
Všeobecné obchodní podmínky Studio Tess 
Bc. Tereza Lebedová – Permanentní make-up a kosmetické služby  
IČ: 04 36 18 14 
Místo podnikání: (Studio Tess, Za Kolíňáčkem 897, 284 01 Kutná Hora - Žižkov) 
 
1. Základní ustanovení 
 
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi 
poskytovatelem služeb péče o tělo ve studiu Tess a kupujícími poskytovaných služeb. 
Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále 
společně v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako „studio“. 
 
1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo ve studiu na základě platných živnostenských 
oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. 
 
1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu osobně, 
telefonicky, emailem, SMS nebo přes FB projevuje kupující svůj souhlas s těmito 
všeobecnými obchodními podmínkami studia. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, 
má možnost služby studia nevyužít. 
 

1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může studio měnit či doplňovat. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
všeobecných obchodních podmínek. 

 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb  

2.1. Na smluvní vztah mezi studiem a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu 
spotřebitele. 

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 
Studio používá pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež 
nejsou vyšší než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních 
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové 
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám. 

2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, 
pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy. 

2.4. Pro řešení sporu mezi studiem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně 
spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve 
lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval studio za účelem řešení sporu a jeho stížnost 
nebyla studiem vyřešena. Studio je povinné se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti 
návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá 
strana ze svého. 

2.5. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených 
zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální 
informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a studiem jsou dostupné na 
www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na 
ochranu spotřebitele.  



3. Objednávky služeb 
 
3.1. Termín návštěvy 
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně nebo telefonicky. 
Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je 
uzavírána v českém jazyce. 

3.2. Záloha 
Smluvený termín je závazný a od nových klientek studio vybírá zálohu 1 000,- Kč na 
poskytované služby. V případě, že klientka nedorazí ve smluvený termín bez omluvy 
minimálně 24 hodin před zahájením procedury, je záloha nevratná. 

 
3.3. Přeobjednání 
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte nás o tom 
předem telefonicky, SMS, emailem nebo zprávou na FB, nejpozději však 24 hodin před 
zahájením procedury.  

 
3.4. Předčasný příchod 
K čekání jsou v našem salonu určeny prostory recepce. Prosíme Vás o ohleduplnost, probíhá-
li ve vedlejší místnosti ošetření, abychom nebyli při práci rušeni. 
 

3.5. Pozdní příchod 
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu s více než 10minutovým zpožděním, k čerpání 
služby již dojít nemůže.  

 
3.6. Absence zákazníka 
Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě 
neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 30% 
z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil. 
Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo 
takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat.  
 
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový 
poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný.  
 

3.7. Odmítnutí služby 
Služba může být odmítnuta v těchto případech: 
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění 
(nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši,…) 
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek 
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru 
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu 
e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným 
způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování 
ostatní zákazníky salonu 
f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které 
se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie na adheziva používaná při 
prodlužování řas). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb 



s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá 
oprávnění k reklamaci již provedené služby. 
 
3.8. Předčasné ukončení služby 
 
Služba může být předčasně ukončena, pokud: 
a) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo 
b) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, 
nebo 
c) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo 
d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem 
e) během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály. 
 
4. Osobní věci a cennosti 
 

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za 
jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené 
v prostoru recepce naše studio neručí. 
 
5. Ceník 

Je k nahlédnutí ve studiu, na webových stránkách, FB a IG stránce studia. 
 

6. Dárkový poukaz 

6.1. Použití dárkového poukazu 
U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout 
při sjednávání termínu návštěvy.  

Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou 
na poukazu bez možnosti záměny za jinou. 
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby. 
 
6.2. Hodnota dárkového poukazu 
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní 
druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit 
zpět za hotovost. 
 
6.3. Platnost dárkového poukazu 
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota nebo neuplynula lhůta jeho 
použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. 
Objednání služby je třeba provést minimálně 20 dnů před koncem platnosti dárkového 
poukazu. 
 
7. Reklamace služeb 
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem 
doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby.  
Každá klientka při odchodu z procedury (permanentní make-up, prodloužení řas) dostane 
poučení, jak o vykonanou proceduru pečovat. U prodloužení řas a Filleru jsou v každém 
poučení napsány podmínky, za kterých studio přijímá reklamaci, viz příloha č.1. U 
Permanentního make-upu každý klient podepisuje čestné prohlášení ke každé provedené 
proceduře, kde je obeznámen s kontraindikacemi procedury a s možnými vedlejšími účinky, 
viz příloha č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. Čestné prohlášení každý klient podepisuje. U odstraňování 



tetování či PMU - NPM Tattoo removal každý klient podepisuje čestné prohlášení viz příloha 
č. 6 a domů dostane leták s péčí PO proceduře.  
U nastřelení náušnic každý klient podepisuje čestné prohlášení viz příloha č. 7 a domů 
dostane leták s péčí PO proceduře.  
 
Reklamace se podává písemně nebo ústně na adresu studia, a to odborně posoudí, zda je 
reklamace oprávněná, či nikoli. 
 
8. Platnost a účinnost 
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.6.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  Příloha č.1 
Podmínky, za kterých studio přijímá reklamaci 

 
Řasy 
Má poučení pro klienty: 

1. Prvních 24 hodin po prodloužení se vyhněte kontaktu s vodou a po 48 hodin kontaktu 
s párou (sauna) a soláriem 

2. Make-up odstraňujte z očí šetrně a obličej umývejte opatrně. 
3. Používejte pouze bezolejová odličovadla na bázi vody. 
4. Vyhněte se mechanickému působení na prodloužené řasy: mnutí oka, spaní obličejem 

do polštáře… 
5. Nikdy nepoužívejte řasenku na bázi oleje a tzv. voděodolné řasenky. 
6. Podle potřeby řasy pročesávejte kartáčkem na řasy. 

Reklamace 
Reklamaci řas přijímám pouze v případě, že mě klientka zkontaktuje, oznámí, proč chce 
reklamovat řasy, přijde ke mně do salonu a řasy si ode mě nechá sundat. V případě sundání 
řas v jiném salonu na pozdější reklamaci NEBUDE brán zřetel. 
V případě uznání reklamace vracím polovinu částky, vzhledem k práci a nákladům. 
V případě, že klientka odmítla test na řasy (viz. Klientská karta), který ji byl doporučen a 
objeví se jí alergická reakce, peněžní částka NEBUDE vrácena. 
 
 
 
Lash & Brow Filler 
Má poučení pro klienty: 

1. Prvních 24 hodin po aplikaci se vyhněte kontaktu s vodou a po 48 hodin kontaktu 
s párou (sauna) a soláriem. 

2. Make-up odstraňujte z očí šetrně a obličej umývejte opatrně. 
3. Používejte pouze doporučenou pěnu a fixátor k této proceduře, aby byl efekt co 

nejdelší. V případě odličování jinými produkty, procedura nevydrží tak dlouho. 
Reklamace 
V případě, že klientka odmítla test na Filler, či další produkty k proceduře nutné (viz. 
Klientská karta), který ji byl doporučen a objeví se jí alergická reakce, peněžní částka 
NEBUDE vrácena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
              Příloha č. 2 

 

INFORMOVANÝ	SOUHLAS	–	MIKROPIGMENTACE	RTŮ	
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:         
VĚK:           
TELEFON:             
 EMAIL: 
  
Informace o proceduře: 

Speciální techniky mikropigmentace obočí je provádějí tetovacím strojkem a jehlami. Výsledný efekt 
po vyhojení je přirozené zvýrazněné obočí, úprava tvaru, srovnání asymetrie. Permanentní make-up 
nenahrazuje klasický make-up. 
  
APLIKACE, POSTUPY A SOUHLASY: 

Je nutné, abyste na mikropigmentaci přišla odlíčená. Případná líčidla obsahují ropné látky a chemické 
složeniny, které mohou ovlivnit celkový zákrok a uchycení pigmentů.  

Před procedurou Vám odborně vyměřím a předkreslím tvar. Přitom beru v potaz přirozenou linii rtů a 
celkové posazení. Vzhledem k tomu, že se jedná o jemné zvýraznění rtů a drobné srovnání případné 
asymetrie, permanentní make-up rtů neslouží k optickému zvětšení rtů. Rty celkově nezvětšuji za přirozenou 
linii rtů, pouze jemně ve vybrané části. Pokud s nákresem nesouhlasíte / nevyhovuje Vašim požadavkům, 
prosím vyslovte jasný nesouhlas během konzultace nákresu, pokud tak neučiníte, pozdějším reklamacím 
ohledně tvaru apod. nebude již možné vyhovět. 

Konzultuji požadovanou barvu, ale její výběr finální výběr provádím já. Vzhledem k tomu, že pigmenty 
vpravujeme do podkoží je zapotřebí vzít v potaz barevnost rtů, stav Vaší pokožky na rtech a kolem rtů, 
případné vrásky kolem linie rtů a také znalost složení pigmentu. Berte prosím na vědomí, že vyhojený 
výsledek se může lišit. Kůže je živý orgán a je pouze v mých silách odhadnout vyhojený tón, v žádném 
případě ho ale nemohu na 100% zaručit.  

Berte také v potaz, že zvýraznění rtů provádím v přirozeném stylu, tedy nevyhovím požadavkům na 
nepřirozený tvar či příliš výraznou barvu apod. Na rty používám přirozené odstíny, jako základovou barvu 
nepoužívám světle růžové tóny.  

Konturu rtů fixuji prvotním tetováním bez anestetika. Bolest je v tomto stádiu minimální a před dalším 
tetováním aplikuji prvotní anestetika, která nechám cca 15 minut působit.  

Další tetování provádím již s použitím anestetik a v průběhu procedury přidávám sekundární 
anestetika s obsahem lidocainu dle náročnosti. Dále používám speciální kosmetiku pro maximální šetrnost 
celého zákroku.  

Po celou dobu používám jednorázové ochranné hygienické pomůcky – rukavice, tampónky, vatové 
tyčinky, microbrushe, jednorázové kalíšky na pigment apod. Na každého klienta používám sterilní 
jednorázovou jehlovou cartridge, kterou před Vámi otevřu ze sterilního balení. Dále prohlašuji, že pracuji 
s certifikovanými mikropigmenty a vedu si podrobné záznamy o průběhu celého zákroku. 

Bezprostředně po zákroku jsou rty velmi oteklé a citlivé. Tvar se může nepatrně lišit díky velkému 
otoku. Drobné nesrovnalosti se srovnávají během korekce (další návštěva), kdy je oblast bez otoku.   
 
RIZIKA: 

I přes maximální šetrnost a bezpečnost práce, může dojít k nepředvídatelným reakcím na pigment 
nebo použitou kosmetiku. Tyto reakce zahrnují možné alergické reakce, shlukování pigmentu, viditelné či 
skryté migrace.  Upozorňuji Vás, že i přes veškeré mé zkušenosti, maximální šetrnost a bezpečnost při práci, 
může k těmto komplikacím přesto dojít. Toto riziko je minimální, ale podpisem ztvrzujete, že ho berete na 
vědomí a proceduru podstupujete na vlastní riziko. U vrásčitých je riziko migrace pigmentu zvýšené.  

Užívání některých doplňků stravy (zejména Wobenzym apod.), detoxikace těla v průběhu zákroku, 
hojení může ovlivnit uchycení pigmentu a jeho barevnost. Podpisem beru tuto informaci na vědomí.  

Tetování rtů je celkově náročný proces a v ojedinělých případech se barva nemusí uchytit.  
 
 

Podpis__________________________ 
 
Možné vedlejší účinky: 
Bezprostředně po ošetření jsou rty velmi oteklé, otok může přetrvávat i několik dní. Kůže se odlupuje a tvoří se 
stroupky. V ojedinělých případech může dojít k velkým otokům a hematomům. 



 
KONTRAINDIKACE (kdy není možné zákrok provést):  

• Nemoc, horečnaté stavy, akutní onemocnění, psychické onemocnění, úzkost, cukrovka,  
• kardiostimulátor, srdeční choroby, cévní choroby,  
• snížena srážlivost krve, snížena imunita,  
• užívání antibiotik, léků na ředění krve 
• kožní nemoc, dermatitida, vyrážka, epilepsie, HIV, rakovina,  
• alergie na známou látku  
• těhotenství (relativní kontraindikace) 
• BB Glow – lze provést PMU po 6 týdnech od provedení aplikace 
• mastná pleť, příliš kapilární pleť 
• vrásčitá pleť kolem rtů, 
• výplně kyselinou hyaluronovou mladší 2 měsíců, zatvrdlé hrudky ve rtech po výplních kyselinou 

hyaluronovou, přílišná výplň kyselinou hyaluronovou 
 
PÉČE PO OŠETŘENÍ: 
Potvrzuji, že přebírám odborný text s péčí po zákroku a budu se jím řídit. Beru na vědomí, že špatná nebo 
nedostatečné péče po zákroku může vést k bakteriální infekci a hnisání, neuchycení pigmentu, vypadávání 
pigmentu, změny barevnosti a celkově zhoršeným výsledkům. Beru na vědomí, že je nutností používat pouze 
specializované produkty, které mi doporučila moje stylistka.  
Pokud zanedbám péči po ošetření, stylistka má nárok si naúčtovat vyšší cenu za korekci.  
 
 
Podpis __________________________________________ 
 
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s postupem a možnými vedlejšími účinky a riziky. Provozovatel neručí za reakci těla a 
případné následky z toho vyplývající (zejména nepředvídatelné alergie nebo nepředvídatelné migrace).  
Prohlašuji, že výše jmenovanými kontraindikacemi netrpím a beru na vědomí možné reakce vlastního těla.  
Souhlasím s ošetřením a podstupuji ho na vlastní riziko. 
 
Zvýšené slunění, sportování, detoxikace těla, přípravky typu Wobenzym snižují trvanlivost permanentního make-upu. Trvanlivost 
je individuální nelze garantovat určitou dobu. Z pravidla je trvanlivost PMU rtůí 8 měsíců – 3 roky. U mastnější pleti negarantuji 
žádnou trvanlivost.  
 

 
V Kutné Hoře dne …………………………….                    
…………..……………………….. 

                          podpis klienta 
 

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vhodnosti podstoupení procedury a oprávněných 
zájmů. 
 
Informuji Vás, že svou práci si vždy zaznamenávám sérií fotografií před a po zákroku, případným video 
záznamem. Fotografie svých prací prezentuji na sociálních sítích a webových stránkách, dále fotografie 
využívám k reklamním účelům.  

 
Bližší informace ohledně GDPR naleznete na našich webových stránkách www.studio-tess.cz nebo jsou 
k dispozici k nahlédnutí přímo zde ve studiu.  

 
 

 
    



 Příloha č. 3 
 

INFORMOVANÝ	SOUHLAS	–	MIKROPIGMENTACE	OBOČÍ		
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:         
VĚK:           
TELEFON:             
 EMAIL:     
 
Informace o proceduře: 

Speciální techniky mikropigmentace obočí je provádějí tetovacím strojkem a jehlami. Výsledný efekt 
po vyhojení je přirozené zvýrazněné obočí, úprava tvaru, srovnání asymetrie. Permanentní make-up 
nenahrazuje klasický make-up. 
  
APLIKACE, POSTUPY A SOUHLASY: 

Je nutné, abyste na mikropigmentaci přišla odlíčená. Případná líčidla obsahují ropné látky a chemické 
složeniny, které mohou ovlivnit celkový zákrok a uchycení pigmentů.  

Před výkonem se oblast vydesinfikuje a důkladně prohlédnu, zda není na kůži žádná překážka bránící 
výkonu. 

Před procedurou Vám odborně vyměřím a předkreslím tvar. Přitom beru v potaz tvar tváře, šíři očí, 
posazení dle kostní a svalové struktury a celkový vzhled. Vzhledem k tomu, že se jedná o jemné zvýraznění 
obočí a drobné srovnání případné asymetrie, nákres nemusí plně odpovídat Vašemu klasickému líčení. Pokud 
s nákresem nesouhlasíte / nevyhovuje Vašim požadavkům, prosím vyslovte jasný nesouhlas během 
konzultace nákresu, pokud tak neučiníte, pozdějším reklamacím ohledně tvaru apod. nebude již možné 
vyhovět.  

Konzultuji požadovanou barvu, ale její výběr finální výběr provádím já. Vzhledem k tomu, že pigmenty 
vpravujeme do podkoží je zapotřebí vzít v potaz barevnost a stav Vaší kůže a také znalost složení pigmentu. 
Berte prosím na vědomí, že vyhojený výsledek se může lišit. Kůže je živý orgán a je pouze v mých silách 
odhadnout vyhojený tón, v žádném případě ho ale nemohu na 100% zaručit.  

Berte také v potaz, že zvýraznění obočí provádím v přirozeném stylu, tedy nevyhovím požadavkům na 
nepřirozený tvar či příliš výraznou barvu apod.  

Po celou dobu používám jednorázové ochranné hygienické pomůcky – rukavice, tampónky, vatové 
tyčinky, microbrushe, jednorázové kalíšky na pigment apod. Na každého klienta používám sterilní 
jednorázovou jehlovou cartridge, kterou před Vámi otevřu ze sterilního balení. Dále prohlašuji, že pracuji 
s certifikovanými mikropigmenty a vedu si podrobné záznamy o průběhu celého zákroku. 

Bezprostředně po zákroku je oblast obočí mírně oteklá a obočí se mohou nepatrně lišit. Tyto 
nesrovnalosti se mohou srovnat až během korekce (další návštěva), kdy je oblast bez otoku.   
 
RIZIKA: 

I přes maximální šetrnost a bezpečnost práce, může dojít k nepředvídatelným reakcím na pigment 
nebo použitou kosmetiku. Tyto reakce zahrnují možné alergické reakce, shlukování pigmentu, viditelné či 
skryté migrace.  

Upozorňuji Vás, že i přes veškeré mé zkušenosti, maximální šetrnost a bezpečnost při práci, může 
k těmto komplikacím přesto dojít. Toto riziko je minimální, ale podpisem ztvrzujete, že ho berete na vědomí a 
proceduru podstupujete na vlastní riziko.  

Užívání některých doplňků stravy (zejména Wobenzym apod.), detoxikace těla v průběhu zákroku, 
hojení může ovlivnit uchycení pigmentu a jeho barevnost. Podpisem berete tuto informaci na vědomí.  

U mastnější pleti a problémové pleti (např. dermatitida apod.) je vyhojení pigmentu problematické 
a barva nemusí odpovídat, pigment se vyhojuje zejména do našedlých tónů, jeví se rozpitě nebo se pigment 
uchytí minimálně či vůbec. Proceduru nedoporučuji, a pokud na ní trváte, podpisem stvrzujete svůj souhlas a 
berete na vědomí tyto rizika.  
 

 
Podpis__________________________ 
 

 
Možné vedlejší účinky: 

Bezprostředně po ošetření je kůže zarudlá, může se vyskytnout menší otok a poté stroupky. 
V ojedinělých případech může dojít k velkým otokům a hematomům. 
  
KONTRAINDIKACE (kdy není možné zákrok provést):  

• Nemoc, horečnaté stavy, akutní onemocnění, cukrovka,  



• kardiostimulátor, srdeční choroby, cévní choroby,  
• snížena srážlivost krve, snížena imunita,  
• užívání antibiotik, léků na ředění krve 
• kožní nemoc, dermatitida, vyrážka, epilepsie, HIV, rakovina,  
• alergie na známou látku  
• těhotenství (relativní kontraindikace) 
• BB Glow – lze provést PMU po 6 týdnech od provedení aplikace 
• mastná pleť, příliš kapilární pleť 
• psychické onemocnění či celková psychická nepohoda či úzkost 

 
PÉČE PO OŠETŘENÍ: 
Potvrzuji, že přebírám odborný text s péčí po zákroku a budu se jím řídit. Beru na vědomí, že špatná nebo 
nedostatečné péče po zákroku může vést k bakteriální infekci a hnisání, neuchycení pigmentu, vypadávání 
pigmentu, změny barevnosti a celkově zhoršeným výsledkům. Beru na vědomí, že je nutností používat pouze 
specializované produkty, které mi doporučila moje stylistka.  
Pokud zanedbám péči po ošetření, stylistka má nárok si naúčtovat vyšší cenu za korekci.  
 
 
Podpis __________________________________________ 
 
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s postupem a možnými vedlejšími účinky a riziky. Provozovatel neručí za reakci těla a 
případné následky z toho vyplývající (zejména nepředvídatelné alergie nebo nepředvídatelné migrace).  
Prohlašuji, že výše jmenovanými kontraindikacemi netrpím a beru na vědomí možné reakce vlastního těla.  
Souhlasím s ošetřením a podstupuji ho na vlastní riziko. 
 
Zvýšené slunění, sportování, detoxikace těla, přípravky typu Wobenzym snižují trvanlivost permanentního make-upu. Trvanlivost 
je individuální nelze garantovat určitou dobu. Z pravidla je trvanlivost PMU obočí 8 měsíců – 3 roky. U mastnější pleti negarantuji 
žádnou trvanlivost.  

 
 
V Kutné Hoře dne …………………………….                      
…………..……………………….. 

                          podpis klienta 
 

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vhodnosti podstoupení procedury a oprávněných 
zájmů. 

 
Informuji Vás, že svou práci si vždy zaznamenávám sérií fotografií před a po zákroku, případným video 
záznamem. Fotografie svých prací prezentuji na sociálních sítích a webových stránkách, dále fotografie 
využívám k reklamním účelům.  

 
Bližší informace ohledně GDPR naleznete na našich webových stránkách www.studio-tess.cz nebo jsou 
k dispozici k nahlédnutí přímo zde ve studiu.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    Příloha č. 4 
 

INFORMOVANÝ	SOUHLAS	–	MIKROPIGMENTACE	ŘASOVÉ	
LINIE		

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:         
VĚK:           
TELEFON:             
 EMAIL: 
  
Informace o proceduře: 

Speciální techniky mikropigmentace očních linek a případného stínování je prováděno tetovacím 
strojkem a jehlami.  Výsledný efekt po vyhojení je zvýrazněné očních linií ve větší či menší míře. 
  
APLIKACE, POSTUPY A SOUHLASY: 

Je nutné, abyste na mikropigmentaci přišla odlíčená. Případná líčidla obsahují ropné látky, chemické 
složeniny, které mohou ovlivnit celkový zákrok a uchycení pigmentů.  

Pokud používáte výživná séra na řasy, je možné, že se pigment nemusí uchytit.  
Před celkovým zákrokem aplikuji anestetikum, které nechám působit 10-15 minut.  
Poté provádím celý zákrok. Během procedury používám přídavná anestetika s obsahem lidocainu pro 

okamžitou úlevu. Dále používám speciální kosmetiku pro maximální šetrnost celého zákroku.  
Po celou dobu používám jednorázové ochranné hygienické pomůcky – rukavice, tampónky, vatové 

tyčinky, microbrushe, jednorázové kalíšky na pigment apod. Na každého klienta používám sterilní 
jednorázovou jehlovou cartridge, kterou před Vámi otevřu ze sterilního balení. Dále prohlašuji, že pracuji 
s certifikovanými mikropigmenty a vedu si podrobné záznamy o průběhu celého zákroku. 

Vzhledem k tomu, že oční partie bývají citlivější na otoky, je možné, že případné délka linky se může 
nepatrně lišit. Tyto nesrovnalosti se mohou srovnat do symetrie až během korekce (další návštěva), kdy je 
víčko bez otoku.   
 
RIZIKA: 

Vzhledem k tomu, že oční partie patří mezi nejjemnější, hrozí u tetování linek nepředvídatelné 
migrace pigmentu. Ty vznikají zejména v důsledku drobných kapilár na víčku.  

Upozorňuji Vás, že i přes veškeré mé zkušenosti, maximální šetrnost při práci a práci mimo 
nebezpečné zóny, může k drobným migracím přesto dojít. Toto riziko není příliš vysoké, ale podpisem 
ztvrzujete, že ho berete na vědomí a proceduru podstupujete na vlastní riziko.  
 
Možné vedlejší účinky: 

Bezprostředně po ošetření je kůže zarudlá, může se vyskytnout menší otok a poté stroupky. 
V ojedinělých případech může dojít k velkým otokům a hematomům. 
  
KONTRAINDIKACE (kdy není možné zákrok provést):  

• Nemoc, horečnaté stavy, akutní onemocnění, cukrovka,  
• kardiostimulátor, srdeční choroby, cévní choroby,  
• snížena srážlivost krve, snížena imunita,  
• užívání antibiotik, léků na ředění krve 
• kožní nemoc, dermatitida, vyrážka, epilepsie, HIV, rakovina,  
• alergie na známou látku  
• těhotenství (relativní kontraindikace) 
• BB Glow – lze provést PMU po 6 týdnech od provedení aplikace 
• mastná pleť, příliš kapilární pleť 
• psychické onemocnění či celková psychická nepohoda či úzkost 
• prodloužené lepené řasy – je nutné, aby byly zcela sundané a zbavené veškerého lepidla 

 
 
PÉČE PO OŠETŘENÍ: 
Potvrzuji, že přebírám odborný text s péčí po zákroku a budu se jím řídit. Beru na vědomí, že špatná nebo 
nedostatečné péče po zákroku může vést k bakteriální infekci a hnisání, neuchycení pigmentu, vypadávání 
pigmentu a celkově zhoršeným výsledkům. Pokud zanedbám péči po ošetření, stylistka má nárok si naúčtovat 
vyšší cenu za korekci.  
 



Podpis __________________________________________ 
 
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s postupem a možnými vedlejšími účinky a riziky. Provozovatel neručí za reakci těla a 
případné následky z toho vyplývající (zejména nepředvídatelné alergie nebo nepředvídatelné migrace).  
Prohlašuji, že výše jmenovanými kontraindikacemi netrpím a beru na vědomí možné reakce vlastního těla.  
Souhlasím s ošetřením a podstupuji ho na vlastní riziko. 
 
Zvýšené slunění, sportování, detoxikace těla, přípravky typu Wobenzym snižují trvanlivost permanentního make-upu. Trvanlivost 
je individuální nelze garantovat určitou dobu. Z pravidla je trvanlivost PMU linek 8 měsíců – 3 roky. U mastnější pleti negarantuji 
žádnou trvanlivost.  

 
 
V Kutné Hoře dne …………………………….                      
…………..……………………….. 

                          podpis klienta 
 

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vhodnosti podstoupení procedury a oprávněných 
zájmů. 

 
Informuji Vás, že svou práci si vždy zaznamenávám sérií fotografií před a po zákroku, případným video 
záznamem. Fotografie svých prací prezentuji na sociálních sítích a webových stránkách, dále fotografie 
využívám k reklamním účelům.  

 
Bližší informace ohledně GDPR naleznete na našich webových stránkách www.studio-tess.cz nebo jsou 
k dispozici k nahlédnutí přímo zde ve studiu.  

  



Příloha č.5 

INFORMOVANÝ	SOUHLAS	–	MIKROPIGMENTACE	
STÍNOVANÝCH	OČNÍCH	LINEK		

 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:         
VĚK:           
TELEFON:             
 EMAIL: 
  
Informace o proceduře: 

Speciální techniky mikropigmentace očních linek a případného stínování je prováděno tetovacím 
strojkem a jehlami.  Výsledný efekt po vyhojení je zvýrazněné očních linií ve větší či menší míře. 
  
APLIKACE, POSTUPY A SOUHLASY: 

Je nutné, abyste na mikropigmentaci přišla odlíčená. Případná líčidla obsahují ropné látky, chemické 
složeniny, které mohou ovlivnit celkový zákrok a uchycení pigmentů.  

Pokud používáte výživná séra na řasy, je možné, že se pigment nemusí uchytit.  
Před procedurou Vám předkreslím styl linky a stínování. Přitom beru v potaz tvar oka, stav pokožky, 

kapiláry na očních víčkách, fyziologii oka a rizikové oblasti. Vzhledem k tomu, že se jedná o vpravování 
pigmentů do podkoží, zákrok má své specifikace a není možné tetovat v nebezpečných zónách, kde se 
obyčejně líčíte. Pokud s nákresem nesouhlasíte / nevyhovuje Vašim požadavkům, prosím vyslovte jasný 
nesouhlas během konzultace nákresu, pokud tak neučiníte, pozdějším reklamacím ohledně nákresu / tvaru 
apod. nebude již možné vyhovět.  

Prvotní zafixování linky provádím bez anestetik, jedná se o minutový zákrok na každé straně a 
nemusíte se obávat bolesti.  

Po zafixování nákresu aplikuji anestetikum, které nechám působit 10-15 minut.  
Poté provádím celý zákrok. Začínám stínováním očních víček, střídavě na obou stranách, dále tetuji 

řasovou linii. Během procedury používám přídavná anestetika s obsahem lidocainu pro okamžitou úlevu. Dále 
používám speciální kosmetiku pro maximální šetrnost celého zákroku.  

Po celou dobu používám jednorázové ochranné hygienické pomůcky – rukavice, tampónky, vatové 
tyčinky, microbrushe, jednorázové kalíšky na pigment apod. Na každého klienta používám sterilní 
jednorázovou jehlovou cartridge, kterou před Vámi otevřu ze sterilního balení. Dále prohlašuji, že pracuji 
s certifikovanými mikropigmenty a vedu si podrobné záznamy o průběhu celého zákroku. 

Vzhledem k tomu, že oční partie bývají citlivější na otoky, je možné, že případné stínovaní či délka 
linky se může nepatrně lišit. Tyto nesrovnalosti se mohou srovnat do symetrie až během korekce (další 
návštěva), kdy je víčko bez otoku.   
 
RIZIKA: 

Vzhledem k tomu, že oční partie patří mezi nejjemnější, hrozí u tetování linek nepředvídatelné 
migrace pigmentu. Ty vznikají zejména v důsledku drobných kapilár na víčku.  

Upozorňuji Vás, že i přes veškeré mé zkušenosti, maximální šetrnost při práci a práci mimo 
nebezpečné zóny, může k drobným migracím přesto dojít. Toto riziko není příliš vysoké, ale podpisem 
ztvrzujete, že ho berete na vědomí a proceduru podstupujete na vlastní riziko.  
 
Možné vedlejší účinky: 

Bezprostředně po ošetření je kůže zarudlá, může se vyskytnout menší otok a poté stroupky. 
V ojedinělých případech může dojít k velkým otokům a hematomům. 
  
 
KONTRAINDIKACE (kdy není možné zákrok provést):  

• Nemoc, horečnaté stavy, akutní onemocnění, cukrovka,  
• kardiostimulátor, srdeční choroby, cévní choroby,  
• snížena srážlivost krve, snížena imunita,  
• užívání antibiotik, léků na ředění krve 
• kožní nemoc, dermatitida, vyrážka, epilepsie, HIV, rakovina,  
• alergie na známou látku  
• těhotenství (relativní kontraindikace) 
• BB Glow – lze provést PMU po 6 týdnech od provedení aplikace 
• mastná pleť, příliš kapilární pleť 
• psychické onemocnění či celková psychická nepohoda či úzkost 



• prodloužené lepené řasy – je nutné, aby byly zcela sundané a zbavené veškerého lepidla 
 
PÉČE PO OŠETŘENÍ: 
Potvrzuji, že přebírám odborný text s péčí po zákroku a budu se jím řídit. Beru na vědomí, že špatná nebo 
nedostatečné péče po zákroku může vést k bakteriální infekci a hnisání, neuchycení pigmentu, vypadávání 
pigmentu a celkově zhoršeným výsledkům. Pokud zanedbám péči po ošetření, stylistka má nárok si naúčtovat 
vyšší cenu za korekci.  
 
 
Podpis __________________________________________ 

 
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s postupem a možnými vedlejšími účinky a riziky. Provozovatel neručí za reakci těla a 
případné následky z toho vyplývající (zejména nepředvídatelné alergie nebo nepředvídatelné migrace).  
Prohlašuji, že výše jmenovanými kontraindikacemi netrpím a beru na vědomí možné reakce vlastního těla.  
Souhlasím s ošetřením a podstupuji ho na vlastní riziko. 
 
Zvýšené slunění, sportování, detoxikace těla, přípravky typu Wobenzym snižují trvanlivost permanentního make-upu. Trvanlivost 
je individuální nelze garantovat určitou dobu. Z pravidla je trvanlivost PMU Stínovaných linek 8 měsíců – 4 roky. U mastnější pleti 
negarantuji žádnou trvanlivost.  
 
 
V Kutné Hoře dne …………………………….                         
…………..……………………….. 

                          podpis klienta 
 

Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vhodnosti podstoupení procedury a oprávněných 
zájmů. 

 
Informuji Vás, že svou práci si vždy zaznamenávám sérií fotografií před a po zákroku, případným video 
záznamem. Fotografie svých prací prezentuji na sociálních sítích a webových stránkách, dále fotografie 
využívám k reklamním účelům.  

 
Bližší informace ohledně GDPR naleznete na našich webových stránkách www.studio-tess.cz nebo jsou 
k dispozici k nahlédnutí přímo zde ve studiu.  

 
  



Příloha č.6 

INFORMOVANÝ	SOUHLAS	–	ODSTRANĚNÍ	PERMANENTNÍHO	
MAKE-UPU	kyselinou	mléčnou		

(NPM	REMOVAL)	
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:         
VĚK:           
TELEFON:             
 EMAIL: 
  
Informace o proceduře: 

Odstranění permanentního make-upu se provádí tetovací jehlou a speciálním roztokem kyseliny 
mléčné (NPM removal).  
  
APLIKACE, POSTUPY A SOUHLASY: 

Je nutné, abyste na zákrok přišla odlíčená. Případná líčidla obsahují ropné látky a chemické 
složeniny, které mohou reagovat s roztokem a ovlivnit celkový zákrok.  

Před procedurou Vám oblast vydesinfikuji desinfekcí na pokožku.  
Proceduru provádím bez anestetik, neboť mohou reagovat negativně na roztok. Bolesti se nemusíte 

obávat, zákrok je rychlý a bezbolestný. 
Po celou dobu používám jednorázové ochranné hygienické pomůcky – rukavice, tampónky, vatové 

tyčinky, microbrushe, jednorázové kalíšky na pigment apod. Na každého klienta používám sterilní 
jednorázovou jehlovou cartridge, kterou před Vámi otevřu ze sterilního balení. Dále prohlašuji, že pracuji 
s certifikovaným roztokem a vedu si podrobné záznamy o průběhu celého zákroku. 

Bezprostředně po zákroku je oblast mírně oteklá a přirozený pigment kůže dočasně zesvětlá.  
 
RIZIKA: 

I přes maximální šetrnost a bezpečnost práce, může dojít k nepředvídatelným reakcím na roztok nebo 
použitou kosmetiku. Tyto reakce zahrnují možné alergické reakce (nejedná se o reakci na roztok, ale na 
pigment v podkoží, který se důsledkem působení kyselin začal rozpadat).  Upozorňuji Vás, že i přes veškeré 
mé zkušenosti, maximální šetrnost a bezpečnost při práci, může k těmto komplikacím přesto dojít. 

Dále může v ojedinělých případech dojít k jizvení a ztrátě pigmentu.  
Všechny tyto rizika jsou minimální, ale podpisem ztvrzujete, že je berete na vědomí a proceduru 

podstupujete na vlastní riziko.  
U prvotní alergie na pigment tuto proceduru nedoporučuji, pokud na ní i přes upozornění trváte, 

podpisem stvrzujete svůj souhlas a berete na vědomí zvýšené riziko alergie.  
U mastné pleti není možní předvídat účinnost procedury.  

 
 
Podpis__________________________ 
 
 
Možné vedlejší účinky: 
Bezprostředně po ošetření je kůže zarudlá, pigment je dočasně vybělen, může se vyskytnout menší otok a poté 
stroupky. V ojedinělých případech může dojít k velkým otokům a dočasné ztrátě pigmentu či zjizvení.  
  
KONTRAINDIKACE (kdy není možné zákrok provést):  

• Nemoc, horečnaté stavy, akutní onemocnění, cukrovka,  
• kardiostimulátor, srdeční choroby, cévní choroby,  
• snížena srážlivost krve, snížena imunita,  
• užívání antibiotik, léků na ředění krve 
• kožní nemoc, dermatitida, vyrážka, epilepsie, HIV, rakovina,  
• alergie na známou látku  
• těhotenství (relativní kontraindikace) 
• BB Glow – lze provést PMU po 6 týdnech od provedení aplikace 
• mastná pleť, příliš kapilární pleť 
• psychické onemocnění či celková psychická nepohoda či úzkost 
• keloidní či hypertrofické jizvy 

 



PÉČE PO OŠETŘENÍ: 
Potvrzuji, že přebírám odborný text s péčí po zákroku a budu se jím řídit. Beru na vědomí, že špatná nebo 
nedostatečné péče po zákroku může vést k bakteriální infekci a hnisání a celkově zhoršeným výsledkům. 
Beru na vědomí, že je nutností používat pouze specializované produkty, které mi doporučila moje stylistka. 
Beru na vědomí zejména, že po odstranění PMU kyselinou mléčnou je vyloučeno vystavovat oblast 
slunečnímu a solárnímu záření min. po dobu 8 týdnů, kdy může dojít k zvýšené hyperpigmentaci.  
 
 
Podpis __________________________________________ 
 
 
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s postupem a možnými vedlejšími účinky a riziky. Provozovatel neručí za reakci těla a 
případné následky z toho vyplývající (zejména nepředvídatelné alergie nebo nepředvídatelné jizvení, ztráty pigmentu apod.).  
Prohlašuji, že výše jmenovanými kontraindikacemi netrpím a beru na vědomí možné reakce vlastního těla.  
Souhlasím s ošetřením a podstupuji ho na vlastní riziko. 
 
Vzhledem k tomu, že odstraňujeme pigmenty nejasného původy a nejsou známy přesné záznamy prvotní aplikace PMU (např. 
původ a složení pigmentů, hloubka provedení, technika….), není možné 100% garantovat účinnost.  
 
 
V Kutné Hoře dne …………………………….                         
…………..……………………….. 

                          podpis klienta 
 

 
Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely vhodnosti podstoupení procedury a oprávněných 
zájmů. 

 
Informuji Vás, že svou práci si vždy zaznamenávám sérií fotografií před a po zákroku, případným video 
záznamem. Fotografie svých prací prezentuji na sociálních sítích a webových stránkách, dále fotografie 
využívám k reklamním účelům.  

 
Bližší informace ohledně GDPR naleznete na našich webových stránkách www.studio-tess.cz nebo jsou 
k dispozici k nahlédnutí přímo zde ve studiu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



Příloha č.7 
Informovaný souhlas s nastřelením náušnic ESTELLE 
Souhlasím s perforací ušního lalůčku/chrupavky nastřelovací pistolí Estelle Systém II. Přebírám 
tištěné instrukce k domácí péči po zákroku.  
 
Vybrané náušnice   
 
___________________________________________________________ 
 
Jméno a příjmení  
 
___________________________________________________________ 
 
Datum narození   
 
___________________________________________________________ 
 
Odpovědný zástupce dítěte mladšího 18-ti let -   
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Datum provedení - _______________________  
 
 
 
Podpis - _____________________________________________________ 
 
 

 
Péče po nastřelení náušnic ESTELLE 

 
Ihned po nastřelení: 
Po nastřelení náušnic se může objevit mírná bolest, zarudnutí místa vpichu - toto je zcela normální. 
Pokud je dodržena doporučená péče, do 48 hodin by mělo dojít ke zklidnění.  
Vždy se ujistěte, že náušnice je řádně upevněna a že nedošlo k uvolnění uzávěru. V prvním roce po 
nastřelení náušnic se vyhněte vyjmutí náušnic na delší dobu, u dětí může dojít k uzavření (zhojení) 
otvoru již po 1-2 dnech! 
Jak se starat o místo vpichu po aplikaci nastřelovacích náušnic?  
Vždy si důkladně umyjte ruce, než se budete dotýkat náušnice nebo ucha.  
 
Prvních 48 hodin:  
Vyhněte se zbytečnému kontaktu s místem vpichu. Nečistěte místo vpichu ani jeho okolí žádnými 
přípravky ani vodou, udržujte ucho v suchu. 
 
Po prvních 48 hodinách: 
1 - 2krát denně čistěte přední i zadní část ucha prostřednictvím čistícího přípravku Estelle Ear Care 
Solution popř. jiným dezinfekčním roztokem.  
postup:  
- navlhčete vatový tampón čistícím přípravkem Estelle Ear Care Solution (na každé ucho použijte 
čistý  tampón) popř. jinou dezinfekcí 
- jemně očistěte přední i zadní část ucha 
- odstraňte zejména zaschlý sekret, náušnice neodstraňujte, pouze jimi otočte 2krát až 3krát o    90° 
doleva a 90° doprava (dejte pozor, aby nedošlo k namotání vlasů na hrot náušnice), na základě 
některých novějších poznatků není nutné náušnicemi v ráně otáčet, postačí ránu očistit a nechat zhojit 
- chraňte ucho před kontaktem s vlasovými spreji, mýdly, šampóny a ostatními přípravky, po  mytí 
hlavy šampónem ucho opláchněte čistou vodou a očistěte čistícím přípravkem Estelle Ear Care 
Solution 



- 1- 2 týdny po aplikaci náušnic se vyvarujte koupání v rybníce, řece a bazénu, pokud např.  bazén 
navštívíte, místo vpichu by mělo být následně ošetřeno čistícím přípravkem Estelle Ear Care Solution, 
totéž platí i pro cvičení. 
 
Jak poznám komplikaci při hojení? 
Infekce se projeví zarudnutím, otokem, zvýšenou sekrecí z ranky až hnisáním. Mírný otok, 
diskomfort, 
 svědění a překrvení je prvních několik dní normální. Přetrvává-li zarudnutí a déle než týden, jedná 
 se již pravděpodobně o infekční komplikaci - navštivte lékaře. 
 
Jak a kdy náušnice vyměnit?  
Náušnice můžete vyměnit nejdříve po 6 týdnech, kdy dojde k prvotnímu zahojení.  
Náušnice značky ESTELLE však není nutné měnit, lze je ponechat k trvalému nošení.  
 
Postup výměny náušnic 
1) umyjte si důkladně ruce mýdlem, opláchněte vodou 
2) jednou rukou uchopte šperk a druhou uchopte uzávěr a kývavými pohyby ho za 
    současného tahu odstraňte 
3) očistěte ucho a použijte dezinfekci z obou stran lalůčku, pak zaveďte nové náušnice 
 


