
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Podmínky pro poskytnutí služby “Marketingová pohotovost” 
 

Podmínky pro poskytnutí marketingových služeb (dále jen Podmínky) se 

řídí zákony ČR, zejména občanský zákoník v platném znění (dále jen ZoA). 

(1) World of Online s.r.o.: 

IČO: 06063071, se sídlem Na květnici 1708/18, Nusle, 140 00 Praha 4 

(2) Klient: 

Vy, tedy osoba, firma, která je objednatelem služby prostřednictvím 

webové stránky: www.marketingovapohtovost.cz (dále jen Web). 

(World of Online a Klient též jako Strany). 

1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU 

1.1 World of Online s.r.o. se za těchto Podmínek zavazuje poskytnout 

Klientovi marketingovou službu (uvedenou jako Marketingová pohotovost) 

a Klient se za toto zavazuje uhradit World of Online s.r.o. finanční částku 

dle aktuálního ceníku, který je uveden na webu 

www.marketingovapohotovost.cz  

1.2 Konkrétní marketingová služba, která bude poskytnuta Klientovi, je 

specifikována na webu www.marketingovapohotovost.cz  
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2. REGISTRACE 

2.1 K poskytnutí marketingových služeb se Klient vyplní objednávkový 

formulář “Objednejte balíček”  na webové stránce 

www.marketingovapohotovost.cz   

3. OBJEDNÁVKA PRÁVNÍ SLUŽBY A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

3.1 World of Online poskytne marketingovou službu na základě 

Objednávky Klienta. Klient je naveden k vytvoření Objednávky 

prostřednictvím Webu. 

3.2 Objednávka se stane závaznou po vyplnění údajů ve formuláři 

objednávka na Webu. Klient je povinen uvést v dotazníku týkajícího se jeho 

osobních údajů všechny zde vyžadované osobní údaje pravdivě a bere na 

vědomí, že World of Online nenese žádnou odpovědnost v případech, v 

nichž se kterýkoli z takto Klientem poskytnutých osobních údajů ukáže 

jako nepravdivý. 

3.3 Jednáním uvedeným v článku 3.2 Klient potvrzuje, že se seznámil s 

ujednáním obsaženým v Podmínkách a že s jejich obsahem souhlasí. 

3.4 Objednávka Klienta je akceptována v okamžiku, kdy World of Online 

doručí Klientovi na jeho e-mail uvedený v objednávce potvrzení, že 

poskytne marketingovou službu. Tímto okamžikem dochází k uzavření 

Smlouvy o poskytnutí marketingových a reklamních služeb (dále jen 

Smlouva), jejíž podmínky jsou zachyceny v těchto Podmínkách a v 

Objednávce. Smlouva se tím stává pro obě Strany právně závaznou. 
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3.5 Objednávku služeb na Webu musí provést osoba k tomu oprávněná, 

tedy přímo OSVČ, jednatel společnosti nebo osoba k tomu oprávněná na 

základě plné moci jednat jménem společnosti. Zaměstnanci ani jiné 

spolupracující osoby nemohou tuto službu objednat a to ani na základě 

výzvy některé z oprávněných osob.   

4. POSKYTNUTÍ A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ SLUŽEB 

4.1 World of Online poskytne Klientovi marketingové a reklamní služby 

podle českého práva na základě údajů od Klienta, které Klient uvede 

prostřednictvím dotazníku, který mu bude zaslán na základě objednávky 

na Webu na e-mail uvedený v objednávce. 

4.2 Všechny lhůty uvedené na Webu pro poskytnutí marketingových 

služeb běží pouze v pracovních dnech. Lhůty pro poskytnutí 

marketingových služeb se přiměřeně prodlouží, pokud Klient uvede v 

dotazníku dle článku 3 nesprávně nebo neúplně některou z požadovaných 

informací a to až do doby, kdy dojde ze strany Klienta k nápravě tohoto 

stavu. 

4.3 Klient bere na vědomí, že World of Online poskytuje své služby 

zpravidla distančním způsobem, tj. prostřednictvím Webu, elektronické 

pošty, telefonu či programu Zoom nebo Google Hangout. Osobní schůzka 

mezi World of Online a Klientem za účelem poskytnutí marketingových 

služeb lze sjednat na základě požadavku Klienta a zpravidla za příplatek. 

 



 

4.4 Marketingová služba se považuje za poskytnutou okamžikem, kdy 

World of Online: (i) zašle klientovi hotový výstup ve formě elektronické 

prezentace ve formátu PDF na e-mail Klienta. 

4.5 Klient má v rámci nabídky možnost odprezentování hotového výstupu 

online (pomocí online komunikačních nástrojů typu: Zoom, Hangout, 

Skype) v maximální délce 60 minut.  

4.6 Klient bere na vědomí, že World of Online vychází při poskytnutí 

marketingových služeb z informací a dokumentů poskytnutých Klientem v 

relevantním dotazníku, který Klient vyplňuje po potvrzení objednávky na 

webu www.marketingovapohotovost.cz. World of Online nemá povinnost 

si tyto informace ani Klientem předkládané dokumenty nikterak ověřovat. 

World of Online neodpovídá Klientovi za případnou škodu způsobenou v 

důsledku nesprávného či neúplného poskytnutí informací na základě 

dotazníku či další komunikace. Pro vyloučení všech pochybností je 

ujednáno, že tento článek se týká jak veškerých skutkových, tak i jiných 

informací a údajů, které jsou na Klientovi požadovány a to zejména všech 

informací, které Klient vyplní do dotazníku. Klient dále bere na vědomí a 

souhlasí, že World of Online: 

a) zásadně neověřuje autenticitu ani faktickou správnost klientem 

uvedených údajů, 

b) zásadně neprověřuje pravost podpisů uvedených na listinách ani 

autenticitu předkládaných listin, 

c) neprověřuje právní způsobilost smluvních stran smlouvu uzavřít, a 

 



 

d) kontroluje nebo připravuje daný dokument pouze z hlediska účelu, 

který klient uvedl v dotazníku. 

 

5. ODMĚNA A ÚHRADA PRÁVNÍ SLUŽBY 

5.1 Konkrétní výše odměny za poskytnutí marketingových služeb je 

uvedena na Webu www.marketingovapohotovost.cz . Výše odměny je 

konečná, nezahrnuje daň z přidané hodnoty v platné výši a nezahrnuje jiné 

daně, poplatky, nebo nepředpokládané náklady nad rámec uvedených 

služeb na Webu, které v průběhu poskytnutí marketingových služeb 

mohou vzniknout. Tyto eventuální náklady budou po případném 

předchozím odsouhlasení Klientovi vyúčtovány. 

5.2 Daňový doklad o uhrazení odměny za poskytnutí marketingových 

služeb bude Klientovi vystaven zvlášť, vždy pro uhrazení každé jednotlivé 

marketingové služby na Webu. Klient souhlasí, že mu bude daňový doklad 

odeslán výhradně v elektronické podobě. 

5.3 Při každé Objednávce je Klientovi automaticky vygenerován jedinečný 

číselný kód, pod nímž bude Klientovi marketingová služba poskytnuta 

(dále jen Číslo objednávky). Klient uvede Číslo objednávky jako variabilní 

symbol pro úhradu dané marketingové služby. 

5.4 Nejedná-li se o služby „Řešení na míru“, Klient má právo zvolit mezi 

úhradou marketingové služby ve standardní době splatnosti, která činí 14 

kalendářních dní nebo pozdější úhradou po poskytnutí marketingové 

služby (dále jen Odložená platba). Na základě nabídky uvedené na Webu 
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může klient požádat o odložení splatnosti závazku na dobu nejdéle 180 

kalendářních dnů a to prostřednictvím e-mailu na 

info@marketingovapohotovost.cz . World of Online si vyhrazuje právo 

posoudit každou žádost o prodloužení splatnosti zvlášť. V případě, že Klient 

žádá o prodloužení doby splatnosti, je povinen doložit mimo jiné Čestné 

prohlášení, o splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74, odst. 1 písm. 

a) - e) zák. č. 143/2016. 

V prohlášení, mimo jiné Klient čestně prohlašuje, že nebyl v zemi svého 

sídla pravomocně odsouzen za trestný čin, že nemá nedoplatek vůči 

daňovým subjektům nebo subjektům spravující sociální a zdravotní 

pojištění.  

Dále Klient dále v rámci obchodních podmínek čestně prohlašuje, že byl 

přímo a negativně ovlivněn situací spojenou se šířením viru COVID-19.   

Vzor čestného prohlášení zašle World of Online na e-mailovou adresu 

uvedenou v objednávce.  

5.5 World of Online přijímá platby za služby pouze formou bankovního 

převodu z účtu klienta (nikoliv v hotovosti ani jinou papírovou formou).  

6. DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

6.1 World of Online je vázán povinností mlčenlivosti. Informace, okolnosti a 

dokumenty, které se přímo týkají marketingových služeb nebo jejího 

poskytnutí, jsou důvěrné a World of Online je nesmí bez souhlasu Klienta 

sdělit třetí osobě. 

 



 

6.2 Ochrana osobních údajů Klienta je v souladu s nejpřísnějšími standardy, 

které stanoví příslušné evropské a české právní předpisy upravující 

ochranu soukromí. 

 

7. ZÁNIK A ODSTOUPENÍ SMLOUVY 

7.1 World of Online má právo bezodkladně vypovědět Smlouvu z 

jakýchkoliv důvodů.  

7.2 World of Online má právo bezodkladně vypovědět Smlouvu také tehdy, 

pokud Klient uvede nesprávné či neúplné údaje v objednávce nebo 

dotazníku. 

8. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do momentu, kdy World 

of Online doručí Klientovi finální výstup v rozsahu, jaká je uveden na Webu.  

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Pokud se kterékoli ustanovení Podmínek stane nebo bude shledáno 

neplatným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost a 

vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek. 

9.2 Textová podoba Podmínek je uložena u World of Online a odkaz na 

sekci Webu www.marketingovapohotovost.cz , kde si Klient může 

Podmínky v textové podobě kdykoli stáhnout. 
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9.3 Uzavřením této Smlouvy Klient souhlasí, že mu World of Online může 

posílat oznámení o svých službách, newslettery, informační emaily a další 

informace. Ochrana osobních údajů klienta se řídí dle Zásad ochrany 

soukromí Klienta dle právního nařízení GDPR. 

9.4 Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 7. dubna 2020 

 

 


