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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OMNICOM MEDIA GROUP 

PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEDIAGURU ACADEMY 

 

 

1. PŘEDMĚT ÚPRAVY 

Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování Služeb Mediaguru Academy  (dále jen „Všeobecné 

podmínky“) jsou součástí veškerých objednávek o poskytování Služeb Mediaguru Academy  

uzavřených mezi Omnicom Media Group, s.r.o., IČO: 27566242, se sídlem Lomnického 

1705/9, 140 00 Praha 4, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 

pod sp. zn. C 114461 (dále jen „OMG“), jakožto poskytovatelem Služeb Mediaguru Academy 

a mezi objednatelem Služeb Mediaguru Academy  uvedeným v objednávce o poskytování 

Služeb Mediaguru Academy (dále jen „Objednatel“). Veškeré vztahy mezi OMG a 

Objednatelem plynoucí z objednávky Služeb Mediaguru Academy se řídí výhradně těmito 

Všeobecnými podmínkami. 

 

2. DEFINICE 

2.1. Níže uvedené termíny těchto Všeobecných podmínek mají význam definovaný v tomto 

odstavci: 

„OMG“ se rozumí společnost Omnicom Media Group, s.r.o., IČO: 

27566242, se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze pod sp. zn. C 114461. OMG je provozovatelem 

platformy „Mediaguru Academy“ a dále poskytovatelem Služeb 

Mediaguru Academy třetím osobám za úplatu;  

„Mediaguru Academy“ se rozumí vzdělávací platforma provozovaná společností OMG, 

dostupná na webové stránce https://mediaguruacademy.cz/, 

prostřednictvím které společnost OMG nabízí a poskytuje 

vzdělávací služby třetím osobám v rozsahu, v kvalitě, 

v termínech a za cenu určenou společností OMG;   

„Služby Mediaguru 

Academy“ 

znamená vzdělávací služby poskytované ze strany OMG, 

přičemž jednotlivou Službou Mediaguru Academy se rozumí 

sada seminářů nebo workshopů (celá sada dále taky jako „Set 

workshopů“), přičemž počet a délka workshopů či seminářů 

konkrétního Setu workshopů je vždy uvedena na webových 

stránkách https://mediaguruacademy.cz/;   

„Objednatel“  znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která 

prostřednictvím Objednávky uzavírá s OMG smlouvu o 

poskytnutí Služeb Mediaguru Academy a v jejíž prospěch bude 

poskytována Služba Mediaguru Academy; 

„Obchodní společnost“ znamená takového Objednatele, který je právnickou osobou s 

předmětem podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku 

minimálně 5 let (počítáno od data zápisu Obchodní společnosti 

do OR);  

https://mediaguruacademy.cz/
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„Start-up“ znamená takového Objednatele, který je právnickou osobou s 

předmětem podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku 

maximálně 5 let včetně (počítáno od data zápisu Start-upu do 

OR);  

„Fyzická osoba“ znamená takového Objednatele, který je fyzickou osobou a 

současně není studentem, jak je definováno níže;  

„Student“ znamená takového Objednatele, který je dle §12-§15 zákona 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, považován za dítě 

soustavně se připravující na budoucí povolání;  

„Účastník“  znamená fyzickou osobu, která se na základě řádně podané a 

potvrzené Objednávky Služby Mediaguru Academy a uhrazené 

Ceny účastní příslušné Služby Mediaguru Academy; 

„Objednávka“ znamená objednávku podanou ze strany Objednatele vůči OMG 

prostřednictvím registračního formuláře dostupného na 

webových stránkách https://mediaguruacademy.cz/, která 

upravuje poskytování Služby Mediaguru Academy, zejména 

rozsah, podmínky a cenu konkrétní Služby Mediaguru 

Academy. Smluvní vztah založený Objednávkou vzniká 

okamžikem potvrzení Objednávky Objednatele ze strany OMG. 

Pro účely těchto Všeobecných podmínek se pod pojmem 

„Objednávka“ rozumí totéž co pod pojmem „Registrace“ 

používaným na webových stránkách 

https://mediaguruacademy.cz/; 

„Cena“ znamená cenu za Službu Mediaguru Academy uvedenou v Kč 

bez DPH; 

„Doba splatnosti“ znamená lhůtu, v níž je Objednatel povinen uhradit OMG Cenu 

dle Objednávky a příslušnou DPH; 

„Speakr“ znamená fyzickou osobu, která bude osobně poskytovat 

příslušnou část Služby Mediaguru Academy a která je uvedena 

na webových stránkách https://mediaguruacademy.cz/ jako 

Speakr konkrétního workshopu či semináře;  

„GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů); 

 

3. OBJEDNÁVKA 

3.1. Jak objednat Set workshopů: Pro využití Služeb Mediaguru Academy je Objednatel povinen 

využít objednávkový online formulář zveřejněný na webových stránkách 

https://mediaguruacademy.cz/ pod názvem „Registrace“ a to vždy v takové kategorii 

Objednatele, do které náleží – Obchodní společnost, Start-up, Fyzická osoba nebo Fyzická 

osoba-Student. Objednatel je povinen v rámci Objednávky o své osobě a o osobě Účastníka 

uvést pravdivé a úplné údaje.  

https://mediaguruacademy.cz/
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3.2. Kdy a co se lze objednávat: Objednatel může objednat pouze kompletní a aktuálně vypsaný 

Set workshopů, nikoliv jednotlivé worshopy či semináře v rámci takového Setu workshopů. 

Objednatel podá Objednávku nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem prvního workshopu 

příslušného Setu workshopů.  

3.3. Smlouva: Smluvní vztah mezi Objednatelem a OMG vzniká potvrzením Objednávky 

Objednatele ze strany OMG, které Objednatel obdrží formou emailu a trvá po dobu trvání Setu 

workshopů s výjimkou uplatnění nároků z vadného plnění a nároků na náhradu škody. 

3.4. Objednávka Fyzické osoby-Studenta: Využití zvýhodněné Ceny Služeb Mediaguru Academy 

pro Studenty je podmíněno přiložením aktuálního potvrzení o studiu ve formátu pdf. nebo jpg. 

v rámci provádění Objednávky. Aktuálností se rozumí datum vystavení potvrzení nejdéle 30 dní 

před provedením Objednávky ze strany Studenta.  

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Zveřejnění Ceny: Ceny Služeb Mediaguru Academy jsou na webových stránkách 

https://mediaguruacademy.cz/ uvedeny v Kč včetně i bez DPH, není-li v konkrétním případě 

uvedeno jinak.  

4.2. Výzva k úhradě Ceny: Emailové potvrzení Objednávky Objednatele bude mimo jiné 

obsahovat informace k provedení platby Ceny příslušného Setu workshopů včetně příslušné 

DPH (číslo bankovního účtu Objednatele, variabilní symbol, částka k úhradě) a požadované 

datum úhrady.  

4.3. Úhrada Ceny: Účast na Setu workshopů je podmíněna úplnou úhradou částky uvedené 

v příslušné Objednávce, a to buď do 14 dní od data podání Objednávky nebo do 10. 

kalendářního dne předcházejícího dni zahájení Setu workshopů hrazeného na základě příslušné 

Objednávky, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Úhradou se rozumí připsání úplné 

částky dle Objednávky na bankovní účet OMG, uvedený v Objednávce. Po úhradě bude 

Objednateli zaslána faktura-daňový doklad, a to na email Objednatele uvedený v Objednávce.  

 

5. DALŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEDIAGURU ACADEMY 

5.1. Limitace počtu Účastníků Setu workshopů: Objednatel bere na vědomí, že počet Účastníků 

jednotlivých Setů workshopů pořádaných v rámci poskytování Služeb Mediaguru Academy je 

omezen a OMG může potvrzení Objednávky Objednatele odmítnout a s Objednatelem neuzavřít 

smluvní vztah, a to bez ohledu na to, zda je na webových stránkách 

https://mediaguruacademy.cz/ uvedeno, že příslušný Set workshopů je již z hlediska počtu 

Účastníků naplněn či nikoli.  

5.2. Změny Setu workshopů: Objednatel bere na vědomí, že OMG může kdykoliv upravit, 

přesunout či jinak změnit termíny, témata či Speakry jednotlivých workshopů v rámci Setu 

workshopů a o takových změnách Účastníky příslušného Setu workshopů předem informovat. 

Změny dle předchozí věty neopravňují Objednatele k uplatnění nároků z vadného plnění.    

5.3. Zrušení Setu workshopů: Objednatel bere na vědomí, že OMG může příslušný Set workshopů 

zrušit, a to nejpozději 5 dní před jeho zahájením (tj. před datem prvního workshopu příslušného 

Setu workshopů) a takové zrušení neprodleně oznámit všem dotčeným Objednatelům. 

V takovém případě zrušení Setu workshopů OMG vrátí všem dotčeným Objednatelům 

uhrazenou Cenu včetně příslušné DPH v plné výši.  

5.4. Povinnosti Účastníků: Účastníci jsou povinni nenarušovat průběh Setu workshopů, resp. 

jednotlivých workshopů či seminářů. Účastník bere na vědomí, že pokud se na workshop či 

https://mediaguruacademy.cz/
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seminář dostaví pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, bude OMG 

okamžitě vyloučen z workshopu či semináře bez nároku na finanční či jinou náhradu. 

Účastník se na jednotlivý workshop či seminář dostaví alespoň 15 minut před jeho plánovaným 

zahájením, které je uvedeno v pozvánce/připomínce zaslané Účastníkovi vždy před termínem 

konání jednotlivého workshopu či semináře na email uvedený v Objednávce.  

5.5. Ochrana duševního vlastnictví: Veškerý obsah, který obdrží Účastník Setu workshopů je 

chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního 

vlastnictví, a jejich výlučným nositelem jsou autoři příslušných autorských děl, popř. OMG či 

jiní poskytovatelé licence. Předáním nebo zpřístupněním tohoto obsahu a účastí na Setu 

workshopů nevzniká Účastníkům žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, 

rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a 

zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci Setu workshopů, ani jejich 

jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla 

audiovizuálního či k jiným účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným 

souhlasem OMG či oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy. Účastník 

nesmí používat obsah nebo jeho část získaný na Setu workshopů nebo v souvislosti s ním jinak 

než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Účastník používal tento obsah nebo jeho část 

formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu OMG. 

5.6. Kontakt pro reklamace: OMG přijímá veškerá uplatnění nároků z vadného plnění Služeb 

Mediaguru Academy na emailové adrese info@mediaguruacademy.cz nebo v sídle OMG.  

5.7. V případě, že je Objednatelem Obchodní společnost nebo Start-up, je Objednatel oprávněn 

v dostatečném předstihu přede dnem zahájení Setu workshopů zaměnit (formou emailového 

oznámení OMG) Účastníka uvedeného v Objednávce za jinou osobu, která se tak automaticky 

stane Účastníkem. 

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY 

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany OMG: OMG je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, 

že Objednatel neuhradil Cenu Setu workshopů a příslušnou DPH v plné výši řádně a včas. OMG 

je dále oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, kdy Objednatel neuvede pravdivé a úplné 

informace o své osobě nebo o osobě Účastníka pro účely Objednávky a plnění smlouvy. 

6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele-spotřebitele: 

Objednatel, který je současně fyzickou osobou a ve smluvním vztahu s OMG vystupuje z pozice 

spotřebitele (spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské 

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu 

s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve 

lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, tj. ode dne potvrzení Objednávky Objednatele ze strany 

OMG, a to prostřednictvím formuláře dostupného zde: 

http://mediaguruacademy.cz/dokumenty/VZOR-odstoupeni-MGA.docx. V případě, že datum 

zahájení Setu workshopů předchází uplynutí 14ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy dle 

předchozí věty, je nezbytné, aby Objednatel udělil výslovný souhlas s poskytnutím služeb ze 

strany OMG již před uplynutím této lhůty pro odstoupení. V takovém případě Objednateli 

zaniká právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, s čímž je Objednatel srozuměn. 

Ustanovení tohoto odst. 6.2. se neaplikuje na Objednatele, který je právnickou osobou nebo ve 

smluvním vztahu s OMG nevystupuje jako spotřebitel. 

mailto:info@mediaguruacademy.cz
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6.3. Výpověď smlouvy ze strany OMG: OMG je oprávněna vypovědět smlouvu kdykoli v průběhu 

konání Setu workshopů z důvodu změny okolností na straně OMG relevantních pro poskytnutí 

Služeb Mediaguru Academy, a to písemnou formou – emailem zaslaným na adresu Objednatele 

uvedenou Objednatelem v Objednávce, přičemž v takovém případě je OMG povinna vrátit 

Objednateli uhrazenou Cenu v alikvotní výši dle skutečně poskytnutého plnění. 

6.4. Výpověď smlouvy před zahájením Setu workshopů: Objednatel je oprávněn vypovědět 

smlouvu před zahájením příslušného Setu workshopů bez udání důvodu, a to písemnou formou 

– emailem zaslaným na adresu info@mediaguruacademy.cz a odeslaným z emailové adresy 

uvedené v jeho Objednávce. V emailu dle předchozí věty bude uveden bankovní účet 

Objednatele pro účely vrácení uhrazené Ceny a přiložena faktura-daňový doklad, kterým byly 

uhrazeny Služby Mediaguru Academy, které jsou předmětem vypovídaného smluvního vztahu.   

6.5. Vrácení Ceny v případě výpovědi smlouvy: V případě, že Objednatel vypověděl smlouvu 

v souladu s čl. 6.4. těchto Všeobecných podmínek, je OMG povinna vrátit Objednateli Cenu, 

popř. její poměrnou část, dle následujících pravidel:  

6.5.1.  v případě výpovědi více než 10 pracovních dní před zahájením Setu workshopů se vrací 

100 % uhrazené Ceny a příslušné DPH, 

6.5.2.  v případě výpovědi 9-5 (včetně) pracovních dní před zahájením Setu workshopů se vrací 

50 % uhrazené Ceny a příslušné DPH, 

6.5.3.  v případě výpovědi méně než 5 pracovních dní před zahájením Setu workshopů se 

uhrazená Ceny a příslušná DPH nevrací.  

6.6. Výpověď po zahájení Setu workshopů: Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu po 

zahájení, resp. v průběhu příslušného Setu workshopů, i bez udání důvodů, a to písemnou 

formou – emailem zaslaném na adresu info@mediaguruacademy.cz a odeslaném z emailové 

adresy uvedené v jeho Objednávce. V takovém případě není OMG povinna vracet Objednateli 

uhrazenou Cenu Setu workshopů a příslušnou DPH, a to ani v alikvotní výši.  

Objednatel bere na vědomí, že příslušná část Ceny nevrácená ze strany OMG Objednateli dle 

odst. 6.5. a 6.6. těchto Všeobecných podmínek se považuje za storno poplatek OMG a může být 

použita na úhradu případné škody způsobené OMG výpovědí smlouvy Objednatelem. 

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1. Správce, rozsah: Objednatel, který je fyzickou osobou, bere na vědomí zpracování svých 

osobních údajů ze strany OMG jakožto správce (pro účely toho článku 7. dále jen „Správce“), 

a to v rozsahu uvedeném v Objednávce (zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum 

narození, IČO, adresa bydliště / sídla, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu), 

případně další osobní údaje sdělené Objednatelem. 

7.2. Účel zpracování: Osobní údaje budou Správcem využity za účelem splnění smlouvy, resp. 

předmětu Objednávky. Právním základem pro zpracování osobních údajů Objednatele je článek 

6 odst. 1. písm. b) GDPR. Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu plnění 

práv a povinností vyplývajících nebo jinak vzešlých ze smlouvy zvýšenou o dva roky. 

7.3. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení: V případě, kdy při Objednatel vysloví svůj souhlas 

se zasíláním obchodních sdělení ze strany OMG na Objednatelem uvedenou e-mailovou adresu, 

budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa) využity i za tímto účelem. Právním 

základem pro takové zpracování osobních údajů Objednatele je článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR. 

Udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolné a nepodmiňuje poskytování 
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Služeb Mediaguru Academy ze strany OMG. Objednatel je oprávněn tento souhlas bez udání 

důvodu kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na 

gdpr.cz@omnicommediagroup.com. 

7.4. Práva Objednatele: Objednatel bere na vědomí následující informace a svá práva podle GDPR, 

zejména: 

7.4.1. právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 

15 GDPR, které se ho týkají, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě 

omezení jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za 

podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR; 

7.4.2. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu 

osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz; 

7.4.3. že nemá povinnost smluvní vztah uzavírat a osobní údaje Správci poskytnout, pokud 

však smluvní vztah uzavře, resp. bude-li ze strany Správce potvrzena Objednávka, pak 

je povinen své osobní údaje Správci poskytnout; bez poskytnutí těchto údajů by Správce 

nemohl plnit svá práva a povinnosti vyplývající nebo jinak vzešlá ze smlouvy; 

7.4.4. že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, 

uvedenému v čl. 22 GDPR a že osobní údaje Objednatele nebudou Správcem předávány 

do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR; 

7.4.5. že příjemcem osobních údajů Objednatele je kromě Správce i případný zpracovatel 

určený Správcem (zejména společnosti tvořící se Správcem podnikatelské seskupení 

podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).  

7.5. Dotazy a požadavky. V případě, že Objednatel bude mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek 

týkající se svých osobních údajů, může se kdykoliv obrátit na kontaktní osobu Správce 

prostřednictvím e-mailové adresy gdpr.cz@omnicommediagroup.com. 

 

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

8.1. Změna kontaktních údajů Objednatele. V případě změny kontaktních údajů Objednatele se 

Objednatel zavazuje aktualizované údaje neprodleně sdělit OMG. 

8.2. České právo. Objednávka a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem a případné soudní 

spory budou řešeny u příslušeného soudu v České republice. 

8.3. Mimosoudní řešení sporů: Objednatel, který na základě Objednávky a Všeobecných podmínek 

s OMG vstupuje smluvních vztahů v postavení spotřebitele, je oprávněn v souladu se zákonem 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti 

s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (bližší informace 

na www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost 

spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou. 

8.4. Aplikační přednost. Všechny vztahy, které nejsou ve Objednávce výslovně ujednány jinak, se 

řídí těmito Všeobecnými podmínkami.  

8.5. Změna Všeobecných podmínek. Tyto Všeobecné podmínky mohou být ze strany OMG bez 

dalšího změněny, přičemž nedílnou součástí smlouvy, resp. Objednávky, jsou vždy Všeobecné 

podmínky ve znění účinném ke dni podání Objednávky ze strany Objednatele. Případné změny 

Všeobecných podmínek tak budou účinné pouze pro Objednatele, podávající Objednávky po 

uveřejnění aktualizovaného znění Všeobecných podmínek. 

mailto:gdpr.cz@omnicommediagroup.com
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8.6. Nadpisy. Veškeré nadpisy článků a jednotlivých odstavců mají pouze informativní charakter. 

Nadpisy slouží pouze pro usnadnění orientace a nemají vliv na význam nebo výklad těchto 

Všeobecných podmínek. 

8.7. Účinnost. Tyto Smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. září 2019. 

 


