
  

OBCHODNÍ PODMÍNKY AQE ACADEMY 
Obchodní podmínky vzdělávání AQE academy, která patří pod společnost AQE advisors, 

a.s., IČO 26954770, třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno. 

Objednávka vzdělávání 
Registrace na kurz přijímáme prostřednictvím: 

 e-mailu – kratochvilova@AQE.cz, sedlacek@AQE.cz  

 telefonu – 731 640 429, 774 004 647 

 elektronického formuláře – www.AQEacademy.cz   

Veškeré registrace považujeme za závazné. Registrace jsou vyřízeny chronologicky podle 

přijetí objednávek. V případě, že je kurz naplněn, vyrozumí Vás zástupce AQE academy  

a pokusí se navrhnout alternativní řešení. 

Vyplněním a odesláním závazné registrace/objednávky vyjadřujete souhlas s poskytnutím 

osobních údajů k automatizovanému zpracování a využívání (v souladu s platnými 

právními předpisy upravujícími ochranu a zpracování osobních údajů) společnosti  

AQE advisors, a.s., a to v rozsahu dle elektronického formuláře a za účelem identifikace 

osob v rámci provádění vzdělávání a za účelem zasílání obchodních a marketingových 

nabídek. Osobní údaje budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 

24 měsíců. Tento souhlas o zpracování osobních údajů je poskytnut a můžete jej 

v jakémkoliv okamžiku odvolat a zrušit. 

Úhrada vzdělávání 
Vzdělávaní uhradíte na základě námi vystavené faktury. 

Vyplňte prosím správně název Vaší organizace a my už si zjistíme zbylé fakturační údaje. 

Při platbě pro správnou identifikaci uvádějte variabilní symbol, který naleznete na faktuře, 

standardní splatnost faktury je 14 dní. Faktura je vystavena po dostatečném naplnění 

vzdělávání. Akreditované vzdělávání je osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle § 57 

zákona č. 235/2004 Sb. Cena zahrnuje vzdělávání, zajištění odpovídajících prostorů, 

studijní materiály, občerstvení (včetně obědů), studené a horké nápoje. Vybrané 

náležitosti faktury rádi upravíme na míru, aby splňovaly vnitřní předpisy Vaší organizace. 

 

Provedením objednávky vyjadřujete souhlas s povinností uhradit smluvní pokutu v případě 

prodlení se zaplacením faktury, které přesáhne 10 kalendářních dnů od data splatnosti 

faktury, a to ve výši 0,5 % z ceny faktury za každý den prodlení. 

Naše fakturační údaje: 

Název:  AQE advisors, a.s. 

Adresa:  třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno 

IČO:   26954770 

DIČ:   CZ26954770 

Číslo účtu:  35-2267200297/0100 
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Podmínky zrušení registrace vzdělávání 
O odhlášení informujte zástupce AQE academy prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. 

Podmínky odhlášení ze vzdělávání: 

 10 dnů před konáním vzdělávání – účtujeme stornopoplatek 0 % z ceny  

 10 - 5 dnů před konáním vzdělávání – účtujeme stornopoplatek 25 % z ceny  

 5 – 1 dnů před konáním vzdělávání – účtujeme stornopoplatek 50 % z ceny  

 Při neomluvené absenci na vzdělávání – účtujeme stornopoplatek 100 % z ceny  

V případě potřeby můžete vyslat náhradníka.  

Organizační změny v rámci vzdělávání 

AQE academy (AQE advisors, a.s.) si vyhrazuje právo na změnu:  

 lektora 

 termínu  

 místa konání akce 

Dále si AQE academy vyhrazuje právo na zrušení kurzu z nepředvídatelných 

organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách budete včas 

informováni a to nejpozději 2 dny před konáním vzdělávání, dále Vám budou nabídnuty 

další možnosti vzdělávání. Pokud Vám nebudou vyhovovat návrhy dalšího vzdělávání, 

zástupce AQE academy s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno 

objednávky bez stornopoplatku. 

Realizace vzdělávání 

Nejpozději 2 dny před konáním vzdělávací akce Vás zástupce AQE academy kontaktuje 

prostřednictvím e-mailu, kde se dozvíte bližší informace k danému vzdělávání. 

Registrace účastníků v rámci vzdělávací akce proběhne 15 minut před zahájením 

vzdělávání. 

Vzdělávání probíhá zpravidla v následujících prostorech: 

 Praha 

 Academy HUB, Karolína PLAZZA, Sokolovská 694/102a, 186 00 Praha 

 Brno 

 AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno 

 Kavárna Bílá Vrána, Kristenova 1, Brno-Komín 

 Ostrava 

 DK-ELVIS s.r.o., Erbenova 62, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

Objednané e-learningové kurzy Vám budou zpřístupněny na dobu uvedenou v objednávce. 

Přihlašovací údaje s návodem pro obsluhu e-learningu Vám budou zaslány na uvedenou  

e-mailovou adresu. 


