
 
                            Všeobecné obchodní podmínky 

 
 

1. Obecná ustanovení 
 
1.1. Právní základ podnikaní: 

Podnikatelka je zapsána v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Frýdek-Místek pod 
č. j. ŽÚ/1131/2022/Ká/5, jako podnikatelský subjekt Mgr. Michaela Gorná, PhD., se 
sídlem Kunčičky u Bašky 463, 739 01 Baška, IČ: 73227552; 

 telefonní spojení: +420603848080; 
 webové stránky: www.agentcor.cz; 
 e-mail: info@agentcor.cz. 

 
 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky / dále jen VOP / zevrubně upravují obsah smluvních 
vztahů vždy založených dle platného zákona č. 89/2012 Sb. /občanský zákoník/ a dalších 
obecně uplatňovaných norem upravujících problematiku BOZP, PO, první pomoci, etiky, 
GDPR / Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů / a dalších. 
 
 

1.3. Hodnoty našeho podnikání a sdělení podnikatelky: 
 

 Vstřícná komunikace: 
„Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře druhá.“  Sofokles 

 
 Empatie: 

„Empatizovat znamená vidět očima druhého člověka, slyšet ušima druhého člověka a cítit 
jeho srdcem“. Alfréd Adler 

 
 Důvěryhodnost:  

„Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci!" 
Josef Čapek 

 
 Kreativita: 

„Jiné pojmenování pro kreativitu je odvaha.“ Henri Matisse 

 
 Spolehlivost:  

„Dobré činy nám dávají sílu a inspirují dobré činy v druhých.“ Platón 

 
 
 



 Čestnost: 
„Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat 
podruhé.“ Dalajláma 

 
 Učenlivost:  

„Jakmile se přestanete učit, začnete umírat.“ Albert Einstein 

 
 Příjemná atmosféra a úsměv:  

„Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné“. Marcus Tullius Cicero …  
„ … pojďme z něj na naší cestě k poznání, prostřednictvím našich kurzů, společně čerpat. 
Vždyť úsměv je mnohým tím, co nás, samozřejmě pokud nejde o život, často nakonec 
zachrání  😊)“. Agent Cor 

 
 Otevřenost: 

„… děkujeme krásně, že nás učíte a posouváte dál 😊)“. AgentCor 

 
 
 
2. Specifikace smluvních vztahů 
 
2.1. Veškeré služby a obchody nabízené a poskytované podnikatelem budou realizovány na 
základě písemné objednávky zájemce, a to všemi dostupnými prostředky. U drobných 
zakázek postačí ústní dohoda stran. 
 
2.2. Obchodní smlouvy / kupní, o dílo, zprostředkovatelské a další / budou zpravidla uzavřeny 
písemnou formou. Uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje to, že je plně seznámen s těmito 
VOP. 
 
2.3. Realizace vzdělávacích programů ve shora uvedených specifických problematikách 
podléhá rovněž písemné formě přípravy. V těchto realizovaných obchodních případech si 
podnikatel vyhrazuje právo provedení svými odbornými expertními specialisty. 
 
2.4. Poradenská a konzultační činnost podnikatele bude realizována v jeho sídle, případně na 
jiném dohodnutém místě, při osobním jednání se zájemcem. 
 
2.5. Dodání zboží, zhotovení díla, zprostředkování služeb a další bude vždy realizováno 
detailem uvedeným v dané obchodní smlouvě.  
 
 
 



3. Cena služby a platební podmínky 
 
3.1. Cena poskytnutého materiálního plnění je stanovena v ceníku podnikatele, který je tam 
k dispozici. Vždy bude v konkrétní smlouvě o dodávce zboží. 
 
3.2. Cena za poskytnuté služby, poradenství a konzultace je stanovena rovněž v ceníku 
podnikatele, a to pouze v hodinových sazbách. Další cenové náležitosti /cestovné, přeprava, 
příplatky a jiné / budou dohodnuty v konkrétním obchodním případu. 
 
3.3. Podkladem k provedení sjednané platby je vždy faktura a její splatnost do 15- ti dnů po 
jejím doručení. U drobných obchodních případů postačí řádný účetní doklad. 
 
3.4. V případě neuhrazení faktury ve stanovené lhůtě má podnikatel právo účtovat si úrok 
z prodlení ve výši 0,05%  z fakturované částky, a to za každý den prodlení. 
 
 
4. Jiná a závěrečná ustanovení 
 
4.1. Odpovědnost za vady dodávek a reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákona. 
 
4.2. Písemným odstoupením od sjednané obchodní smlouvy zanikají veškerá práva a 
povinnosti smluvních stran. Netýká se však nároku na náhradu způsobené škody. 
 
4.3. Případné spory vzniklé z této podnikatelské činnosti budou řešit obecné soudy v místě 
sídla podnikatele. 
 
4.4. Nedílnou součástí těchto VOP je závazek podnikatele ochránit osobní údaje smluvních 
stran v rozsahu daném pravidly GDPR. 
 
4.5. Podnikatel si vyhrazuje právo pravidelného doplnění či úpravy těchto VOP a jejich 
zveřejnění na webových stránkách www.agentcor.cz. 
 
5.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu podnikatele. 
 
 
 
 
 
 
Kunčičky u Bašky, dne 7. 6. 2022. 

 

Podnikatel: Mgr. Michaela Gorná, PhD.  


