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I.

Podmínky o studiu online kurzů Mgr. Ireny Kovářové jsou dodatkem č.2. všeobecných obchodních 
podmínek, které naleznete v patičce webových stránek www.tvorimesrdcem.cz nebo v kontaktech. 
Neupravují-li to podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků pronájmu příslušnými 
právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními  § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku.

Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.tvorimesrdcem.cz objednáte 
online kurzy a tím uzavřete Kupní smlouvu.

(dále jen „kupující“)

II.
Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Jako kupující objednáváte online kurzy zásadně skrze objednávkový systém přes webové rozhraní 
www.tvorimesrdcem.cz

Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky na vaši elektronickou adresu. 
Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo 
e-mailem na info@tvorimesrdcem.cz objednávku zrušit. 
Objednávat online kurzy přes webové rozhraní www.tvorimesrdcem.cz je možné 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu 
nebo výpadku připojení k internetové síti.

III.
Cena online kurzů a platba

1. CENA ONLINE KURZŮ

U jednotlivých online kurzů je na webovém rozhraní www.tvorimesrdcem.cz uvedena i jejich cena, 
která je platná po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.

 

2. PLATBA

Cenu  za online  kurzy  je  možné  uhradit  způsoby  uvedenými  ve  Všeobecných  obchodních
podmínkách ve článku III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy, které naleznete zde. 

IV.
Dodací podmínky

1. Po zaplacení Vám bude doručen email s prolinkem pro stažení PDF souboru se zakoupeným
online kurzem.  

2. Po dodání si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistíte-li 
nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohli učinit nápravu. 

3. Digitální obsah videokurzů vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové 
a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf 
a přehrávání video a audio souborů.



4. Veškeré informace, videa a skripta jsou určeny pouze pro osobní potřebu jednotlivých 
Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv 
sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či 
částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

V.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně 
zpřístupněníme adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné 
funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít 
a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah videí přehrajete s pomocí internetového prohlížeče 
podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online 
přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení.
Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost 
obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že 
je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové 
stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu 
dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Online kurzy slouží pouze ke vzdělávacím 
účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se 
o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich
pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní 
službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídáme za váš případný 
neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu. 


