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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODKOVÁŘSKÝ KURS PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE NSK:  

41-031-H EUROPODKOVÁŘ / ROČNÍK 2023–2024 
  

1. Společnost 
1.1. 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.  

1.2. Cílem společnosti PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby 
v oboru 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). 

 
  

2. Základní ustanovení  
2.1. Obsah Všeobecných obchodních podmínek. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva 

a povinnosti vzdělávacího subjektu PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o., zastoupené Ing. Jindřichem 
Vinčálkem (dále jen „Poskytovatel“) a účastníka kurzu (dále jen „Objednatel“), které se vztahují ke 
smlouvě o zajištění výuky (dále jen „Smlouva“). 

2.2. Obsah smlouvy. Obsah smlouvy tvoří tyto Všeobecné obchodní podmínky a Ceník služeb, ve 
kterém je možno nalézt nabídku poskytovaných služeb a jejich ceny (dále jen „Ceník“). 

 
 

3. Uzavření smlouvy 
3.1. Vznik smlouvy. Smlouva mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká vyplněním a odesláním 

závazné přihlášky objednatelem a akceptací této objednávky poskytovatelem. Následně vyzve 
poskytovatel objednatele k uhrazení služeb. Vyplněnou závaznou přihlášku může objednatel vyplnit 
a odeslat písemně na adresu poskytovatele, nebo elektronicky na internetových stránkách 
poskytovatele (www.podkovarska-skola.com), nebo ve formě PDF na e-mail: misa.vin7@gmail.com.  

3.2. Doručena PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLE s.r.o. musí být závazná přihláška nejpozději do 20-ti dní před 
zahájením kursu. Přihlášení do kursu je závazné.  

3.3. Případ odstoupení od objednávky po řádném termínu je upraven v bodě 8. této smlouvy. Ujednané 
podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran. 

 
4. Předmět plnění 
4.1. Předmětem plnění je výuka v oboru podkovářství pro 10 až 20 osob max. (dále jen „kurz“). 
4.2. Vzdělávací kurz pro profesní kvalifikaci 41-031-H Europodkovář probíhá v délce 24 měsíců po sobě 

jdoucích. V tomto období je zahrnuto celkem 480 hodin výuky:  
4.2.1. 24 lekcí: 192 hodin teoretické výuky: přednášky, prezentace, praktické předvedení – víkendové 

semináře 
4.2.2. 24 lekcí: 192 hodin učební praxe – práce při praktickém podkování koní – pracovní dny 
4.2.3. 12 lekcí: 96 hodin učební praxe – práce při strouhání bosých kopyt – pracovní dny 
4.3. Kurzy se konají pravidelně ve dnech a časech, které si stanoví poskytovatel.. Neúčast objednatele na 

jednotlivých vyučovacích hodinách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části zaplacených peněz. 
4.4. Pro případ, že výuku nebude možno některý den ze závažných důvodů zajistit (např. náhlé 

onemocnění lektora), je poskytovatel oprávněn zvolit náhradní termín a způsob zajištění výuky. 
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4.5. Lekce kurzu lze absolvovat pouze osobně na zvoleném místě v daný čas, který stanoví 
poskytovatel. Hlavním pracovištěm poskytovatele je Hřebčín Měník, v obci Měník u Nového 
Bydžova, 50364. 

4.6. Učební program je sestaven dle moderních požadavků na výkon povolání podkováře dle kritérií 
aktuálně platných Kvalifikačních a hodnotících standardů schválených pro profesní kvalifikaci 41-
031-H Europodkovář (viz. Příloha č. 1.) 

4.7. Dle dohody se studenty společnost může vybrané části kurzu zopakovat, či dle potřeby přidat. Tyto 
přidané vzdělávací akce budou účtovány zvlášť. Část kurzu, kterou student z osobních důvodů 
nemůže absolvovat (např. onemocnění) si může do dvou let zdarma nahradit s dalšími ročníky. 

4.8. Předmětem plnění není dodávka studijních materiálů. Studijní materiály mohou být k zakoupení 
u dodavatele, nejsou však zahrnuty v cenách kurzů. Je dobrou vůlí poskytovatele, zda k výuce 
poskytne nějaké materiály. 

4.9. Součástí kurzu není vykonání zkoušky z profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací 41-
039-E Pomocník podkováře, 41-031-H Europodkovář nebo 41-040-H Podkovář specialista. Tuto 
zkoušku zajišťuje poskytovatel v jiné smlouvě.  

4.10. Kontaktní osobou poskytovatele ve věcech plnění je Michaela Vinčálková: tel. +420 603 228 475; 
email: misa.vin7@gmail.com  

 
5. Povinnosti a oprávnění poskytovatele 
5.1. Poskytovatel je povinen poskytovat výuku ve sjednaném rozsahu a kvalitě. 
5.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit poskytování výuky kvalifikovanými lektory.  
5.3. Poskytovatel má právo vyžadovat od objednatele po absolvování lekcí vyplnění znalostních testů 

za účelem uznání absolvování daného tématu.  
5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřadit objednatele z probíhajícího kurzu v případě nevhodného a 

hrubého chování k lektorům, zaměstnancům PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o. a k ošetřovaným koním 
v rámci zachování jejich welfare, bez nároků na vrácení peněz. 

5.5. Splní-li objednatel všechny podmínky pro přihlášení do kurzu a uhradí-li plnou výši ceny, je 
poskytovatel povinen mu zajistit plnohodnotnou výuku v celém rozsahu, který byl smluvními 
stranami stanoven. 

5.6. Poskytovatel je oprávněn kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě vrátí zákazníkovi 
plnou výši již uhrazené ceny.  

5.7. Z vážných důvodů může poskytovatel zrušit výuku i v jejím průběhu. V takovém případě vrátí 
dodavatel zákazníkovi alikvotní výši uhrazených finančních prostředků v závislosti na počtu 
vyučovacích lekcí, které neproběhly. 

5.8. Jednotlivé kurzy nejsou vázány na konkrétní lektory a poskytovatel má právo kdykoliv vyměnit 
lektora v kurzu. Fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor, není důvodem k reklamaci ze strany 
objednatele a neopravňuje jej k požadování vrácení zaplacených peněz za kurz. 

 
 

6. Povinnosti a oprávnění objednatele 
6.1. Pokud při poskytování výuky budou zjištěny vady, je objednatel povinen písemně vyrozumět 

poskytovatele o zjištěných vadách. 
6.2. Lekce, které objednatel nemůže absolvovat (např. onemocnění, změna pracovních časových a 

osobních dispozic),  si může do dvou let zdarma nahradit s dalšími ročníky. 
6.3. Objednatel nemá v případě neodebrání objednané výuky nárok na vrácení peněz již uhrazené výuky 

ani její části. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním ani pracovním 
životě zákazníka. 
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6.4. Objednatel je povinen uhradit a převzít objednanou výuku. Objednatel nemá nárok na vrácení peněz 

za kurz ani jeho části v případě, že se v kterémkoliv momentu po uhrazení kurz rozhodne výuku 
neodebrat.  

6.5. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu (uznaného oběma stranami) převzít výuku, považuje 
se tato výuka za splněnou a poskytovateli vzniká právo na úhradu objednané výuky dle ceníku.  

6.6. Lekce, které objednatel nemůže absolvovat (např. onemocnění, změna pracovních časových a 
osobních dispozic),  si může do dvou let od zahájení kursu zdarma nahradit s dalšími ročníky. 

6.7. Objednatel nemá v případě neodebrání objednané výuky nárok na vrácení peněz již uhrazené výuky 
ani její části. Za závažný důvod se nepovažuje změna časových dispozic v osobním ani pracovním 
životě zákazníka. 

 
 

7. Ceník, platební podmínky (kurzovné) 
7.1. Podkladem pro smluvní cenu je ceník kurzů poskytovatele, který je nedílnou součástí Všeobecných 

obchodních podmínek. Ceník naleznete také na webových stránkách poskytovatele 
(www.podkovarska-skola.com ). 

7.2. Objednatel objednává kurz prostřednictvím závazné přihlášky s vyplněnými osobními údaji.  
7.3. V případě platby převodem mu na jeho email, který vyplnil v objednávce, přijde zálohová faktura se 

všemi údaji, kam má přesměrovat platbu.  
7.4. Kupní cena je splatná nejpozději v den zahájením kursu. Student má možnost využít na základě 

řádně vyplněné závazné přihlášky úhradu kurzovné formou závazných splátek dle splátkového 
kalendáře, vystaveného společností PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. dle dohody s jednotlivými 
studenty (celkem, pololetně, čtvrtletně, nebo měsíčně v pravidelných splátkách v průběhu kursu).  

7.4.1. Cena podkovářského kurzu pro profesní kvalifikaci 41-031-H Europodkovář činí 60.000,-Kč. 
7.4.2. Platební podmínky splátkových kalendářů: 

a) Měsíční splátka 2.500,-Kč – vždy k 20. dni v daném měsíci 
b) Čtvrtletní splátka 7.500,-Kč – vždy k 20. dni v prvním měsíci daného čtvrtletí 
c) Pololetní splátka 15.000,-Kč – vždy k 20. dni v prvním měsíci daného pololetí 
d) Roční splátka 30.000,-Kč – vždy k 20. dni v prvním měsíci daného roku 
e) Podkovářský kurs celkem 60.000,-Kč nejpozději v den zahájením kursu 

7.5. 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. 

7.6. Součástí kurzovného není poplatek za úhradu vykonání zkoušky z profesních kvalifikací dle Národní 
soustavy kvalifikací 41-039-E Pomocník podkováře, 41-031-H Europodkovář nebo 41-040-H 
Podkovář specialista. Cena zkoušky bude hrazena uchazečem až při samotném konání závěrečných 
profesních zkoušek.  

 
 

8. Smluvní sankce za prodlení a storno podmínky 
8.1. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, bude po něm společnost 

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

8.2. Podmínky pro stornování přihlášky do kursu jsou následující: 
8.2.1. V případě stornování přihlášky do kursu v období 10-ti dní před zahájením výuky – stornovací 

poplatek ve výši  25 % kurzovného. 
8.2.2. 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).  
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Společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. vyžaduje v tomto případě studentovo písemné prohlášení a 
odůvodnění skutečností, které jsou důvodem nespokojenosti. Tento požadavek musí uznat 
poskytovatel jako oprávněný.  

8.2.3. Stornování kurzu po druhém výukovém dni = storno poplatek 100 % kurzovného. 
8.2.4. 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.podkovarska-skola.com. 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 dní. 

 
9. Zmeškaná výuka 
9.1. Za neúčast studenta při realizované výuce neposkytuje společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. 

žádnou finanční kompenzaci. 
 

10. Certifikáty 
10.1. Každý student má právo získat certifikát o absolvování profesního podkovářského kursu, pokud 

absolvuje 80% docházky (viz. Pravidla pro pořádání kurzů – MŠMT ČR). 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.com , nebo www.narodni-kvalifikace.cz.  

10.2. Certifikát o absolvování kursu vydává společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. na základě udělení 
autorizace od MŠMT do 14 dní od ukončení kursu. Certifikát si může student vyzvednout osobně 
nebo si jej může nechat zaslat poštou. 

 
11. Odstoupení od smlouvy 
11.1. Společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. může z důvodů naplnění kapacity kursu od smlouvy 

odstoupit. Přednost mají dříve přihlášení studenti. Dnem přihlášení je podpis, vyplnění závazné 
přihlášky profesního podkovářského kursu, přijaté PODKOVÁŘSKOU ŠKOLOU s.r.o.. 

11.2. Společnost PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. může z důvodů státních nařízení a omezení z důvodů 
karantény jednotlivé kursy časově přizpůsobit daným okolnostem. 

11.3. 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. 

 

12. Změny podmínek 
12.1. Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem 

obou zúčastněných stran. 
 

13. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním 
13.1. Poskytnutím údajů PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLE s.r.o.  (Vašich osobních údajů nebo osoby, jejímž jste 

zákonným zástupcem) výslovně prohlašujete, že: 
13.1.1. 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 

http://www.podkovarska-skola.com/
mailto:misa.vin7@gmail.com
mailto:vinca.ina@gmail.com
http://www.podkovarska-skola.com/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODKOVÁŘSKÝ KURS PROFESNÍ KVALIFIKACE DLE NSK:  
41-031 EUROPODKOVÁŘ / ROČNÍK 2023–2024 

 
PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o. 

 

Sídlo: PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o., Koretina 320/17, 664 31 Lelekovice u Brna, Školící pracoviště: Hřebčín Měník 53, 503 
64 Měník u Nového Bydžova 

Kontaktní údaje: www.podkovarska-skola.com, e-mail: misa.vin7@gmail.com, vinca.ina@gmail.com, tel.: 
+420 604 797 979, +420 603 228 475 

 

5 

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;  
 

13.1.2. 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.; 

13.1.3. 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; 

13.1.4. 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. 

13.1.5. 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 2.1.2023 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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