Všeobecné obchodní podmínky pro konání seminářů a školení na Dräger Academy společnosti
Dräger Safety s.r.o., se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice, IČO: 267 00 778, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88292 a společnosti Dräger Medical
s.r.o., se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice, IČO: 267 00 760, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291 (dále každá jednotlivě jen jako „Dräger“)
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Rozsah působnosti
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro konání seminářů a školení na Dräger
Academy (dále jen „Podmínky“) se řídí právní vztahy mezi společností Dräger a zákazníkem,
který není spotřebitelem, vyplývající z účasti zákazníka na semináři, školení, tréninku, on-line
kursu či ostatních akcích obdobného charakteru organizovaných společností Dräger pod
označením Dräger Academy („Akce“).
Tyto Podmínky jsou ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) součástí všech nabídek,
objednávek (přihlášek) a smluv mezi společností Dräger a zákazníkem, jejichž předmětem je
účast zákazníka na Akci, přičemž uzavřením smlouvy se společností Dräger zákazník výslovně
přijímá veškerá ustanovení těchto Podmínek.
Odchylky od těchto Podmínek vyžadují písemné potvrzení ze strany společnosti Dräger.
Odchylné podmínky zákazníka se nepoužijí, pokud jejich použití společnost Dräger písemně
nepotvrdila. Tyto Podmínky platí i v případě, že Společnost zahájila poskytování příslušných
služeb s vědomím, ale bez faktického přijetí, odlišných podmínek zákazníka.

2.

Konání Akce
Akce budou společností Dräger pořádány pod označením „Dräger Academy“. Pod tímto
označením uskutečňují společnosti Dräger uvedené v záhlaví těchto Podmínek nezávislé Akce
organizované příslušnou společností. Co se těchto Akcí týče, společnosti Dräger jednají každá
samostatně svým jménem a na svůj účet a nejednají společně, jako partneři či v rámci
jakéhokoliv společného podniku („joint venture“).

3.

Předpoklady účasti
K účasti na některých Akcích společnosti Dräger se vyžaduje zejména dostatečná fyzická
kondice a síla. Na určitých Akcích se uměle vyvolává stres, a to za účelem řízené ukázky, jak
reagovat v případě nebezpečí. Zákazník podáním přihlášky na Akci potvrzuje, že splňuje
požadavky na danou Akci, které si u společnosti Dräger zjistil. Společnost Dräger nenese
odpovědnost za újmy vzniklé v důsledku skutečnosti, že zákazník takové konkrétní požadavky
na danou Akci nesplňuje.
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Přihlášky, zrušení účasti
Přihlášky zákazníků jsou závazné po jejich přijetí společností Dräger. Závazná smlouva mezi
společností Dräger a zákazníkem však vzniká pouze v případě potvrzení přihlášky ze strany
společnosti Dräger nebo v případě, že Dräger zahájí poskytování příslušných služeb.
S osobními údaji získanými za účelem poskytování příslušných služeb je nakládáno v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a
rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
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volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Přesné znění Zásad ochrany osobních údajů je
dostupné na https://www.draeger.com/cs_cz/Home/Data-Protection.
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Zákazník může přihlášku odvolat, resp. od smlouvy odstoupit (dále jen „zrušení účasti“), aniž
by společnosti Dräger vznikl nárok na úhradu poplatku za přihlášení, nejpozději do čtyř týdnů
před začátkem Akce. Pokud Dräger obdrží zrušení účasti od zákazníka později, avšak
nejpozději do jednoho dne před Akcí, společnost Dräger je oprávněna nárokovat 50%
poplatku za přihlášení. Den, kdy Akce začíná, se do těchto časových limitů nezapočítává.
Pozdější zrušení účasti zákazníkem nebo jeho neúčast na Akci opravňují Dräger nárokovat
100% poplatku za přihlášení. Částečná účast na Akci neopravňuje ke slevě. Zrušením účasti
právo na účast zaniká. Veškerá zrušení účasti ze strany zákazníka musí být písemná. Pokud již
zákazník uhradil poplatek za přihlášení, společnost Dräger mu vrátí částku po odečtení shora
uvedených storno poplatků.
Společnost Dräger je oprávněna zrušit nebo přeložit Akci z organizačních nebo technických
důvodů, zejména v případě nefunkčnosti zařízení/vybavení nutného pro konání Akce,
v případě, že se na Akci nepřihlásil požadovaný minimální počet účastníků nebo v případě
neočekávané absence nebo nedostupnosti lektora či přednášejícího. O jakémkoliv zrušení či
přeložení je společnost Dräger povinna zákazníka bez zbytečného odkladu informovat.
V takovém případě se Dräger pokusí o přeložení akce na jiný termín nebo jiné místo, pokud
s tím zákazník souhlasí. Pokud nebude zákazník souhlasit, je společnost Dräger oprávněna od
smlouvy odstoupit a poplatek za přihlášení, byl-li již uhrazen, bude vrácen. Společnost Dräger
je dále oprávněna kdykoliv odstoupit od smlouvy, aniž by tím došlo ke zrušení celé Akce.
Poplatek za přihlášení, byl-li již uhrazen, bude v tomto případě vrácen.
Poplatek za přihlášení, náklady na ubytování, cestování a stravování
Poplatek za přihlášení kryje pouze služby uvedené v popisu Akce. Pokud není stanoveno jinak,
poplatek za přihlášení nezahrnuje příslušnou daň z přidané hodnoty.
Poplatek za přihlášení nezahrnuje náklady na ubytování, stravovaní, ani výdaje na cestování
účastníků.
Poplatek za přihlášení je splatný po obdržení příslušné faktury v době splatnosti v ní uvedené.
V případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv dlužné částky dle smlouvy je společnost
Dräger oprávněna nárokovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
započatý den prodlení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Společnosti na
náhradu škody v plném rozsahu.
V případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv dlužné částky dle jakékoliv smlouvy
podléhající těmto Podmínkám je společnost Dräger oprávněna pozastavit poskytování plnění
dle jakékoliv smlouvy se zákazníkem.
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Autorská práva
Veškeré materiály určené pro Akci jsou předmětem ochrany autorského práva a nesmí být
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dräger reprodukovány, rozšiřovány nebo
sdělovány veřejnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že společnost Dräger zákazníkovi
neposkytuje ve vztahu k materiálům žádnou licenci.
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Odpovědnost

7.1

7.2

Společnost odpovídá zákazníkovi za újmu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku s tím, že právo zákazníka na náhradu újmy a povinnost Společnosti k náhradě újmy,
stejně jako výše náhrady újmy hrazené ze strany Společnosti, se omezují maximální částkou
rovnající se 100 % poplatku za přihlášení (bez DPH) na Akci, v souvislosti se kterou předmětná
újma vznikla, přičemž náhrada ušlého zisku a nepřímých škod se vylučuje. Toto omezení se
nevztahuje na právo zákazníka na náhradu újmy v případech stanovených v § 2898
občanského zákoníku.
Zákazník je povinen podniknout veškeré nezbytné a přiměřené kroky k zabránění nebo
omezení vzniku újmy.
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Soudní příslušnost a rozhodné právo
Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
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Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2020 a jsou dostupné na www.
draeger.com/academy.
Společnost Dräger si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek, přičemž tyto změny se
mohou týkat úpravy jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících či souvisejících se smlouvami.
Změnu Podmínek je Společnost Dräger povinna oznámit zákazníkovi písemně alespoň třicet
(30) dnů před nabytím účinnosti této změny. V případě, že zákazník nebude s navrhovanou
změnou souhlasit a nedojde-li k dohodě, je kterýkoliv z účastníků smlouvy oprávněn od
smlouvy odstoupit. Nebude-li smlouva ukončena z důvodu změn těchto Podmínek ve lhůtě
čtrnácti (14) dnů od oznámení takovéto změny, má se za to, že zákazník se změnou souhlasí.
Vylučuje se uplatnění poslední věty ustanovení § 1764 a dále uplatnění ustanovení § 1765,
1766 a § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
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