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Článek I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti, které vznikají osobám, které se přihlásily 

prostřednictvím portálu www.akademielecivevyzivy.cz ke studiu dlouhodobých 

studijních programů (dále jen „studium“) pořádanému společností Green Fusion s.r.o. 

v rámci projektu Akademie Léčivé Výživy (dále jen „ALV), pokud nebylo dohodnuto 

jinak (dále jen „objednatel“ nebo „student“). 

Článek II.
UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 
1. Webová stránka poskytovatele umístěná na internetové adrese 

www.akademielecivevyzivy.cz (dále jen „webová stránka“) obsahuje bližší 

informace o studiu.  

2. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce. 

3. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy  

o poskytování služeb – objednávky – učiněné ze strany objednatele 

prostřednictvím registračního formuláře umístěného na webové stránce (dále jen 

„objednávka“).  

4. Objednávku objednatel odešle ALV kliknutím na tlačítko „Odeslat“ na registračním 

formuláři na webové stránce. 

5. V návaznosti na doručení objednávky ALV zašle ALV na adresu elektronické pošty 

určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas 

s uzavřením smlouvy o poskytování služeb formou potvrzení objednávky (dále jen 

„akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb 

uzavřena. 

6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání 

smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití 

komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy 

o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel 

sám, přičemž ty se neliší od základní sazby. 

7. V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným 

způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím registračního 

formuláře, může ALV kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky, faxem či 

pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena 
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na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného ALV na elektronickou adresu 

uvedenou objednatelem při kontaktu s ALV. Smlouva o poskytování služeb pak 

vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele 

ALV. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě 

nepoužije. 

8. Objednatel souhlasí s tím, že ALV může započít s poskytováním služby dle smlouvy 

o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné 

lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je 

objednatel spotřebitelem. 

9. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. VIII 

podmínek. 

Článek III. 
STUDIUM 

 
1. Studium je zajišťováno ve formě studijních programů kombinujících víkendové 

teoretické přednášky a praktické workshopy (dále společně jen „přednášky“). 

V rámci studijního programu Podnikatelské know-how výživového poradce může 

být studium koncipováno do 2 týdenních výukových pobytů. Studium je buď 

prezenční, dálkové (pouze pro teoretické semináře), nebo kombinované. 

2. Studijní plán pro každý studijní program je uveden na webové stránce. Možnost 

změny z vážných důvodů na straně jednotlivých lektorů či pořadí přednášek je 

vyhrazena, vždy však tak, aby nedošlo k omezení rozsahu a kvality poskytovaných 

informací. O případné změně budou studenti včas informováni. 

3. Výuka je prováděna v  úhrnu 130 hodin ve studijním programu Prevence výživou, 

124 hodin ve studijním programu Principy výživových směrů, 70 hodin ve 

studijním programu Výživa v širších souvislostech a 84 hodin ve studijním 

programu Podnikatelské know-how výživového průvodce. 

4. Jednotlivé studijní programy se otevírají dle očekávaného zájmu, nejčastěji v září 

každého roku. Minimální počet zaregistrovaných studentů činí  

50 osob v každém jednotlivém studijním programu, nerozhodne-li se vedení ALV, 

že program otevře i při menším počtu studentů. Informaci o tom, že se studijní 

program neotevírá, obdrží registrovaní studenti minimálně 2 týdny před 

plánovaným zahájením výuky. 

5. Objednatel se při registraci ke studiu hlásí do konkrétního studijního programu. 

6. Studenti, kteří absolvují studium v rámci daného studijního programu s minimálně 

80 % docházkou, obdrží na konci studia absolventský diplom. Studenti, kteří 
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absolvují všechny 4 studijní programy s 80 % osobní účastí, se mohou přihlásit 

k závěrečným zkouškám. 

 
Článek IV. 

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 
 

1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se ALV zavazuje, že zajistí 

pro objednatele možnost účasti na studiu, přičemž objednatel se na základě 

smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit ALV odměnu (dále jen 

„školné“), a to za podmínek stanovených v čl. VII těchto podmínek. Při dálkovém 

či kombinovaném studiu se ALV zavazuje poskytovat účastníkům videonahrávky 

seminářů nebo zajistit on-line streamování příslušných seminářů. 

2. Objednatel souhlasí s tím, že charakteristiky studia se mohou i po uzavření 

smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu studia, 

změnám ve složení přednášejících, změnám místa či času konání, změnám 

výukového materiálu či k přesunutí konkrétní přednášky). O změnách 

charakteristik studia bude ALV objednatele v předstihu informovat. 

3. Objednatel má rezervované místo ve studiu na základě řádně vyplněné přihlášky  

na portálu www.akademielecivevyzivy.cz a po uhrazení rezervační zálohy ve výši 

5.000,- Kč. V případě, že k potvrzení objednávky došlo méně než 30 dnů před 

datem první přednášky příslušného studijního programu, rezervační záloha se 

nehradí, a objednatel přímo hradí školné na základě vystavené faktury.  

4. Student je v rámci studijního programu oprávněn se účastnit teoretických 

a praktických přednášek v souladu se studijním plánem uvedeným 

na internetových stránkách ALV.  

5. Studenti mají právo využívat výhod Akademického klubu ALV. 

6. Student bere na vědomí, že studium na ALV nemá žádnou akademickou akreditaci 

vydanou Ministerstvem školství ČR či jakoukoli jinou státní institucí. 

7. Student je povinen chovat se během přednášek tak, aby nerušil ostatní studenty  

a přednášející. V případě, že student toto pravidlo poruší, nebo se dostaví 

na přednášku pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, může být z výuky 

vykázán. V případě opakovaných situací může být student vyloučen trvale 

ze studia bez nároku na vrácení již zaplaceného školného.  

8. Student není oprávněn pořizovat si audio nebo video záznam výuky. 

 
 

http://www.akademielecivevyzivy.cz/
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Článek V. 
AKADEMICKÝ KLUB ALV – STUDENTSKÁ SEKCE 

 
1. Studenti se automaticky stávají členy Akademického klubu ALV. 

2. Členství v Akademickém klubu ALV není přenosné a čerpat výhody z něho plynoucí 

mohou pouze členové. 

3. Výhody členství v Akademickém klubu ALV jsou uvedeny na internetových 

stránkách ALV, studenti je obdrží při začátku každého ročníku a jsou každoročně 

obměňovány a doplňovány. Jejich využívání či čerpání záleží zcela na studentovi. 

Článek VI. 
PŘERUŠENÍ STUDIA 

 
1. Student může přerušit studium pouze ze závažných důvodů po dohodě s vedením 

ALV.  

2. V případě přerušení studia zůstává zachováno členství studenta v Akademickém 

klubu ALV. 

3. Student může opětovně pokračovat ve studiu v dalším příslušném otevřeném 

studijním programu, poté co tento svůj záměr oznámí vedení ALV. 

4. V případě přerušení studia se uhrazené školné nevrací. 

Článek VII. 
ŠKOLNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel se zavazuje uhradit školné za zajištění možnosti účasti ve studiu ve výši 

dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb. 

2. Školné nezahrnuje náklady na ubytování a stravování v místě konání akce 

a náklady na dopravu do místa konání akce. Ve školném je zahrnuto poskytnutí 

tištěných podkladů k přednáškám a potraviny pro praktické semináře. Ve školném 

mohou být zahrnuta i některá další plnění, pokud s akcí a jejím průběhem přímo 

souvisí (např. speciální potraviny potřebné v rámci některých teoretických 

přednášek apod.).  

3. Úhradu školného u ročních studijních programů je možné provést formou čtyř 

splátek (splatnost před zahájením akademického roku a dále pak k ultimu měsíce 
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listopadu, února a dubna), dvou splátek (splatnost před zahájením akademického 

roku a dále pak k ultimu února) nebo za celý studijní program najednou (splatnost 

před zahájením akademického roku). U kratších studijních programů lze platbu 

školného uhradit pouze ve dvou splátkách či najednou. V závažných případech je 

možné se domluvit na individuálním řešení platby. V případě, že student přestane 

navštěvovat studijní program, aniž by studium řádně přerušil (viz čl. VI), nezbavuje 

jej to povinnosti uhradit školné za celý studijní program.  

4. Včasnou úhradou školného dle volby studenta, tedy první splátky ze čtyř nebo 

dvou, případně úhradou školného za celý program, se registrovaný objednatel 

stává řádným studentem. V případě, že student využívá speciálních slev, které ALV 

poskytuje, pak je třeba školné uhradit dle podmínek spojených s poskytnutím dané 

slevy.  

5. Školné je splatné v termínu splatnosti uvedeném na faktuře zaslané objednateli. V 

případě, že je faktura ALV vystavena méně než čtrnáct (10) dnů před plánovaným 

započetím studia, je splatná ihned. Faktura bude ze strany ALV vystavena v 

elektronické podobě.  

6. Rezervační záloha zaplacená objednatelem při registraci ke studiu bude: 

a. Vrácena objednateli, pokud se v souladu s ustanovením čl. IX těchto 

podmínek rozhodne, že ke studiu nenastoupí (odstoupí od smlouvy) 

a toto své rozhodnutí sdělí ALV, nebo 

b. Odečtena od školného, příp. jeho první splátky, pokud bude školné 

placeno ve splátkách; 

c. V ostatních případech se rezervační záloha objednateli nevrací. 

7. Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet ALV č. 257820274/0300 

vedený u ČSOB, a.s. (dále jen „účet ALV“). 

8. ALV je plátcem DPH. Ceny studia jsou uvedeny vč. DPH. Školné zahrnuje veškeré 

daně, poplatky a náklady potřebné k zajištění studia. 

9. Případné slevy poskytované ALV je nutné u ALV uplatnit vždy pouze 

před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.  

10. Závazek objednatele hradit školné je splněn okamžikem připsání příslušné částky  

na účet ALV. 

 

Článek VIII. 
ÚČINNOST A PLATNOST SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

 
1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti a platnosti v okamžiku, kdy dojde  

ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek: 
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a. ALV potvrdí objednávku účasti na studiu telefonicky nebo elektronicky 

(objednatel souhlasí s tím, že takový telefonní hovor může být 

nahráván); 

b. dojde k započetí účasti objednatele (jeho pracovníka) na studiu (fyzická 

přítomnost objednatele či jeho pracovníka); 

c. dojde k uhrazení rezervační zálohy nebo i části školného objednatelem. 

2. Smlouva o poskytování služeb zavazuje smluvní strany nejméně do 30. června 

kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byla smlouva 

uzavřena. 

3. Smlouva o poskytování služeb končí svou platnost: 

a. skončením studijního programu, tedy skončením poslední z přednášek 

daného studijního programu dle aktuálního studijního plánu nebo 

složením závěrečné zkoušky; 

b. odstoupením studenta od smlouvy v rámci storno podmínek 

uvedených v článku IX těchto podmínek; 

c. odstoupením ALV od smlouvy v případě, že nebude otevřen příslušný 

studijní program, protože se ke studiu nezapsalo dostatečné množství 

studentů, dnem oznámení této skutečnosti studentovi; v takovém 

případě bude studentovi vráceno uhrazené školné do konce měsíce září 

příslušného kalendářního roku. 

4. V ostatních případech zániku účasti studenta na studiu nemá ALV vůči bývalému 

studentu žádné povinnosti. 

Článek IX. 
STORNO PODMÍNKY 

 
1. Po nabytí účinnosti smlouvy o poskytování služeb může objednatel svou účast 

na studiu zrušit (tedy odstoupit od smlouvy o poskytování služeb), a to oznámením 

této skutečnosti e-mailem na adresu studium@akademielecivevyivy.cz 

prostřednictvím vzorového formuláře zaslaného v potvrzení objednávky. 

V takovém případě náleží objednateli 100 % uhrazeného školného (rezervační 

zálohy), které ALV vrátí do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to za 

podmínek uvedených níže. 

2. Nárok na vrácení uhrazené rezervační zálohy či školného vzniká  

za těchto podmínek: 

a. 100 % uhrazené rezervační zálohy, je-li účast zrušena do 30 dnů 

ode dne potvrzení objednávky, nebo 

mailto:studium@akademielecivevyivy.cz
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b. 100 % uhrazeného školného (či jeho části), je-li účast zrušena ve lhůtě 

14 dnů ode dne potvrzení objednávky, pokud došlo k potvrzení 

objednávky v době, kdy do data konání první přednášky zbývá 30 dní 

a méně. 

3. Pokud objednatel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, přičemž první 

přednáška již začala a on se jí zúčastnil, je účastník povinen uhradit poměrnou část 

ceny za dobu, po níž se přednášky účastnil.  

4. V případě, že studium bude zrušeno ze strany ALV z jakéhokoliv důvodu, vzniká 

objednateli nárok na vrácení 100 % uhrazené částky zálohy nebo školného  

bez zbytečného odkladu. 

5. Pokud se student rozhodne zrušit svou účast na studiu později, než umožňují tyto 

storno podmínky, nevzniká mu nárok na vrácení již zaplaceného školného ani jeho 

části.  

Článek X.
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ 

 
Případné spory mezi ALV a objednatelem - spotřebitelem lze řešit také mimosoudní 

cestou. V takovém případě objednatel - spotřebitel může kontaktovat subjekt 

mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit 

on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Dříve než přistoupíte 

k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme nejdříve kontaktovat ALV na e-mailu 

studium@akademielecivevyzivy.cz pro vyřešení nastalé situace. 

 

Článek XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Tyto Podmínky vstupují platnost dnem 10.9.2018 a jsou účinné až do jejich případné 

změny, o níž budou studenti řádně a včas informováni. 

Za Akademii Léčivé Výživy 

Jana Kriváňová, jednatelka společnosti Green Fusion s.r.o. 

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS
https://www.alza.cz/kontakt

