Všeobecné podmínky
Úvodní ustanovení
a.

b.

c.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „všeobecné podmínky“) společnosti Spojená akreditační komise, o.p.s.,
se sídlem Nad Panenskou 164/4, 169 00 Praha 6, IČ: 28488946, (dále jen „SAK“) upravují v souladu s §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy (dále jen „smlouva“) mezi SAK a osobou (dále jen „klient“),
která si přeje absolvovat vzdělávací akci (dále jen „VA“) nebo certifikovaný kurz ve smyslu § 61 a násl.
zákona č. 96/2014 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen „certifikovaný kurz“ nebo
„CK“), za účelem zisku zvláštní odborné způsobilosti.
SAK prohlašuje, že splňuje všechny podmínky vyžadované právním řádem České republiky pro pořádání
certifikovaného kurzu, především pak že ji byla udělena akreditace ve smyslu § 45 odst. 1 písm. c zákona
č. 96/2014 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a je tak způsobilá certifikovaný kurz provádět.
Práva a povinnosti upravená těmito všeobecnými podmínkami jsou nedílnou součásti smlouvy. V případě
rozporu ustanovení obsažených v těchto všeobecných podmínkách a ve smlouvě, se použijí ustanovení
obsažená ve smlouvě.

Přihlášení k účasti na vzdělávací akci
a.

b.
c.

Přihlášení k účasti na vzdělávací akci nebo certifikovaném kurzu SAK je možné pouze po registraci a
přihlášení do Klientského informačního systému (dále jen „KIS“), a to výběrem požadované VA nebo CK,
doplněním požadovaných údajů a potvrzením odeslání přihlášky. Odesláním přihlášky vyjadřujete
souhlas s povinnými podmínkami, uvedenými u přihlášky (GDPR a Všeobecné podmínky).
Přihlášení se na VA nebo CK je závazné. Zrušení účasti na VA nebo CK je možné pouze za podmínek,
uvedených v kapitole 4 Zrušení účasti na VA nebo CK (odstoupení od smlouvy) těchto všeobecných
podmínek.
Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce nebo do naplnění kapacity VA
nebo CK. V případě uzavření přihlašování je možné přihlásit se jako náhradník stejnými kroky jako
v kapitole 2., písm. a., případně kontaktem na sekretariát SAK (sekretariat@sakcr.cz).

Cena, úhrada, zálohová faktura, daňový doklad, potvrzení o účasti
a.
b.

c.

d.
e.
f.

Cena účastnického poplatku je uvedena v detailu každé VA nebo CK.
Účastník je povinen provést úhradu zálohy (registračního poplatku) do data splatnosti, které je uvedeno
na zálohové faktuře. V případě, že se koná VA nebo CK dříve, než je datum splatnosti, doporučujeme
uhradit rovněž do data zahájení VA nebo CK. Zálohová faktura obsahuje rovněž všechny ostatní údaje
nutné pro provedení platby – variabilní symbol, číslo účtu, bankovní spojení, datum splatnosti. Zálohová
faktura je dostupná po přihlášení do KIS v sekci Moje přihlášky a absolvované, v detailu každé akce.
Záloha se platí příkazem na bankovní účet 225938235/0300 pod správně uvedeným variabilním
symbolem. U zahraničních plateb hradí bankovní poplatek za mezinárodní platbu účastník, na účet SAK
musí být připsán registrační poplatek v plné výši. Platba účasti v den a v místě konání akce v hotovosti
není možná.
Faktura – Daňový doklad je účastníkovi vystaven automaticky po připsání částky na účet SAK.
Účastník je povinen správně vyplnit veškeré údaje, zejména fakturační údaje (IČ, DIČ, název odběratele,
ulici, město a PSČ). Změna údajů po úhradě poplatku není již možná.
Po ukončení VA nebo CK bude účastníkovi vystaveno Osvědčení o účastí v papírové či elektronické formě
(dostupné v KIS) nebo v případě certifikovaných kurzů bude vystaven Certifikát o získané zvláštní
odborné způsobilosti.
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Zrušení účasti na vzdělávací akci nebo kurzu (odstoupení od smlouvy) a organizační změny
a.
b.
c.
d.

e.
f.

SAK je oprávněna VA nebo CK zrušit, není-li dosaženo minimálního počtů účastníků. V uvedeném případě
je SAK povinna tuto skutečnost oznámit přihlášeným klientům a vrátit zaplacený registrační poplatek v
plné výši převodem na účet, ze kterého byla platba provedena, a to do 30 dnů od zrušení VA nebo CK.
SAK si vyhrazuje právo na změny lektorů, data nebo místa konání z organizačních a provozních důvodů.
Veškeré změny SAK sdělí klientům s předstihem.
Zruší-li svoji účast klient, který se na VA nebo CK registroval, je povinen uhradit odstupné.
Zruší-li klient svou účast na VA nebo CK v době 10 a méně dnů před zahájením akce, činí výše odstupného
100 % stanoveného registračního poplatku (cena se klientovi nevrací). Zruší-li klient svou účast na CK
v době alespoň 11 dnů před konáním CK, nebude povinen hradit odstupné. SAK klientovi vrací registrační
poplatek převodem na účet, ze kterého byla platba provedena, a to do 30 dnů od zrušení jeho účasti.
Výjimkou z povinnosti klienta zaplatit odstupné je prokázaná pracovní neschopnost klienta v době konání
akce či jiné závažné důvody. O výjimkách rozhoduje ředitel SAK.
Při uplatnění kapitoly 4, písm. c. a d. věta druhá a v případě, že klient registrační poplatek:
i.
již uhradil – částka se nevrací, daňový doklad-faktura je k dispozici v KIS.
ii.
ještě neuhradil – je povinen uhradit vydanou zálohovou fakturu dostupnou v KIS s částkou
odpovídající 100 % stanovené ceny akce, tzv. odstupné. Tuto fakturu musí klient uhradit do data
splatnosti. Po uhrazení je vystaven daňový doklad-faktura dostupná v KIS.
iii.
již uhradil, ale uplatňuje výjimku dle kapitoly 4, písm. e, která je schválena ředitelem SAK –
vystavuje se dobropis na 100 % stanovené ceny CK. V případě neschválení výjimky platí kapitola
4, písm. f, dle i) těchto všeobecných podmínek.
iv.
ještě neuhradil, ale uplatňuje výjimku dle kapitoly 4, písm. e, která je schválena ředitelem SAK –
nevystavuje se žádný doklad, účast je stornována bez závazku. V případě neschválení výjimky
platí kapitola 4, písm. f, dle ii) těchto všeobecných podmínek.
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