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Pravidla poskytování služby Higgins 

Tento dokument specifikuje všeobecné obchodní podmínky i základní technické požadavky telefonní 
jazykové služby poskytované pod obchodní značkou Higgins. 

1. Smluvní strany 
1.1 Poskytovatelem služby Higgins je společnost HELIOT applications s.r.o., sídlem Studánková ul. 522, 

149 00 Praha 4 - Újezd, IČO 242 79 145, DIČ CZ24279145, zapsaná v OR Praha, odd. C, vl. 204 979, 
provozující webové stránky www.heliot.cz a užívající mail higgins@heliot.cz i telefon 210 326 201. 

1.2 Objednatelem služby Higgins je osoba, organizace či společnost, která učiní elektronickou objednávku 
služby Higgins a přitom vyjádří svůj souhlas s podmínkami poskytování služby Higgins (viz článek 5.). 

1.3 Studentem služby Higgins je osoba, které byl objednatelem přiřazen alespoň jeden jím zakoupený 
telefonní jazykový kurz. Student může být v některých případech zároveň i objednatelem. 

1.4 Partnerem služby Higgins je osoba nebo společnost, která disponuje příslušným ujednáním s 
poskytovatelem služby Higgins o provizním prodeji služby a má od něho přidělen affiliate kód (viz článek 
12.). 

2. Obsah služby 
2.1 Higgins je jazyková služba poskytovaná výhradně elektronicky prostřednictvím telefonních sítí a sítě 

Internet. Informace vztahující se ke službě Higgins jsou zveřejněny elektronicky na webových stránkách 
www.higgins.cz. 

2.2 Základním obsahem služby Higgins je procvičování aktivní verbální anglické komunikace studenta. 
Doplňkovým obsahem služby Higgins jsou textové přepisy procvičovaných rozhovorů i relevantní 
slovíčka, gramatika a další informace související s procvičovanými dialogy. 

2.3 Obsahem služby Higgins není systematická výuka anglických slovíček ani systematická výuka anglické 
gramatiky ani výuka porozumění anglickému psanému textu ani výuka schopnosti psaní anglických 
textů. U studenta je naopak požadována znalost anglických slovíček a znalost anglické gramatiky 
přiměřené kurzu přiřazeného studentovi. 

2.4 Telefonní jazyková služba Higgins je na straně poskytovatele zajišťována pomocí software simulujícího 
jednu stranu anglických dialogů. Na druhé straně anglických dialogů je student. Výukové dialogy jsou na 
straně Higginse namluveny skupinou rodilých mluvčích. 

3. Nabídka kurz ů 
3.1 Služba Higgins je nabízena a poskytována ve formě kurzů. Aktuální nabídka kurzů služby Higgins je 

zveřejněna na webových stránkách www.higgins.cz. 

3.2 Kurz služby Higgins spočívá v A telefonátech směřujících po B dnů na studenta. V rámci telefonátů jsou 
se studentem vedeny pasivní či aktivní anglické dialogy. Cílem pasivního dialogu je opakování 
anglického dialogu za účelem jeho zvládnutí studentem. Obsahem aktivního dialogu je fiktivní anglický 
dialog studenta s Higginsem za účelem postupného zlepšování verbálních anglických schopností 
studenta. 

3.3 Součástí popisu každého kurzu jsou: kód kurzu, název kurzu, krátký popis služby, doplňkový popis 
služby, počet dnů trvání služby A, denní počet telefonátů B, textový i hlasový příklad dialogu, základní 
cena kurzu a případně i zvýhodněná cena služby a komentář k cenovému zvýhodnění. Jednotkové ceny 
kurzů jsou zobrazeny bez DPH i s DPH. 

3.4 Objednatel nese veškerou zodpovědnost za volbu objednaných kurzů i za jejich přiřazení každému 
studentovi, tj. zodpovídá za přiměřenost náročnosti a délky zvoleného kurzu vůči jazykovým znalostem i 
časovým možnostem studenta. 

4. Cena objednávky 
4.1 Výchozí jednotkovou cenou každého objednaného kurzu je jeho základní nebo zvýhodněná cena 

uvedená v nabídce kurzu při vytváření objednávky (viz bod 3.3). Celková cena objednávky pak vznikne 
pronásobením příslušné výchozí jednotkové ceny objednávaným počtem kurzu. Na celkovou cenu 
objednávky se eventuálně uplatňuje množstevní sleva i sleva plynoucí z affiliate kódu. 

4.2 Množstevní sleva je dána součtem počtu právě objednávaných kurzů a všech kurzů uhrazených v 
předchozích 60 dnech. Jednotlivé výše slev pro úrovně počtu kurzů jsou zveřejněny elektronicky na 
webových stránkách www.higgins.cz. 

4.3 Zadáním platného affiliate kódu se na celkovou cenu kurzu uplatní sleva příslušející k zadanému kódu. 
Affiliate kód lze získat od partnera služby Higgins. 
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4.4 Výsledná cena objednávky vznikne z celkové ceny objednávky a po eventuálním započtení množstevní  
slevy a nebo slevy plynoucí z uplatněného affiliate kódu. Výsledná cena objednávky je zobrazena  bez 
DPH i s DPH. 

5. Objednání kurz ů 
5.1 K objednání kurzů služby Higgins dojde okamžikem potvrzení nákupu skupiny kurzů vložených do 

elektronického nákupního košíku na webových stránkách www.higgins.cz. Před potvrzením nákupu 
musí být objednatelem schválena tato pravidla poskytování služby Higgins. Při potvrzení nákupu 
zároveň objednatel potvrzuje a přijímá zobrazenou nákupní cenu objednávky. 

5.2 Objednáním kurzů vzniká smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem služby Higgins. Podmínky 
smluvního vztahu se řídí aktuálním zněním pravidel poskytování služby Higgins platným v okamžiku 
objednání kurzů. Objednatel může pro své potřeby navíc objednávku identifikovat svým číslem 
objednávky, která bude v takovém případě uvedena na fakturách zaslaných objednateli. 

5.3 Po potvrzení objednávky je vždy objednateli mailem zaslána kopie objednávky (ve formátu PDF) a 
přístupové kódy potřebné pro pozdější vstup do klientské sekce objednatele (v těle mailu). Eventuální 
opis objednávky lze získat v klientské sekci objednatele. 

6. Úhrada objednávky 
6.1 Služba Higgins je zásadně placena předem před zahájením jejího poskytování. Platba může být 

provedena buď online po internetu nebo klasickým bankovním převodem. Způsob úhrady si objednatel 
volí bezprostředně po potvrzení objednávky. 

6.2 Při online internetové platbě je objednateli ihned nabídnuta buď úhrada několika druhy platebních karet 
nebo úhrada elektronickým platebním příkazem z několika bank nebo úhrada prostřednictvím systému 
PayPal. Objednateli je zobrazen předvyplněný elektronický formulář, do kterého zadá chybějící údaje a 
nakonec potvrdí online platbu. Následně je objednatel informován o úspěšnosti platby a případně je mu 
ihned umožněno zahájení objednaných kurzů. 

6.3 Při platbě bankovním převodem je objednateli nejprve mailem odeslána výzva k úhradě obsahující 
zálohovou fakturu. Standardní lhůta úhrady zálohy je 10 dnů. Po uplynutí 30 dnů je zálohová faktura 
poskytovatelem automaticky stornována. Po připsání platby na účet provozovatele je objednatel mailem 
informován o možnosti zahájit objednané kurzy. 

6.4 Po úhradě objednávky je vždy objednateli mailem odeslána faktura - daňový doklad (ve formátu PDF). 
Eventuální opis faktury lze získat v klientské sekci objednatele. 

7. Zahájení kurzu 
7.1 Objednatel nejprve musí kurz přiřadit konkrétnímu studentovi. Přitom musí zadat: jméno studenta, mail 

studenta a tel. číslo studenta, na které budou později směrovány výukové telefonáty. Po přiřazení kurzu 
jsou studentovi mailem odeslány údaje o daném kurzu i přístupové kódy do klientské sekce studenta.  

7.2 U dosud nezahájeného kurzu může objednatel stornovat přiřazení kurzu studentovi a přiřadit ho tak 
jinému studentovi, kterému budou mailem opět odeslány údaje o kurzu i nové přístupové údaje. 

7.3 Student si následně musí určit parametry své výuky: svou přezdívku, dobu vyzvánění a kalendář i časy 
jednotlivých volání. Po zadání všech parametrů musí student potvrdit zahájení výuky. 

7.4 Pro studentky je připravena nabídka ženských anglických jmen a výukové dialogy s nimi pak povede 
muž - Henry Higgins. Pro studenty je připravena nabídka mužských anglických jmen a výukové dialogy s 
nimi potom povede žena - Helen Higgins. Přezdívka bude sloužit k oslovování studenta. 

7.5 Zvolení doby vyzvánění studentovi umožňuje zkrátit si eventuálně čas mezi začátkem vyzvánění a 
nejpozdějším přijetím telefonátu. K dispozici jsou doby vyzvánění 15 sec, 30 sec, 45 sec a 60 sec. 
Implicitně je předvolena doba vyzvánění 60 sec. 

7.6 Student si musí naplánovat konkrétní dny výuky. Dále si student buď může naplánovat konkrétní časy 
telefonátů mezi 01:00 a 10:00 hod nebo si může zvolit náhodné časy telefonátů, které v takovém 
případě budou uskutečňovány neočekávaně v časech mezi 08:00 a 18:00 hod. 

7.7 Zadané parametry kurzu (včetně mailu i tel. čísla studenta a budoucích výukových dnů i naplánovaných 
časů telefonátů) mohou být studentem dodatečně měněny i v průběhu výuky (do 23:00 předchozího 
dne). Změny se vždy projeví až od dalšího dne. 

7.8 Kurz musí být zahájen do 60 dnů od uhrazení objednávky. 

8. Průběh výuky 
8.1 Výukový kurz spočívá ve vícedenním provádění skupiny 5 až 9 denních telefonátů realizujících anglické 

dialogy mezi software na straně volajícího a studentem na straně volaného. Součástí telefonátů jsou 
vedle výukových dialogů také průvodní slova a instrukce studentovi. 
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8.2 Denní skupina telefonních dialogů sestává vždy ze tří fází. První a druhá fáze začíná vždy telefonátem 
obsahujícím pasivní dialog. Ten je pak následován jedním či více telefonáty obsahujícími aktivní dialogy. 
Třetí fáze obsahuje vždy jen jeden telefonát se závěrečným dialogem. 

8.3 V rámci pasivního dialogu je studentovi nejprve několikrát přehrán jeden výukový dialog. Následně jsou 
v tomtéž telefonátu studentem jednotlivé fráze tohoto dialogu několikrát opakovány. Student se tak v 
rámci pasivního dialogu zapamatuje všechny fráze jednoho výukového dialogu. 

8.4 V rámci aktivního dialogu potom student vede naučený dialog se software realizujícím službu Higgins, a 
to opakovaně několikrát v tomtéž telefonátu. Student tak v průběhu aktivních dialogů získává praktické 
zkušenosti s verbální anglickou komunikací a přitom driluje fráze uplatnitelné v běžném životě. 

8.5 Uskutečnění telefonátů s aktivním dialogem je vždy podmíněno úspěšným telefonátem s předchozím 
pasivním dialogem. Text daného dialogu a relevantní slovníček i gramatika jsou navíc studentovi k 
dispozici ve formě podpůrných textů (viz bod 9.4). 

9. Klientská sekce 
9.1 K přihlášení do klientské sekce slouží tlačítko uprostřed nejvyšší části webu www.higgins.cz. Stejné 

tlačítko slouží pro přihlášenou osobu ke vstupu do klientské sekce. Rozsah funkcí klientské sekce je 
automaticky přizpůsoben tomu, zda je přihlášena osoba v postavení objednatele nebo v postavení 
studenta či jediná osoba je současně v postavení objednatele i studenta. 

9.2 Klientská sekce objednatele slouží: k zobrazení historie a stavu objednávek za posledních 200 dnů, k 
přiřazení nově uhrazených kurzů konkrétním studentům a k zobrazení stavu jednotlivých kurzů. 

9.3 Klientská sekce studenta slouží: k volbě parametrů výuky (viz bod 7.2), k zobrazení podpůrných textů a 
k zobrazení historie telefonátů. Historie výuky je studentovi k dispozici 100 dnů od ukončení kurzu. 

9.4 Podpůrné texty obsahují: přepis výukového dialogu, denní slovníček i gramatické poznámky. Vše 
přísluší k danému dni výuky a je k dispozici od 18 hod předchozího dne. K dispozici jsou i podpůrné 
texty za všechny předchozí dny výuky. 

9.5 Historie telefonátů obsahuje: plánované časy budoucích telefonátů (nejsou-li zvoleny náhodné časy), 
časy již uskutečněných telefonátů, důvody případných neúspěšných pokusů o hovor a nahrávky 
úspěšných výukových dialogů (ve formátu WAV). 

10. Poskytovaná podpora  
10.1 Veškeré informace o službě Higgins jsou poskytovány elektronicky na webu www.higgins.cz. V 

nejasných či atypických případech si lze vyžádat podporu poskytovatele pomocí kontaktů uvedených na 
webu i v bodu 1.1. 

10.2 Poskytovatel bude reagovat na požadavky o podporu zpravidla v den obdržení žádosti, nejpozději pak 
do 3 dnů. 

11. Postup reklamace 
11.1 Reklamace na rozsah či kvalitu služby Higgins podává objednatel nejpozději do 10 dnů od termínu 

reklamovaného problému. Reklamace musí být uplatněna mailem zapsaným na mail higgins@heliot.cz.  

11.2 Reklamace musí obsahovat: identifikaci příslušné objednávky i reklamovaného kurzu, popis 
reklamovaných nedostatků, kontakt na příslušného studenta i kontakt na reklamující osobu a požadavek 
na eventuálně formu náhrady ve formě nového kurzu nebo dobropisování ceny kurzu. 

11.3 Reklamovat nelze např.: ztrátu, krádež, poruchu či nedostupnost telefonu studenta, poruchu telefonní 
sítě, nepokrytí signálem mobilní sítě, hlučnost prostředí studenta, přesměrování výukových hovorů do 
hlasové schránky studenta nebo na telefony mimo dosah studenta, nemožnost přijmou výukové hovory 
studentem, nefunkčnost či nedostupnost služeb Internetu, neúplné či nekvalitní zobrazení webových 
stránek www.higgins.cz na mobilních zařízeních nebo pomocí nepodporovaných internetových 
prohlížečů 

11.4 Poskytovatel je povinen posoudit reklamaci a rozhodnout o ní nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení. 
Poskytovatel má právo interně využít k posouzení reklamace i nahrávky hovorů studenta a evidenci 
technických údajů o telefonním provozu vůči studentovi. 

11.5 Nejasné či sporné reklamace mohou být ze strany poskytovatele řešeny také dobropisováním části 
ceny příslušného kurzu. 

12. Smluvní partne ři 
12.1 Prodej služby Higgins je uskutečňován přímým způsobem i nepřímo prostřednictvím smluvních 

partnerů. Přímý prodej probíhá elektronicky prostřednictvím webových stránek www.higgins.cz. 

12.2 Nepřímý prodej služby Higgins je organizován na principu provizního prodeje. Smluvní partneři mají k 
dispozici své affiliate kódy, které objednatelům zajišťují slevy z ceny kurzu a současně identifikují 
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objednávky získané smluvními partnery tak, aby jim mohla být přiznána jejich provize. 

12.3 Objednatelé získaní smluvními partnery si službu Higgins také objednávají elektronicky na webových 
stránkách www.higgins.cz . Navíc do objednávky zadávají affiliate kód získaný od smluvního partnera. 
Vstupují však do přímého smluvního vztahu s poskytovatelem služby Higgins. 

12.4 Pro objednávky získané smluvními partnery platí tato pravidla poskytování služby Higgins. 

13. Další ustanovení 
13.1 Služba Higgins je určena pro objednatele z České republiky. Při objednání ze zahraničí poskytovatel 

nezohledňuje jazyková, časová, celní, daňová, obchodní, právní, technická ani jiná specifika platná pro 
zahraniční. Služba Higgins je poskytována výhradně vůči telefonním číslům patřícím do českých 
mobilních nebo fixních telefonních sítí. 

13.2 Poskytovatel považuje veškeré údaje získané o objednatelích i o studentech za důvěrné. Tato 
skutečnost platí i o studentech ve vztahu k objednateli, který jim kurz uhradil. Výjimkou jsou pouze údaje 
dostupné objednateli v rámci klientské sekce. Údaje o objednateli či studentovi mohou být vydány pouze 
na základě oprávněné žádosti státních orgánů. 

13.3 Objednatel může nejpozději do 100 dnů od uhrazení nevyužitého kurzu požádat o dobropisování jeho 
ceny. Objednatel má v takovém případě nárok na vrácení jeho ceny snížené o všechny uplatněné slevy 
a snížené o rozdíl slevy vzniklé sníženým počtem kurzů určujících množstevní slevu a snížené o 25 % z 
vracené částky (manipulační poplatek). Po 100 dnech od uhrazení nevyužitého kurzu činí manipulační 
poplatek 50 % a po 200 dnech činí 100 %. 

13.4 Obchodní značka Higgins je slovní ochrannou známkou přihlášenou 24.4.2013 u Úřadu průmyslového 
vlastnictví. Přihlašovatelem a vlastníkem je poskytovatel služby Higgins. Tato značka se vztahuje 
zejména k počítačovému software pro výuku cizích jazyků a pro simulace rozhovorů v cizích jazycích 
prostřednictvím telefonu. 

14. Závěrečná ustanovení 
14.1 Podmínky poskytování služby Higgins se řídí českým Obchodním zákoníkem ve znění platném v den 

potvrzení pravidel poskytování služby Higgins objednatelem (v den uskutečnění objednávky). 

14.2 Tato pravidla poskytování služby Higgins jsou platná od dne jejich elektronického zveřejnění na webu 
www.higgins.cz. Platnost těchto pravidel poskytování služby Higgins je omezena dnem elektronického 
zveřejnění nových či upravených pravidel na webu www.higgins.cz. Na celou objednávku i na všechny 
kurzy patřící do dané objednávky se vztahují pravidla poskytování služby Higgins platná v den 
uskutečnění objednávky. 

14.3 Tato pravidla byla zveřejněna dne 1. 3. 2014. 

 

 

V Praze, dne 1. 3. 2014 

 

PhDr. Helena Šusterová 

jednatelka společnosti 

HELIOT applications s.r.o. 


