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OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO PROFESNÍHO 
PODKOVÁŘSKÉHO KURSU ROČNÍK 2021 – 2022  

 
I .  SPOLEČNOST 
Společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o., IČO: 29183260, zastoupená jednatelem společnosti 
panem Ing. Jindřichem Vinčálkem, se sídlem Lelekovice 320, 664 31 (dále jen PODKOVÁŘSKÁ 
ŠKOLA s.r.o.), poskytuje služby v oblasti vzdělávání uchazečů v oboru péče o kopyta koní a v 
podkovářství. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností PODKOVÁŘSKÁ 
ŠKOLA s.r.o. a studentem podkovářského kursu a jsou pro obě strany závazné. Cílem společnosti 
PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti 
vzdělávání podkovářů. To vše dobrovolnou formou s důrazem na kvalitu a odbornost výuky v 
malých skupinách studentů (ideální počet studentů v ročníku je min. 10 osob a max. 20 osob). 
 
II .  PŘIHLÁŠENÍ A PODMÍNKY 
II. 1.  ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ 
Smluvní vztah mezi společností PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. a studentem vzniká na základě 
podepsané závazné přihlášky, která musí být doručena PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLE s.r.o. nejpozději 
do 30-ti dní před zahájením kursu. Přihlášení do kursu je závazné. Případ odstoupení od 
objednávky po řádném termínu je upraven v bodě II.5. – storno podmínky. 

 
II. 2.  DOBA TRVÁNÍ KURSU, KUPNÍ CENA 
Podkovářský kurs (jeho dokončení) je naplánován v délce 24 měsíců po sobě jdoucích. Cena 
profesního podkovářského kursu je 36.000,-Kč, slovy Třicetšesttisíckorunčeských. Dle dohody 
se studenty společnost může vybrané kursy zopakovat, či dle potřeby přidat. Tyto přidané 
vzdělávací akce budou účtovány zvlášť. 
 
II. 3 .  ÚHRADA KURSU  (kurzovné) 

1. Kupní cena je splatná nejpozději do 7 dní před zahájením kursu. Student má možnost 
využít na základě řádně vyplněné závazné přihlášky úhradu kurzovné formou splátek 
dle splátkového kalendáře, vystaveného společností PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. dle 
dohody s jednotlivými studenty (celkem, čtvrtletně nebo měsíčně v pravidelných 
splátkách v průběhu kursu).  

 
2. Kurzovné je možné hradit hotově, nebo převodem na běžný účet společnosti 

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o., č.: 6042299001/5500, Raiffeisenbank a.s. v Brně.   
 

3. Součástí kurzovného není poplatek za úhradu vykonání zkoušky z profesních kvalifikací 
Pomocník podkováře, Europodkovář nebo Podkovář specialista. Cena zkoušky bude 
hrazena uchazečem až při samotném konání závěrečných profesních zkoušek. Kurzovné 
je možné hradit hotově, nebo převodem na běžný účet společnosti PODKOVÁŘSKÁ 
ŠKOLA s.r.o., č.: 6042299001/5500, Raiffeisenbank a.s. v Brně. Variabilní symbol = číslo 
přihlášky = číslo faktury, je zároveň číslem studenta a přiděluje ho PODKOVÁŘSKÁ 
ŠKOLA s.r.o. 

 
4. Návrhy splátkových kalendářů 

a. Měsíční splátka 1.500,-Kč  - vždy ke 20. dni v daném měsíci 
b. Čtvrtletní splátka 4.500,-Kč - vždy ke 20. dni v prvním měsíci daného čtvtletí 
c. Pololetní splátka 9.000,-Kč - vždy ke 20. dni v prvním měsíci daného pololetí 
d. Roční splátka 18.000,-Kč - vždy ke 20. dni v prvním měsíci daného roku 
e. Podkovářský kurs celkem 36.000,-Kč 7 dní před zahájením kursu 
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II. 4.  SMLUVNÍ SANKCE ZA PRODLENÍ A STORNO PODMÍNKY 
1. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm 

společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

 
2. Podmínky pro stornování přihlášky do kursu jsou následující: 

 V případě stornování přihlášky do kursu v období 20-ti dní před zahájením výuky - 
 storno  poplatek 25% kurzovného. 
 

3. Garance kvality - v případě nespokojenosti s kvalitou výuky po prvním kursu a ukončení 
kursu bude studentovi vráceno 75% kurzovného (pouze v případě, že má student 
uhrazeno celé kurzovné). Společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. vyžaduje v tomto 
případě studentovo písemné prohlášení a odůvodnění skutečností, které jsou důvodem 
nespokojenosti. Stornování kurzu po druhém výukovém dni = storno poplatek 100% 
kurzovného. 

 
4. Společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna 

učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, 
přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení profesního 
kursu nebo jeho části. Dojde-li k výše uvedeným změnám, bude student neprodleně 
informován na webovém portálu společnosti PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. - 
www.podkovarskaskola.cz. V případě úplného zrušení kursu, či jeho části společností 
PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části 
uhrazeného kursovného, které bude vráceno buď v hotovosti, nebo převodem na 
studentův účet do 14-ti dní. 

 

II. 5.  ZMEŠKANÁ VÝUKA 
 Za neúčast studenta při realizované výuce neposkytuje společnost PODKOVÁŘSKÁ 
 ŠKOLA s.r.o. žádnou finanční ani jinou kompenzaci. 

 
II. 6.  CERTIFIKÁTY 

1. Každý student s minimálně 80% docházkou má právo získat certifikát o absolvování 
profesního podkovářského kursu. Absolvování kursu bez složení závěrečné zkoušky ho 
neopravňuje k samostatné činnosti (OSVĆ podkovář). V případě zájmu studenta může 
absolvovat řádnou zkoušku z profesní kvalifikace (podmínky viz. www.podkovarska-
skola.cz, nebo www.narodni-kvalifikace.cz.  

 
2. Certifikát o absolvování kursu vydává společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. na základě 

udělení autorizace od MŠMT do 14-ti dní od ukončení kursu. Certifikát si může student 
vyzvednout osobně nebo si jej může nechat zaslat poštou. 

 
II. 7.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. může z důvodů naplnění kapacity kursu od 
smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve přihlášení studenti. Dnem přihlášení je podpis a 
vyplnění závazné přihlášky profesního podkovářského kursu, přijaté PODKOVÁŘSKOU 
ŠKOLOU s.r.o.. 

 
2. Společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy 

uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že 
svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, svěřených koní, 
nebo bude vážným způsobem narušovat průběh výuky. 
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II. 8.  ZMĚNY PODMÍNEK 
 Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se 
 souhlasem obou zúčastněných stran. 
 
II. 9.  Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním 

 
 Poskytnutím údajů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLE s.r.o.  (Vašich osobních údajů nebo osoby, 
 jejímž jste zákonným zástupcem) výslovně prohlašujete, že: 

 
1. až do odvolání souhlasíte se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a se 

zařazením těchto údajů do databáze PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. pro účely poskytnutí 
činnosti poskytovatele či organizátora v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, a 
to na dobu trvání účelu zpracování údajů; tento souhlas může být kdykoli písemně 
odvolán na adrese společnosti PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné a souhlasíte s jejich použitím především za účelem plnění zákonných 
povinností PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o., řešení vzájemných obchodních vztahů 
(vyrovnání vzájemných pohledávek, zasíláním obchodních sdělení – zejména informací o 
podkovářských seminářích apod.; 
 

2. souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete také PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLE s.r.o. a ní 
souvisejících aktivit jakožto správci pro účely Vaší účasti na daných aktivitách a dále pro 
účely evidování Vás jakožto potenciálního účastníka dalších aktivit u této organizace. 
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat - kontaktujte organizátora aktivity; 
 

3. jste informován o svém právu na přístup ke svým osobním údajům a osobních údajů 
osob, jichž jste zákonným zástupcem, na jejich opravu a o dalších právech stanovených 
právními předpisy. 
 

4. PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Jindřichem Vinčálkem, se 
zavazuje neshromažďovat, nezpracovávat ani nešířit bez předchozího souhlasu klienta 
jím poskytnuté údaje, které jsou na základě zákona považovány za osobní údaje. 

 
 Dne 1.9.2021 v Lelekovicích 

 
 

          
        PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. 
        Koretina 320/17,  
        664 31 Lelekovice u Brna 
        IČ: 291 83 260 
 
 
                        Ing. Jindřich Vinčálek CE-F, jednatel spol. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO PODKOVÁŘSKÉHO KURSU 2021 - 2022  

 
Jméno a příjmení   

Bydliště   

Datum narození, číslo OP  

Dosažené vzdělání   

Současné povolání   

Telefon, e-mail , webové stránky  

Uveďte prosím Vaše dosavadní 
zkušenosti s ošetřováním koní a 
podkovářskou praxí 

 

 
Žádám o splátkový kalendář:    ANO   NE 
 
Pokud ANO - žádám splátky:   měsíčně  čtvrtletně   pololetně ročně  
(*zakroužkujte vybranou odpověď) 
 

 
Já, výše uvedený, prohlašuji, že jsem se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami 
profesního podkovářského kursu a s nimi souhlasím v plném rozsahu. Tímto se závazně 
přihlašuji k profesnímu podkovářskému kursu 2021-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V....................................... .dne ……………………………. Podpis studenta:…………………………………………. 
 

 
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete poštou na adresu PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o., nebo 
oscenujte a zašlete e-mailem na níže uvedený e-mail.  

 
* SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE 

a) Měsíční splátka 1.500,-Kč  - vždy k 20. dni v daném měsíci 
b) Čtvrtletní splátka 4.500,-Kč - vždy k 20. dni v prvním měsíci daného čtvtletí 
c) Pololetní splátka 9.000,-Kč - vždy k 20. dni v prvním měsíci daného pololetí 
d) Roční splátka 18.000,-Kč - vždy k 20. dni v prvním měsíci daného roku 
e) Podkovářský kurs celkem 36.000,-Kč 7 dní před zahájením kursu 
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