
 
 
 
 

 
 

Obchodní podmínky 
 

Letní kurzy 2020 
 
 
 
1. Základní ustanovení 
 
Alliance Française Brno, z. s., IČ: 00545945, se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 
Brno, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 241 
(dále jen „škola“), poskytuje služby spojené se vzděláváním v oblasti cizích jazyků. Tyto obchodní 
podmínky upravují vztah mezi školou a studentem skupinového kurzu pro veřejnost, kdy se za 
studenta považuje konkrétní fyzická osoba navštěvující příslušný kurz (dále jen „student“). 
 
 
2. Obecná ustanovení 
 
2.1. Obchodní podmínky se týkají skupinových kurzů pro veřejnost. 
 
2.2. Skupinové kurzy se konají prezenční nebo online (distanční) formou. 
 
2.3. Jedna výuková jednotka trvá 45 minut nebo 60 minut. 
 
2.4. Učebnice nejsou zahrnuty do ceny kurzu. 
 
 
3. Rozsah použití Obchodních podmínek 
 
3.1. Zveřejněné Obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na internetu nebo v sídle školy. 
 
3.2. Úhradou kurzu student stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a s těmito souhlasí. 
 
 
4. Průběh výuky 
 
4.1. Výuka v letním období probíhá od 6. 7. do 2. 10. 2020. 
 
4.2. Škola může rozhodnout o změnách v rozvrhu kurzů s ohledem na zájem většiny studentů a na 
základě dohody s lektorem kurzu. 
 
 
 
 



5. Zápisy do kurzů 
 
Zápisy do kurzů probíhají v období od 1. 6. do 2. 9. 2020. 
 
 
6. Platební podmínky 
 
6.1. Platbu za kurz lze provést v hotovosti v sekretariátu školy nebo bezhotovostním převodem na 
účet 26139641/0100 (Komerční banka). V případě platby převodem bude studentu zaslán 
variabilní symbol a výše částky k úhradě. 
 
6.2. Kurzovné je nutné uhradit nejpozději 2 pracovní dny před konáním první výukové lekce.  
 
6.3. Zápis do kurzů se stává platným dnem připsání kurzovného na účet školy. 
 
 
7. Slevy 
 
7.1. Na kurz lze uplatnit tyto slevy: 
 
Členové spolku Alliance Française Brno sleva 100,- Kč 
Studenti Alliance Française Brno (jarní trimestr/semestr 2020) sleva 100,- Kč 
Studenti do 26 let sleva 100,- Kč 
Učitelé (držitelé průkazu ITIC) sleva 100,- Kč 
Zápis do 2 kurzů sleva 300,- Kč z celkové částky 
Zápis do 3 a více kurzů sleva 500,- Kč z celkové částky 
Členové MUNIE sleva 10 % 
Senioři 65+ sleva 10 % 
Studenti Österreich Institut Brno sleva 5 % 

 
7.2. Slevu lze uplatnit nejpozději 2 pracovní dny před konáním první výukové lekce. 
 
7.3. Slevy se nesčítají. 
 
 
8. Storno podmínky 
 
8.1. V případě zrušení kurzu ze strany studenta platí následující storno podmínky: 
 
Zrušení kurzu do 5 pracovních dnů před začátkem kurzu. Bez stornopoplatku 
Zrušení kurzu do začátku kurzu. Stornopoplatek 25 % 
Zrušení kurzu po začátku kurzu. Stornopoplatek 100 % 

 
8.2. Zrušit kurz je možné pouze písemně e-mailem na adresu: info@afbrno.cz. 
 
 
 
 
 



9. Změna kurzu 
 
9.1. Přestup do jiného kurzu je možný pouze v případě, že přestup neohrozí průběh původního 
kurzu a kapacita nově zvoleného kurzu nebude již naplněna. 
 
9.2. Při přestupu do kurzu s vyšším kurzovným je student povinen uhradit poměrný cenový rozdíl 
za zbývající výukové lekce. Na tento rozdíl nelze uplatnit slevu. 
 
9.3. Při přestupu do kurzu s nižším kurzovným se rozdíl v ceně nevrací. 
 
 
10. Změna ze strany školy 
 
10.1. Škola si vyhrazuje právo na dočasnou nebo trvalou změnu lektora, z organizačních nebo jiných důvodů. 
 
10.2. Škola si též vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz, a to jak před jeho zahájením, tak 
i v jeho průběhu. V případě, že škola nemůže nabídnout jiný kurz ve stejné úrovni nebo nedojde-li 
k dohodě se studentem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, student má nárok na vrácení kurzovného 
za výukové lekce, které se nebudou konat. Škola si dále vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz 
z důvodu zásahu vyšší moci (dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, zemětřesení, částečná nebo 
generální stávka, občanské nepokoje, válka a další nepředvídatelné události apod.). V takovém 
případě nemá student nárok na vrácení kurzovného. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém 
dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 15 minut 
po zahájení výuky. 
 
10.3. Zrušené výukové lekce z důvodu vzniklého na straně školy se nahrazují po domluvě mezi 
lektorem a studenty v průběhu letního období, tj. od 6. 7. do 2. 10. 2020. 
 
 
11. Nepřítomnost na kurzu 
 
V případě, že student nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu, nevzniká mu nárok na 
vrácení kurzovného ani na náhradní výuku. 
 
 
12. Zpracování osobních údajů 
 
12.1. Osobní údaje účastníků kurzů jsou zpracovávány dle Zásad zpracování osobních údajů ve 
spolku Alliance Française Brno. 
 
12.2. Zveřejněné Zásady jsou k nahlédnutí na internetu nebo v sídle školy. 
 
 
 
V Brně dne 1. 6. 2020 


