
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

obchodní společnosti La Malina, s.r.o. 
se sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4  

identifikační číslo: 07076398 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294255  

pro prodej programu „Mastermind Ženy v Byznysu“. 
 

Tyto podmínky obsahují informace o produktech a službách nabízených společností (dále “Poskytovatel”),            
které jsou uvedeny na webových stránkách www.zenyvbyznysu.cz/mastermind/ (dále “Webové stránky”) a           
jsou představeny návštěvníkovi webových stránek a poskytovány klientovi, fyzické nebo právnické osobě (dále             
jen “Klient”), který má zájem o nabízené služby nebo produkty v programu Mastermind Ženy v Byznysu (dále                 
jen ”program MastermindZvB”) a tím plánuje uzavřít smlouvu, jejímž předmětem plnění je Poskytovatelem             
nabízený produkt nebo služba. Každá osoba, která navštíví Webové stránky prohlašuje, že je osobou              
plnoletou a dovršila tak věku 18-ti let a může tak jednat sama za sebe a tyto podmínky přijímá (dále                   
“Návštěvník”). 
 
 
 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti La Malina, s.r.o., se sídlem              
Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4, identifikační číslo: 07076398, zapsané v obchodním rejstříku vedeném              
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294255 (dále jen „Poskytovatel“) upravují v souladu s                
ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen                 
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem o Produkty               
nebo služby nebo na základě vzniku Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva“) uzavírané mezi               
Poskytovatelem a Klientem objednáním a poskytnutí členství v programu „MastermindZvB“ prostřednictvím           
Webové stránky. 
 
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě Odchylná ujednání ve Smlouvě              
mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.  
 
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou            
vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.  
 
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a              
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  
 
Obsah Webových stránek a programu MastermindZvB je chráněn autorskými právy. Pod autorská práva a              
obsah spadá především, nikoliv výlučně logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky,              
software. Jakékoliv šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné              
pouze s písemným souhlasem Poskytovatele.  
 
 

PRODUKTY A SLUŽBY 
 

Poskytovatel poskytuje služby a produkty týkající se program MastermindZvB. Tyto produkty nebo služby jsou              
formou přístupu a setkávání v uzavřených skupinách, členských sekcích, používání komunikačních nástrojů v             
rámci programu MastermindZvB, účasti na setkáních v online nebo offline podobě, účasti na webinářích i               

http://www.zenyvbyznysu.cz/mastermind/


konzultacích a také přístupu k obsahu od Poskytovatele nebo třetích stran, které zprocesuje Poskytovatel              
nebo, které jsou poskytovány na Webových stránkách programu MastermindZvB. Veškeré plnění daného typu             
členství je zveřejněno na Webových stránkách. 
 
Produkty a služby mají různou délku trvání a je na Klientovi, jaký typ si vybere při závazné objednávce a to dle                     
informací, které jsou uvedeny na Webových stránkách. 
 
Poskytnutím produktu nebo služby nevzniká Poskytovateli žádná odpovědnost za podnikatelské aktivity           
Klienta, ani za ztráty způsobené na straně Klienta.  
 
Počet osob v dané skupině v rámci programu MastermindZvB je omezeno určitým počtem účastníků, z               
tohoto důvodu je velmi obtížné do již rozběhlého konkrétního programu přidávat další účastníky tj. Klienty               
mimo stanovené termíny otevírání programů. 
 
 
 
 

SMLOUVA 
 

Smlouva s Klientem vzniká na základě závazného objednání produktů nebo služby, kdy proběhne potvrzení              
přes elektronickou komunikaci na e-mail Klienta a vystavením faktury od Poskytovatele na základě typu              
členství v programu MastermindZvB. Členství v programu MastermindZvB začíná běžet uhrazením této            
faktury. Klient bere na vědomí, že platností smlouvy vzniká Poskytovateli nárok na odměnu. 
 
 
Faktura je vystavena se splatností 10 dní ode dne vystavení. Klient bere na vědomí, že neuhrazením faktury                 
nevzniká nárok na poskytnutí zvoleného produktu nebo služby. Klient bere na vědomí, že platností smlouvy               
vzniká Poskytovateli nárok na odměnu. 
 
 

OBJEDNÁVKA 
 
Členem se stává Klient po závazné objednávce a uhrazením poplatku na základě vystavené faktury v rámci                
programu MastermindZvB. 
 
Členství je účast v programu MastermindZvB, která má určitou délku dle výběru typu balíčku / produktu nebo                 
služby. 
 
Veškeré informace o produktech a službách jsou umístěné na Webové stránce. Poskytovatel si vyhrazuje              
právo na změny, které vždy zveřejní na svých Webových stránkách nebo také v uzavřené skupině mezi členy                 
a v nástroji, který je používán ke komunikaci mezi členy. 
 
Klienti, kteří mají již zakoupené členství a uzavřenou Smlouvu, mají podmínky dle původní sestavy k platnému                
dni účinné smlouvy. Pokud by nastaly změny, je Poskytovatel povinen informovat o těchto změnách. 
 
Nezávaznou objednávku produktů a služeb vytváří Klient vyplněním kontaktního formuláře na Webových            
stránkách Poskytovatele. K závazné objednávce projde návštěvník nebo klient několika kroky pro upřesnění             
členství v programu MastermindZvB a poté po dohodě vznikne případná závazná objednávka přes e-mailovou              
konverzaci a potvrzení. Závazná objednávka vzniká až potvrzením obou stran - Klienta a Poskytovatele a               
vystavením faktury na základě výběru typu členství v programu MastermindZvB. 
 
Klient je povinen v daném typu objednávky uvést údaje, které Poskytovatel vyžaduje pro úplnost členství. 
 



Neobsahuje-li objednávka povinné náležitosti, je považována za neúplnou. Poskytovatel v takovém případě            
může kontaktovat Klienta a vyzvat ho k úpravě objednávky. 
 
Klient souhlasí s těmito VOP a Objednávkou a je si vědom, že musí uhradit danou odměnu Poskytovateli dle                  
typu členství v programu MastermindZvB. V Případě změny VOP tuto zamýšlenou změnu oznámí             
Poskytovatel Klientovi 30 dní před účinností nových VOP. Klient má 14 dní na to s novým zněním nesouhlasit                  
a od smlouvy odstoupit, případně trvat na dokončení již započatého členství dle VOP účinných ke dni uzavření                 
Smlouvy. 
 
Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky zašle Klientovi potvrzení o obdržení objednávky a to             
prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické adresy Klienta uvedenou v uživatelském účtu či               
v objednávce (dále jen „elektronická adresa Klienta“).  
 
Před uplynutím lhůty členství dle vybraného Produktu nebo Služby je Klientovi zasláno upozornění na vypršení               
délky členství s případnou nabídkou na prodloužení. 
 
Klient je informován použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé             
Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na              
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám. 
 

CENA SLUŽEB,PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 
Cenu programu hradí Klient předem prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele.           
2101451571/2010, vedený u společnosti Fio Banka (dále jen „účet Poskytovatele“);  
 
Cena je splatná do 10 dnů od obdržení faktury od Poskytovatele.V případě bezhotovostní platby je závazek                
Klienta uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. Potvrzení o              
uhrazené platbě zašle Poskytovatel v elektronické podobě na elektronickou adresu Klienta.  
 
Případné slevy z ceny Produktu nebo Služby jsou uvedeny na webové stránce.  
 
Poskytovatel není plátce DPH a všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.  
 
 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A STORNO POPLATKY  
 

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo pozastavit členství jakéhokoli Klienta, a to bez              
předchozího upozornění v případě, že prodávající zjistí, že tento Klient porušuje obchodní podmínky             
Poskytovatele, způsobuje Poskytovateli škodu, kazí její jméno nebo šíří veřejně nepravdivé nebo zavádějící             
informace týkající se Poskytovatele a ostatních členů. 
 
Klient je oprávněn od Smlouvy odstoupit, tj. zrušit svou účast v programu, musí však předem upozornit                
Poskytovatele a výpovědní lhůta začíná běžet první den následujícího měsíce po obdržení ukončení členství              
ze strany Klienta. Výpovědní lhůta je 30 dní. 
 
Poskytovatel v těchto VOP upozorňuje na specifičnost daných programů, a proto si vyhrazuje právo využít               
storno poplatku až do výše ceny nevyčerpané programu a to z důvodu nemožnosti přeobsadit dané místo                
jiným Klientem.  
 
Účast Klienta na všech setkáních, v online nebo offline podobě je vždy na Klientovi a není možné za sebe                   
posílat náhradníka. Přesto by měl Klient respektovat všechny etické a morální zásady i pravidla celé skupiny a                 
VOP.  
 



Prodávající nevrací Klientovi žádné poplatky za jeho neúčast na jednotlivých setkáních. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu Klienta.  

Klient nabývá práva účastníka v programu MastermindZvB zaplacením celé ceny programu. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto             
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.            
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.  

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně             
přístupná.  

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021 a jsou k dispozici na webových                 
stránkách Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel Obchodní podmínky změní, tyto pozbývají platnosti a             
účinnosti dnem nabytí Obchodních podmínek pozdějších.  

V Praze dne 1. 1. 2021 
Kateřina Tygl 

La Malina, s.r.o. 


