
Pravidla Akademie 
 

Tato pravidla jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek obchodní korporace 

JPS s.r.o., IČO: 496 81 508, se sídlem Lucemburská 1024/1, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 21851 (dále jen „VOP“), přičemž definice 

jednotlivých pojmů jsou specifikovány v čl. I VOP. 

 

Tato pravidla stanovují způsob zajištění Školení a Studentských školení ze strany JPS včetně podmínek 

účasti na nich (dále jen „Pravidla“).  

 

 

I. Obecné informace o Školení a Studentském školení 

1.1 Nabídka jednotlivých Školení a Studentských školení je dostupná na webových stránkách JPS 

https://www.jps.cz/akademie/. Jedná se o nabídku s výhradou obsazenosti (tj. naplnění kapacity) 

ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů.  

1.2 Školení a Studentská školení jsou rozdělena na následující typy: teoretická, praktická a 

teoreticko-praktická. Součástí praktického nebo teoreticko-praktického školení je rovněž 

zapůjčení nástrojů a materiálů pro praktickou část.  

1.3 Součástí každého Školení a Studentského školení je vstup na akci, propagační materiály a 

občerstvení dle uvážení JPS. 

1.4 Na webové stránce JPS je vždy uveden termín a místo Školení nebo Studentského školení, téma, 

lektor, který předmětné školení vede a skutečnost, zdali se lze na Školení či Studentské školení 

přihlásit či je kurz již obsazen. Zákazník nebo Student má možnost vždy u konkrétního Školení 

nebo konkrétního Studentského školení otevřít Pozvánku ve formátu pdf.  

1.5 Uzávěrka registrací na jednotlivá Školení / Studentská školení je 48 hodin před jeho konáním. 

JPS si vyhrazuje právo uzavřít registraci na jednotlivá Školení nebo Studentská školení i dříve, 

bude-li již kapacita obsazenosti daného Školení nebo Studentského školení naplněna. 

1.6 Zákazník nebo Student bere na vědomí, že JPS během konání Školení nebo Studentského 

školení pořizuje fotodokumentaci a videodokumentaci, která slouží výlučně k marketingovým 

účelům a může být zveřejněna zejména na webových stránkách, firemních profilech JPS na 

sociálních sítích a v tištěných propagačních materiálech JPS.  

 

II. Účast na Školení/Studentském školení a jejich zajištění 

2.1 Vstup do prostor konání Školení či Studentského školení je povolen pouze registrovaným 

Zákazníkům či Studentům, a to nejméně 15 minut před začátkem Školení či Studentského 

školení. 

2.2 Zákazník a Student berou na vědomí, že nejsou oprávněni Školení či Studentské školení 

nahrávat, přičemž veškeré obdržené materiály slouží výlučně pro jejich potřebu a nejsou 

oprávněni je poskytovat třetím osobám, zejména je zakázáno užívat je pro jakékoliv komerční 

účely. 

2.3 Veškerý obsah Školení a Studentského školení včetně materiálu je autorským dílem a podléhají 

právům duševního vlastnictví. 

2.4 Zákazník ani Student nesmí provádět jakékoli obchodní činnosti v prostorách konání Školení 

nebo Studentského školení. V případě, že Zákazník či Student tento zákaz poruší, bude bez 

zbytečného odkladu z tohoto Školení nebo Studentského školení vykázán a jeho účast bude 

zrušena bez nároku na vrácení již uhrazené ceny dle Smlouvy o zajištění.  

2.5 Při účasti na Školení nebo Studentském školení se od Zákazníka či Studenta očekává dodržování 

základních morálních a etických zásad, jež jsou v mezilidském jednání zcela běžné. V případě, 

že tyto základní mezilidské morální a etické zásady Zákazník či Student během účasti na Školení 

https://www.jps.cz/akademie/


nebo Studentském školení poruší, je JPS oprávněna takovéhoto Zákazníka či Studenta 

z příslušného Školení nebo Studentského školení bez zbytečného odkladu vykázat a jeho účast 

zrušit bez nároku na vrácení již uhrazené ceny dle Smlouvy o zajištění. 

 

III. Online forma Školení či Studentského školení 

3.1 Školení / Studentské školení formou online je zajišťováno skrze aplikaci ZOOM (dále 

jen „Aplikace“). 

3.2 Zákazník/Student se v takovém případě účastní Školení/Studentského školení přihlášením se do 

Aplikace za pomoci přístupových údajů, které byly Zákazníkovi či Studentovi předány dle čl. 3.5 

VOP. 

3.3 Zákazník či Student berou na vědomí, že JPS nenese odpovědnost za funkčnost Aplikace či její 

konfiguraci a instalaci ve výpočetní technice Zákazníka či Studenta. 

3.4  Na Školení či Studentské školení se lze přihlásit vždy pouze z jednoho zařízení. 

3.5 JPS si vyhrazuje právo organizovat Školení/Studentské školení za součinnosti i třetích osob, a to 

na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi JPS a danou třetí osobou, přičemž 

Školení/Studentské školení bude vždy probíhat dle těchto Pravidel.  

 

IV. Cena za Školení / Studentské školení 

4.1 Cena za Školení je uvedena vždy v Pozvánce. V případě, že Školení je určeno i pro Studenty (tj. 

Studentské školení), je cena Školení snížena o určité procento, přičemž výše této slevy je 

uvedena v Pozvánce. 

4.2 Pro získání slevy dle čl. 4.1 těchto Pravidel, je Student povinen při registraci dodat JPS 

oskenovanou kopii platného studentského průkazu a následně je povinen jej při vstupu na 

Studentské školení předložit osobě k tomu pověřené ze strany JPS. 

4.3 Cena za Školení a Studentské školení je vždy uvedena v českých korunách včetně DPH za jednu 

osobu. V případě, že se bude jednat o mezinárodní Školení nebo mezinárodní Studentské školení 

je cena příslušeného Školení nebo Studentského školení uvedena v eurech.  

 

 


