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Smluvní podmínky MIBS 2022 

 

1. Vyplněním a předáním přihlášky – závazné objednávky účasti na programu Mercuri International 
Business School (dále „MIBS“) objednatel akceptuje nabídku dodavatele společnosti Mercuri 
International s.r.o, IČ: 48033243, DIČ: CZ48033243, se sídlem Praha 8, Sokolovská 651, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14720 (dále jen „Mercuri”), 
čímž závazně objednává účast na programu MIBS (dále jen „program"). 

2. Cena za účast na programu je smluvní a podle typu programu zahrnuje digitální rozvojovou cestu 
(přístupnou 3 měsíce, u akademií a digitálních rozvojových programů 6 měsíců), prezenční/virtuální 
tréninky, implementační virtuální setkání a textové materiály. V případě prezenčních tréninků  
i občerstvení a obědy. Aktuální informace o jednotlivých programech jsou uvedeny na webových 
stránkách Mercuri International. 

3. Objednatel se zavazuje, že uhradí celkovou částku na účet Mercuri na základě faktury vystavené  
15 - 21 dní před prvním prezenčním nebo virtuálním tréninkem (1 – 5 dní před zpřístupněním digitální 
rozvojové cesty). Při pozdější přihlášce bude faktura vystavena ihned po jejím obdržení. Lhůta 
splatnosti je 14 dní ode dne vystavení faktury. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury  
je Mercuri oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. V případě digitálních rozvojových programů (DL) je faktura vystavena po obdržení přihlášky. 

4. Pokud se přihlášený účastník nemůže programu zúčastnit, objednatel je oprávněn vyslat za něj 
náhradníka. Tuto skutečnost sdělí objednatel neprodleně Mercuri. V případě DL může objednatel 
změnit pracovníka jen před zpřístupněním digitální cesty. 

5. Od závazné objednávky je objednatel oprávněn odstoupit formou písemného oznámení doručeného 
Mercuri nejpozději 20 dní před zahájením programu. V případě nedodržení této lhůty náleží Mercuri 
odstupné, přičemž výše odstupného je určena v závislosti na době odstoupení od objednávky.  
V případě odstoupení v termínu 19 - 10 dní před zahájením programu může Mercuri uplatnit odstupné 
ve výši 20%, v případě zrušení 9 a méně dní před termínem zahájení programu pak 30% z ceny 
programu. Objednatel dále hradí veškeré storno poplatky spojené s případnou rezervací ubytování.  

6. V případě obsazení programu si Mercuri vyhrazuje právo přihlášku - závaznou objednávku odmítnout, 
čímž dojde k odstoupení od uzavřené smlouvy. V takovém případě bude objednatel neprodleně 
informován a Mercuri umožní jeho pracovníkům přednostní zařazení do obdobného programu nebo  
do nejbližšího dalšího termínu konání téhož programu.  

7. Mercuri si vyhrazuje právo změnit v případě nutnosti místo nebo termín konání programu. O této 
skutečnosti bude objednatel neprodleně informován. Pokud ke změně dojde 10 a méně dní před 
plánovaným konáním, Mercuri nemá v případě neúčasti přihlášeného účastníka na programu nárok  
na odstupné uvedené v bodě 5. 

8. Veškeré nároky na peněžní plnění vyplývající z této smlouvy, které vznikly před jejím zánikem, trvají  
i po jejím zániku. Zánik smlouvy se bez ohledu na jeho důvod nedotýká případného nároku  
na zaplacení ceny, nároku na náhradu škody, nároku na zaplacení úroků z prodlení a jiných práv  
a povinností, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména pak ochrany 
důvěrných informací a práv duševního vlastnictví. 

9. Mercuri nepřevádí na objednatele žádná vlastnická, autorská či jiná majetková nebo osobnostní práva 
duševního vlastnictví spojená s realizací programu či absolvováním DL a souvisejícími materiály 
předanými objednateli v rámci realizace programu, včetně zpřístupněných e-modulů. Tyto materiály  
a e-moduly jsou určeny výhradně pro uživatele uvedeného v závazné objednávce. Objednatel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Mercuri předané materiály rozmnožovat či jakýmkoliv 
způsobem interně či externě šířit. Objednatel dále není oprávněn užívat tréninkové postupy Mercuri při 
provádění vlastního či externího školení. Mercuri má nárok na náhradu škody, která vznikne porušením 
povinností podle tohoto odstavce ze strany objednatele, včetně škody plynoucí z porušení práv osoby 
oprávněné k předmětům duševního vlastnictví (majitelé licencí apod.).  
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10. Používání poskytnutých služeb objednatelem a důsledky z toho vyplývající jsou v plné odpovědnosti 
objednatele. Mercuri není zodpovědná za případné ztráty způsobené nepřímo nebo přímo používáním 
poskytnutých služeb. Žádná strana není zodpovědná za případné ztráty a škody vzniklé ze služeb 
poskytnutých dle těchto podmínek. 

11. Objednatel tímto závazným objednáním účasti na programu prohlašuje, že mu byl účastníkem 
programu udělen ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních 
údajů a dále souhlas s tím, aby tyto údaje objednatel poskytl Mercuri. Objednatel je současně zmocněn 
sdělit souhlas účastníka programu s tím, aby tyto údaje Mercuri zpracovala ve smyslu výše uvedeného 
zákona. 

 

 

 

V Praze, leden 2022 


