VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JSTB International, s.r.o. – ŠKOLENÍ JUMPING
(dále jen „VOP“)
1. Vymezení pojmů
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

„Poskytovatelem“ se rozumí společnost JSTB International, s.r.o.,
IČ: 28135466, se sídlem Petrská 1168/29, Nové Město, 110 00
Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce
255845.
„Instruktorem“ se rozumí vždy druhá smluvní strana, jež má v
úmyslu zúčastnit se školení JUMPING pořádaného Poskytovatelem
a zaplatit za školení JUMPING Poskytovateli sjednanou cenu.
Instruktor se zavazuje oznámit Poskytovateli jakékoliv změny jeho
adresy, sídla či jiných fakturačních údajů.
„Objednávkou“ se rozumí objednávka platně učiněná Instruktorem
a potvrzená ze strany Poskytovatele, na základě které bude
uzavřena smlouva mezi Poskytovatelem a Instruktorem jejímž
předmětem je účast na školení JUMPING a následné užívání Knowhow. V případě Smlouvy uzavírané elektronicky je Objednávkou
elektronický formulář Poskytovatele.
„Smlouvou“ se rozumí smlouva o účasti na školení JUMPING a o
následném užívání Know-how uzavřená mezi Poskytovatelem a
Instruktorem formou Objednávky za podmínek ujednaných v těchto
VOP. V případě Smlouvy uzavřené distančním způsobem je
Smlouva uzavřena potvrzením Objednávky ze strany Poskytovatele.
V případě Smlouvy uzavírané elektronicky je Smlouva uzavřena
potvrzením znění těchto VOP a odesláním elektronické Objednávky
Poskytovateli a následným potvrzením Objednávky ze strany
Poskytovatele prostřednictvím e-mailové pošty. Každou změnu
Smlouvy musí Poskytovatel a Instruktor písemně potvrdit v souladu
s těmito VOP, jinak je změna neplatná. Vzorový formulář elektronické
Objednávky tvoří přílohu těchto VOP.
„Školení JUMPING“ se rozumí vzdělávací školení v oblasti fitness se
zaměřením na cvičební program JUMPING (cvičební program na
trampolínách za doprovodu hudby) pořádané Poskytovatelem, po
jehož úspěšném absolvování je Instruktorovi předán ze strany
Poskytovatele příslušný diplom potvrzující absolvování školení.
„Cvičebním programem JUMPING“ se rozumí originální cvičební
program JUMPING činěný na trampolínách založený v roce 2001
zakladateli Mgr. Janou Svobodovou a Mgr. Tomášem Buriánkem, jak
je tento cvičební program prezentován na webových stránkách
www.jumping-fitness.com.
„Know-how“ se rozumí Cvičební program JUMPING spočívající v
jednolitých unikátních cvičebních prvcích na trampolíně cvičených za
doprovodu hudby a dále určitá původní literární (zejména skripta ke
Školení JUMPING), dramatická, hudební, umělecká a jiná díla ve
smyslu autorského zákona České republiky a Bernské úmluvy,
používaná v souvislosti s Ochrannými známkami a Cvičebním
programem JUMPING.
„Ochrannou známkou“ se rozumí určité slovní, slovní grafické,
kombinované ochranné známky a/nebo označení služeb, které jsou
ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy ve vlastnictví či užívání
Poskytovatele případně jiné osoby s Poskytovatelem propojené.
2. Úvodní ustanovení

2.1
2.2
2.3

2.4

Tyto VOP upravují práva a povinnosti Instruktora a Poskytovatele při
Školení JUMPING.
Provedením Objednávky Instruktor stvrzuje, že se seznámil s těmito
VOP a že s nimi souhlasí.
Nelze-li Smlouvu uzavřít z důvodu obsazení vybraného Školení
JUMPING, vyrozumí o tom Poskytovatel Instruktora a po domluvě s
ním bude Objednávka stornována nebo aktualizována.
Vztahy mezi Poskytovatelem a Instruktorem se řídí právem České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem
(dále jen „Občanský zákoník“).
3. Cena a platební podmínky

3.1 Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, uhradí Instruktor cenu za Školení
JUMPING na základě faktury vystavené Poskytovatelem a dle data
splatnosti uvedeného na faktuře, nejpozději však ke dni konání
Školení JUMPING. Faktury vystaví Poskytovatel před konáním
Školení JUMPING, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně
jinak. Faktury budou vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
3.2 V případě prodlení Instruktora s úhradou ceny za Školení JUMPING
dle Smlouvy je Instruktor povinen uhradit Poskytovateli smluvní úrok
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení. Nárokem na smluvní úrok z prodlení není dotčen nárok na
náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní úrok z prodlení.
3.3 Platby se hradí způsobem určeným Poskytovatelem, přednostně
převodem na předem určený účet Poskytovatele.

4. Doba trvání Smlouvy
4.1 Smluvní strany uzavírají Smlouvu na dobu určitou, a to na dobu 12
měsíců ode dne uzavření Smlouvy
4.2 Smluvní strany se dohodly, že doba trvání Smlouvy se automaticky
prodlužuje o jeden rok za podmínek stanovených v této Smlouvě,
pokud jakákoliv ze Smluvních stran nedoručí druhé Smluvní straně
písemnou žádost o ukončení Smlouvy ke dni skončení doby trvání
Smlouvy, a to nejpozději do tří měsíců před ukončením sjednané doby
trvání Smlouvy. Opakované prodloužení doby trvání Smlouvy je
možné.
5. Práva a povinnosti Instruktora
5.1 Instruktor má právo užívat Know-how pouze v rozsahu stanoveném
Smlouvou.
5.2 Instruktor je oprávněn užívat Know-how za účelem vedení JUMPING
lekcí jakožto instruktor fitness studia provozující Cvičební program
JUMPING, a to po dobu trvání této Smlouvy. Smluvní strany činí
nesporným, že v případě ukončení této Smlouvy není Instruktor
nadále oprávněn užívat Know-how, tj. zejména vést lekce cvičebního
programu JUMPING.
5.3 Instruktor je povinen užívat Know-how pouze na trampolínách
písemně schválených Poskytovatelem. V případě, že budou
trampolíny dodány Poskytovatelem, považují se tyto za schválené.
5.4 Instruktor není oprávněn vést Školení JUMPING samostatně a je
povinen využít tzv. master instruktorů Poskytovatele.
5.5 Instruktor je povinen umožnit Poskytovateli, či osobě jím zmocněné,
kontrolu užívání Know-how.
5.6 Instruktor je povinen užívat Know-how pouze podle zásad užívání, jež
jsou popsány ve skriptech předaných na Školení JUMPING.
5.7 Instruktor je povinen užívat k propagaci Know-how pouze reklamní
materiály písemně schválené Poskytovatelem. V případě, že budou
reklamní materiály dodány Poskytovatelem, považují se za schválené.
5.8 Instruktor je povinen jednat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno
Know-how, Ochranné známky nebo zboží Poskytovatele, či osoby
blízké Poskytovatele, či osoby spojené či osoby jednající ve shodě s
Poskytovatelem. Instruktor je povinen nevystupovat v rozporu se
zájmy Poskytovatele.
5.9 Instruktor je povinen po dobu trvání platnosti Smlouvy propagovat ve
spojitosti s Know-how pouze výrobky Poskytovatele.
5.10 Instruktor je povinen užívat Know-how tak, aby nebyla snižována
prestiž a dobré jméno cvičebního programu JUMPING a/nebo
Poskytovatele.
5.11 Instruktor, osoby blízké s Instruktorem, nejsou oprávněni užívat či
registrovat označení, které by bylo shodné nebo zaměnitelné s
Ochrannou známkou Poskytovatele či by takové označení sloužilo k
propagaci zaměnitelného programu s cvičebním programem
JUMPING. Tento závazek platí po dobu platnosti této Smlouvy a trvá
pět (5) let po jejím skončení.
5.12 Instruktor, osoby blízké s Instruktorem, nejsou oprávněni provozovat
pět (5) let po skončení této smlouvy činnost shodnou nebo
zaměnitelnou s Know-how v této Smlouvě uvedenými, či se Smlouvou
jinak spjatými.
5.13 Instruktor, osoby blízké s Instruktorem, nejsou oprávněni sdělit
jakékoli informace anebo znalosti získané z předaných dokumentů či
Školení JUMPING Poskytovatele. Instruktor není zejména oprávněn
šířit písemné Know-how (skripta předaná na Školení JUMPING) či
audiovizuální Know-how třetím osobám.
5.14 Instruktor, osoby blízké s Instruktorem se zavazuje, že neuzavře
žádnou jinou smlouvu, která by svým obsahem mohla ovlivnit plnění
této Smlouvy. Současně se zavazuje, že neuzavře jinou smlouvu,
která by svým obsahem byla obdobná této Smlouvě. Instruktor se
zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy neuzavře žádnou jinou
smlouvu obdobnou této.
5.15 Instruktor není oprávněn využívat (výdělečně ani nevýdělečně)
Ochrannou známku či Know-how jiným způsobem, než který tato
Smlouva umožňuje, zejména není Instruktor oprávněn Know-how
užívat ve spojení s jinými službami či jiným zbožím (např. výživa,
doplňky, oblečení aj).
5.16 Instruktor není oprávněn práva a povinnosti z této smlouvy postoupit
třetí osobě, a to ani částečně. Instruktor není oprávněn poskytnout
sublicenci k žádnému z práv dle této Smlouvy.
5.17 Instruktor je povinen nabízet Cvičební program JUMPING v souladu s
ustanoveními a požadavky uvedenými ve skriptech ke Školení
JUMPING, tj. zejména na trampolínách s označením JUMPING
písemně schváleného Poskytovatelem. Instruktor uzavřením Smlouvy
potvrzuje, že mu na Školení JUMPING Poskytovatel předal skripta ke
Školení JUMPING.
5.18 V případě, že Smlouvu za účelem přihlášení Instruktora na Školení
JUMPING uzavře třetí osoba, zavazuje se tato osoba zajistit, aby

přihlášený Instruktor dodržel veškeré povinnosti ze smlouvy i z těchto
VOP. Jestliže Instruktor tyto povinnosti poruší, je Poskytovatel
oprávněn uplatnit veškeré nároky po třetí osobě, která byla stranou
Smlouvy. Tato osoba je zejména povinna k náhradě veškeré škody,
která porušením Smlouvy či VOP vznikne, dále k úhradě smluvních
pokut, a v případě odstoupení Poskytovatele od Smlouvy také
k zajištění, aby Instruktor svá práva ze Smlouvy dále nevyužíval,
zejména nepoužíval Know-how. Tím není dotčeno právo
Poskytovatele na uplatnění jakýchkoliv dalších nároků vůči druhé
smluvní straně.
6. Ukončení Smlouvy
6.1 V případě Smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu
§ 1820 a násl. Občanského zákoníku má Instruktor, který je
spotřebitel, právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu,
nejpozději však do dne konání Školení JUMPING.
6.2 Možnost odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatné
účasti na Školení JUMPING.
6.3 Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy je Instruktor, který je
spotřebitel, povinen Poskytovateli vrátit veškeré Know-how fyzicky
předané Instruktorovi Poskytovatelem.
6.4 Náklady na vrácení Know-how nese Instruktor.
6.5 Poskytovatel je povinen Instruktorovi vrátit částku plně odpovídající
ceně Školení JUMPING, pokud nedojde k jeho realizaci, nejpozději
do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od Smlouvy,
a to stejným způsobem, jakým byla od Instruktora přijata, případně
jiným způsobem dle dohody Smluvních stran.
6.6 Odstoupení od Smlouvy může Instruktor provést i elektronicky
(emailem). K odstoupení od Smlouvy může Instruktor využít vzor dle
nařízení vlády č. 363/2013 Sb.
6.7 Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní
doby s účinky ke dni doručení výpovědi v případě porušení jakékoliv
povinnosti Instruktora stanovené v čl. 5 těchto VOP (dále jen
„Předčasné ukončení Smlouvy“).
6.8 V případě předčasného ukončení Smlouvy ze strany Poskytovatele
z důvodu porušení smluvních povinností Instruktora je Instruktor
povinen uhradit veškeré náklady s předčasným ukončením Smlouvy
spojené.
6.9 Zákazník je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
4.000 EUR (slovy čtyři tisíce euro), a to v případě že Instruktor poruší
jakýkoliv závazek stanovený v čl. 5 těchto VOP, na základě čehož
dojde k Předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Poskytovatele dle
této Smlouvy.
6.10 Při skončení doby trvání Smlouvy je Zákazník povinen odevzdat
Poskytovateli veškeré předané Know-how.
7. Závěrečná ustanovení
7.1 Instruktor dává Poskytovateli souhlas k shromažďování a
archivování osobních údajů o Instruktorovi. S těmito údaji je
zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je
uvedeno níže.
7.2 Údaje o Instruktorovi jsou uchovávány v souladu s platnými zákony
České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Poskytovatel veškeré údaje získané od Instruktora
užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění
nabízených služeb. Výjimku představují externí dodavatelé, kterým
jsou údaje Instruktora předávány v minimálním rozsahu, který je
nutný pro bezproblémové zajištění Školení JUMPING.
7.3 Instruktor souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu
nebo korespondenční adresu Instruktora a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení Poskytovateli na elektronickou adresu
či korespondenční adresu Instruktora.
7.4 Instruktor souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V
případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky
Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.
cookies na počítač Instruktora, může Instruktor souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.
7.5 Instruktor má právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo
státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, příslušný
živnostenský úřad a v souvislosti s ochranou osobních údajů též
Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.6 Tyto VOP se mohou v případě dalších, v budoucnu uzavřených
smluv odlišovat. Tím není dotčena tato Smlouva.
7.7 Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti Poskytovatele a
Instruktora, pokud není v konkrétní Smlouvě dohodnuto, a v
Objednávce potvrzeno něco jiného.
7.8 Dohodne-li se Poskytovatel a Instruktor v konkrétní Smlouvě na
jiných (odchylných) podmínkách, než jsou uvedeny v těchto VOP, pak
se tyto VOP uplatní pouze subsidiárně. Případné obchodní podmínky
Instruktora platí pouze v případě, že s nimi Poskytovatel při uzavření
Smlouvy vyjádřil svůj výslovný písemný souhlas. V případě, že
obchodní podmínky Instruktora podmiňují použití těchto VOP

7.9

7.10

7.11
7.12

výslovným písemným souhlasem Instruktora, uplatní se kolizní
ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.
Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto
VOP rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s
podpisem nebo formou e-mailu. Byla-li zpráva odeslána z emailové
adresy sdělené Instruktorem, nemůže se Instruktor dovolávat
zneužití emailové adresy. Písemná vyrozumění, schválení apod. se
v případech, kdy není možné prokázat jejich doručení, považují za
doručená třetím pracovním dnem od prokazatelného odeslání.
Jestliže jakýkoliv závazek nebo ujednání vyplývající ze Smlouvy je
nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, taková
neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní
ujednání. Smluvní strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný
a/nebo zdánlivý závazek takovým závazkem, jehož předmět bude
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného
závazku.
Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků,
odsouhlasených Poskytovatelem a Instruktorem.
Všechny spory vznikající z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní
budou rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy České
republiky, kdy místní příslušnost bude určena dle právních předpisů
České republiky.

Příloha č. 2 – Vzorový formulář elektronické Objednávky

