
Obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky pla1 pro konzultace v oblas8 marke8ngové strategie a 
manažerského rozvoje na www.luciehejhalova.cz 

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Ing. Lucie Hejhalová, IČ: 49225634, se sídlem 
Nad Smetankou 221/3, 198 00 Praha 9 – Hrdlořezy, e-mail: lucie@luciehejhalova.cz (dále jen 
„poskytovatelka“) 

I. Výklad pojmů 
1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování poradenství v 
oblas8 marke8ngové strategie a manažerského rozvoje klientům, které 
poskytovatelka nabízí na www.luciehejhalova.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součás1 
každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem. 

2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém 
jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem. 

3) Poskytovatelka není plátcem DPH. 

4) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, 
na účet poskytovatelky. 

5) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet 
a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 
záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“). 

II. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi konzultace v 
oblas8 marke8ngové strategie a manažerského rozvoje a závazek klienta uhradit za 
tento produkt nebo službu odměnu. 

III. Poradenství v oblasF markeFngové strategie a manažerského rozvoje 
1) Poradenství lze u poskytovatelky objednat telefonicky, odesláním emailu, nebo 
vyplněním a odesláním formuláře na webu. 

2) Smlouva o poskytnu1 služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany 
poskytovatelky. 

3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození 
klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný. 
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4) Při poradenství poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, 
že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za 
vzájemné konkurenty. Poskytovatelka cíleně navrhuje takové strategie, které povedou 
k maximálnímu odlišení klienta na trhu, nikoliv kopírování konkurenčních postupů. 
Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelkou dohodnout. 

5) Poradenství provozuje poskytovatelka on-line prostřednictvím služby Teams nebo 
osobně. Osobní konzultace probíhá dle domluvy buď v sídle poskytovatelky na 
adrese Nad Smetankou 221/3, Praha 9, u klienta, nebo ve vybrané kavárně. 

6) Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude 
v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby 
konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, 
nahradí promeškaný čas klientovi ve dvojnásobné délce. Pokud konzultace 
neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci 
omluvil více než 24 hodin předem, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za celou 
konzultaci. 

7) Klient může bezplatně přesunout termín konzultace na jiný, pokud tak učiní více než 
24 hodin před domluvenou konzultací. Takto posunout termín lze maximálně 2x, 
pokud by nebyl využit, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za celou konzultaci. 

8) Odměna je účtována za běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových 
stránkách poskytovatelky. 

9) Odměna za konzultaci je splatná po skončení konzultace na základě faktury 
bankovním převodem. 

10) Balíčky konzultací se plaO v plné výši předem na základě faktury bankovním 
převodem. 

11) Zakoupený balíček konzultací je třeba vyčerpat do 3 měsíců od zakoupení, jinak 
nevyčerpané hodiny propadají. 

IV. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky 
1) Všechny podklady a výstupy, které poskytovatelka předává, jsou výsledkem 
duševní činnosF poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 
121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. 

2) Klient může použít podklady a výstupy pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není 
oprávněn obsah dále šířit nebo zpřístupnit tře1m osobám. 



V. Klient spotřebitel 
1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnos8 
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu 
s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním 
jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). 

2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.luciehejhalova.cz 
objednat pouze konzultaci. Proto se na něj vztahují stejná práva jako klient 
podnikatel. 

  

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 6. 1. 2023. 

http://www.luciehejhalova.cz

	Obchodní podmínky

