
Ceník akreditovaných seminářů 
Vzdělávací institut ETS z. s. 

 

Semináře na klíč: 
• Seminář v rozsahu 8 výukových hodin   13.900,- Kč 
• Seminář v rozsahu 16 výukových hodin  24.900,- Kč 
• Seminář v rozsahu 32 výukových hodin  27.900,- Kč 

U seminářů  na klíč nezajišťuje Vzdělávací institut ETS občerstvení. 
Maximální počet účastníků na semináři je 25 osob, minimální počet přihlášených není určen. 
Je vhodné předem dojednat s administrátorem Vzdělávacího institutu ETS technické podmínky 
vzdělávací místnosti. 

STORNO PODMÍNKY: 

Objednávka semináře se stává platnou v okamžiku potvrzení termínu konání semináře ze strany 
objednatele i dodavatele.  

Seminář "na klíč" je určen pouze pro zaměstnance objednávající organizace. 

Při účasti zaměstnanců z jiných organizací lze postupovat dvěma způsoby: 

• Částka za seminář bude rozdělena mezi účastnické organizace poměrem podle počtu 
účastníků z jednotlivých organizací a bude ze strany Vzdělávacího institutu ETS 
fakturována každé organizací zvlášť. 

• Celková částka za seminář je fakturována objednávající organizaci. Ta seminář nabízí 
zaměstnancům z jiných organizací za účastnický poplatek. V tomto případě bude 
objednavateli dofakturována částka stanovená podle výše tohoto účastnického poplatku  
a počtu těchto účastníků. 

Objednávku semináře lze ze strany objednatele zrušit bez stornopoplatku 21 dní před jeho 
konáním. 

V případě zrušení objednávky ze strany objednavatele 20 a méně dní bude účtován 
stornopoplatek ve výši 30 % ze sjednané ceny semináře, pokud nedojde k jiné dohodě. 

Dodavatel si vyhrazuje právo v závažných případech změnit datum konání semináře po dohodě 
s objednavatelem. 

 



 

Otevřené semináře vyhlašuje Vzdělávací institut ETS na svých webových stránkách  
https://etspraha.cz/cs/institut 

Objednávku semináře můžete realizovat telefonickou či e-mailovou formou: 

Mgr., Bc. Libor Duchek 

tel.: +420 777 059 122; mail: libor.duchek@etspraha.cz 

Otevřené semináře: 
• Seminář v rozsahu 8 výukových hodin   1.100,- Kč/ účastník 
• Seminář v rozsahu 16 výukových hodin  2.200,- Kč/ účastník 
• Seminář v rozsahu 32 výukových hodin  2.800,-Kč/účastník 

U seminářů  na klíč zajišťuje Vzdělávací institut ETS drobné občerstvení. 
Minimální počet účastníků pro realizaci semináře je 12 přihlášených osob, maximální počet 
účastníků na semináři je 25 osob. 
 

STORNO PODMÍNKY: 

Zaregistrovaný účastník / objednavatel se může z otevřeného semináře odhlásit  zasláním e-mailu 
na adresu libor.duchek@etspraha.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu  o odhlášení ze semináře mu 
bude ze strany Vzdělávacího institutu ETS zasláno bez zbytečného odkladu. 

Odhlášení ze semináře bez stornopoplatku lze provést nejpozději sedmý pracovní den před 
konáním objednaného semináře. V tomto případě nebude účastnický poplatek účtován. 

V případě zrušení účasti nejpozději čtvrtý pracovní den před realizací semináře hradí  účastník 
stornopoplatek ve výši 50 % z účastnického poplatku. 

V případě nahlášení neúčasti tři a méně pracovních dní před konáním semináře bude účtován 
stornopoplatek v plné výši účastnického poplatku.  

V obou předchozích případech bude přihlášenému zaslána faktura se splatností 14 dní. 

Pokud se nemůže zaregistrovaný účastník semináře z jakýchkoliv nenadálých důvodů zúčastnit, 
má možnost za sebe poslat náhradníka / náhradnici. Závazná přihláška je bezplatně přenositelná 
na jinou osobu. 

Stornopoplatek nebude účtován zaregistrovanému účastníkovi v případě, že seminář zruší 
Vzdělávací institut ETS. 

V případě předčasného ukončení vzdělávání bez zavinění Vzdělávacího institutu ETS mu nevzniká 
povinnost vrátit zaplacenou cenu kurzu ani její poměrnou část. Vzdělávací institut ETS však může, 
s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení. 
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