
 
                 

Podmínky členství Business for Breakfast®  

1.Stručný obsah: 

Business for Breakfast® setkání jsou pořádána každých čtrnáct dní. Vaše účast na těchto mítincích je důležitá k získání dalších možných obchodních 

příležitostí pro vás a kolegy ve vašem klubu. Business for Breakfast® si vyhrazuje právo změny, úpravy a obměny těchto podmínek. 

 

2. Platby a poplatky: 

Úhrada faktury prostřednictvím společnosti Business for Breakfast Česká republika, s.r.o. za účast na mítincích Business for Breakfast na definované období 

vás opravňuje k účasti a propagaci vašeho podnikání na pravidelných klubových setkání Business for Breakfast®, provozovaných franšízovou pobočkou, jejíž 

specifikace je na členské přihlášce. Práva a povinnosti vznikají na základě úhrady fakturované částky mezi členem klubu a danou franšízovou pobočkou.  

Vaše členství na mítincích Business for Breakfast® schvaluje Výkonný tým. Po schválení přihlášky a úhradě faktury nelze zaplacený poplatek vrátit. Kromě 

toho, platíte poplatky za pravidelná setkání a občerstvení prostřednictvím trvalého příkazu, nebo v místě konání mítinku. Tento poplatek se může měnit v 

závislosti na místě setkání. Tato platba bude provedena, ať už se vy nebo zástupce vámi určený dostaví na setkání či nikoliv. 

 

3. Pravidla klubu 

Úspěch klubu závisí na pravidelné přítomnosti členů a vzájemné aktivní spolupráci členů. Každý člen je povinen dodržovat klubová pravidla. 

a) Pravidla docházky:  

V případě vaší očekávané nepřítomnosti na klubovém setkání je třeba v dostatečném předstihu před setkáním informovat Výkonný tým o vaší absenci. Na 

klubovém setkání vás může zastoupit váš zástupce. Zástupce nesmí v konfliktu zájmů s žádným z ostatních členů klubu.  

Člen nesmí chybět na více než dvou setkáních za kvartál bez zastoupení. V případě, že se člen bez omluvy neúčastní na dvou po sobě jdoucích setkáních 

klubu, může Business for Breakfast® rozhodnout o vyloučení člena, a to bez jakékoliv náhrady členského poplatku. V případě, že se člen omluví, ale neúčastní 

na čtyřech po sobě jdoucích setkáních a na tato setkání nepošle za sebe zástupce, může Business for Breakfast® rozhodnout o vyloučení člena, a to bez 

jakékoliv náhrady členského poplatku. 

b) Pravidla mítinků 1na1 mezi členy: 

Člen se musí potkat se všemi členy párově, na Mítinku Jeden na Jednoho alespoň jednou za rok. 

c) Pravidla doporučení: 

Člen musí předat nejméně 6 doporučení ostatním členům jeho klubu v každém roce členství. 

d) Pravidla účasti hostů:  

Člen musí přivést na setkání nejméně 4 různé hosty v každém roce členství. 

e) Pravidla pro záznam výsledků: 

Člen je povinen zaznamenávat aktivitu uskutečněnou díky klubovým setkáním Business for Breakfast na Referenční ústřižky.  

Porušení pravidel klubu: V případě porušení pravidel klubu obdrží člen na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce výzvu k nápravě situace. Pokud nedojde 

k nápravě situace, obdrží člen druhou výzvu k nápravě situace. V případě, že opět nedojde k nápravě situace, je člen vyloučen z klubu bez jakékoliv náhrady 

na vrácení členského poplatku či jeho části.  

Člen bere na vědomí, že Business for Breakfast® může rozhodnout o ukončení existence konkrétního klubu, a to zejména pro nízkou účast, či neaktivitu 

(nedodržování pravidel) členů. V takovém případě Business for Breakfast® členství v daném klubu zanikne. Členům bude nabídnuta účast v jiném klubu. 

Strany se dohodly, že v těchto případech (zrušení klubu) nemá člen nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci (vrácení členského poplatku či jeho části), a to 

ani v případě, že člen účast v jiném klubu odmítne.   

4. Školení a podpora 

Pro efektivní zapojení do systému vám bude poskytnuto školení, které urychlí váš vstup do systému a dá informace o efektivním využití systému Business for 

Breakfast®. Školení by mělo být považováno za povinné a měli byste udělat vše pro to, abyste se školení zúčastnili, protože bez toho bude efektivita mítinků 

nižší. Toto školení může být uspořádáno v rámci pravidelného mítinku nebo může být určen speciální termín.  

 

5. Různé 

Člen bere na vědomí, že všechna práva duševního vlastnictví (včetně, ale nejen: obchodní značky a chráněného názvu, registrovaného nebo 

neregistrovaného, autorských práv, registrovaných a neregistrovaných designových práv, patentů, know-how a všech důvěrných informací) vlastněná 

Business for Breakfast® zůstanou vždy výhradním vlastnictvím Business for Breakfast®. Členovi není dovoleno používat kterékoliv z práv duševního vlastnictví 

Business for Breakfast® bez předběžného písemného svolení, které může obsahovat zákazy a omezení.  

Strany se dále dohodly, že v případě, že se člen klubu chová v rozporu se zákonem, nemravně, či agresivně, či se dopouští jiného neetického jednání 

(zejména pomlouvání ostatních členů anebo Business for Breakfast® a jeho zaměstnanců) může Business for Breakfast® rozhodnout o jeho vyloučení, a to 

bez náhrady členského poplatku. Členství v takovém případě zaniká doručením písemného ukončení členství v klubu. 

Business for Breakfast® nemá žádný závazek, povinnost nebo odpovědnost ke členům Business for Breakfast® smluvně, mimosmluvně nebo po jiné stránce, 

za jakékoliv služby nebo zboží poskytnuté členem skupiny Business for Breakfast®. Business for Breakfast® nedává žádné záruky za schopnost členů Business 

for Breakfast® poskytnout služby, které mohou vyplývat ze členství v Business for Breakfast®. Nedává také záruky za úroveň poskytnutých služeb členem 

v průběhu poskytování takových služeb. Business for Breakfast® nedává předpokládané nebo expresní záruky za zboží poskytované členy jako výsledek 

činnosti členů. Tato smlouva se řídí českým právem a strany uznávají výlučně soudní pravomoci českého soudu.  

6. Propagace v rámci Business for Breakfast, ochrana osobních údajů 

V rámci propagace členů klubu, člen souhlasí s uvedením svého jména, názvu firmy, webové stránky a oboru na webu Business for Breakfast. Dále souhlasí 

s pořízením referencí, foto, audio a video nahrávek na akcích Business for Breakfast a jejich používání v rámci propagace aktivit Business for Breakfast. Člen 

souhlasí, že jeho kontaktní údaje mohou být v rámci konceptu Business for Breakfast doporučeny třetím osobám členy klubu a vedením Business for 

Breakfast za účelem propagace a získávání nových obchodních příležitostí člena. Po skončení členství v Klubu budete součástí podnikatelské komunity BforB 

a budeme vás informovat o otevřených akcích a novinkách v komunitě BforB. Toto budete moci kdykoliv změnit zprávou NEKONTAKTOVAT na e-mail 

dotazy@bforb.cz 

 

7. Kontaktní údaje 

Business for Breakfast Česká republika s.r.o. I Husitská 63 I 130 00 Praha 3 I dotazy@bforb.cz   
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