
Obchodní podmínky k využívání systému WORLD ACADEMY  CZ 
 
 
Vymezení pojm ů 
 
Systém World Academy  (dále jen systém WA) je MŠMT akreditovaný vzdělávací a komunitní  
internetový portál, který je zaměřený na poskytování interaktivních datových souborů pro 
uživatele interaktivních tabulí. Portál dále nabízí elektronické výukové materiály, vzdělávací 
prezentace a výukové internetové aplikace. Umístěn je na adrese http://www.worldacademy.cz. 
  
Poskytovatelem  výše uvedených služeb je společnost ISZOS International, spol. s r. o. se 
sídlem na adrese: Závodu míru 506/53, PSČ 360 17 Karlovy Vary, IČ: 26363364, zapsaná v 
Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou: C 15544.  
 
Zákazníkem  pro poskytování interaktivních datových souborů může být pouze školské zařízení  
v České republice.  
 
Uživateli  mohou být pouze pedagogičtí pracovníci zákazníka (přístup je poskytnut všem  
pedagogickým pracovníkům zákazníka). V případě využívání výukových internetových aplikací 
mohou být uživateli i žáci, případně i rodiče.  
 
Registrace  výukového zařízení je proces, při kterém si uživatel vytvoří svůj přihlašovací účet, 
díky němuž může po aktivaci účtu využívat veškeré nabízené služby systému WA. Registrace 
výukového zařízení uživatele k ničemu nezavazuje. Po úspěšné registraci se pouze elektronickou 
cestou dozví informace, které poskytovatel služeb nepovažuje za veřejné. Současně si může 
stáhnout k výukovým účelům veškeré datové soubory, které provozovatel poskytuje ZDARMA.  
 
Aktivace  uživatelského účtu výukového zařízení je úkon administrátora systému WA, který povolí  
uživateli využívání veškerých služeb portálu, a to na základě projevení zájmu uživatele. Zájem o 
plnohodnotné využívání systému WA lze projevit úhradou proformafaktury, kterou si uživatel 
může stáhnout po prvním přihlášení do systému, nebo zasláním žádosti o aktivaci účtu 
elektronickou cestou. O aktivaci uživatelského účtu je uživatel informován elektronicky na adresu 
emailu, která je uvedena v oficiálním seznamu školských zařízení na MŠMT.  
 
Platnost aktivace  uživatelského účtu k využívání služeb systému WA je doba, která je stanovena 
na dobu jednoho kalendářního roku. Tato doba začíná plynout dnem provedení aktivace 
uživatelského účtu. Na termín blížícího se data ukončení platnosti aktivace uživatelského účtu je 
uživatel upozorněn elektronickou poštou. V případě účasti alespoň jednoho pedagoga z 
aktivované školy na námi konaném semináři DVPP, se doba aktivace uživatelského účtu 
prodlužuje o další kalendářní rok. Počátek doby aktivace zůstává zachován. O prodloužení této 
doby aktivace je daná škola informována elektronickou cestou. 
 
Objednávka a zp ůsob platby 
 
Objednávka služeb systému WA může být ze strany zákazníka provedena buď elektronickou 
cestou na adresu emailu poskytovatele - info@worldacademy.cz, nebo úhradou proformafaktury, 
kterou si uživatel může stáhnout po prvním přihlášení do systému. Neprodleně po úhradě 
proformafaktury odešle poskytovatel zákazníkovi elektronickou cestou běžný daňový doklad – 
fakturu. Proformafakturu nebo fakturu může zákazník uhradit převodem nebo vkladem, a to na 
číslo účtu poskytovatele, které je zde uvedeno.  
 
Práva a povinnosti uživatel ů 
 
Uživatelé mají právo během platnosti uživatelského účtu neomezeně prohlížet a procházet 
nabízené datové soubory a tyto stahovat pro využití za účelem výroby výukových prezentací. 



Stažená data si mohou uložit do svého počítače, případně na jiné paměťové médium. Všechna 
stažená data mohou uživatelé používat pro vzdělávací a nekomerční účely i po skončení platnosti 
uživatelského účtu.  
Uživatelé mají právo všechny stažené materiály a data neomezeně tisknout, případně vytvářet 
kopie pro vzdělávací a nekomerční účely. Uživatel je povinen při registraci výukového zařízení 
uvést pravdivé informace. Uživatel je povinen zajistit, aby jeho přihlašovací jméno a heslo 
nemohly využívat jiné osoby, zejména pak osoby z jiných školských zařízení.  
Uživatel není oprávněn pozměňovat převzaté datové soubory.  
Převzaté soubory může uživatel používat výhradně pro nekomerční účely a na podporu 
zkvalitnění vzdělávání.  
 
Práva a povinnosti poskytovatele  
 
Výukové materiály, data a prezentace jsou poskytovány uživatelům ve standardní kvalitě a  
poskytovatel není povinen tato data měnit anebo upravovat na žádost uživatele. 
  
Poskytovatel má právo zaznamenávat si údaje o počtu a datech přihlášení jednotlivých uživatelů, 
o IP adresách počítačů, ze kterých bylo přihlášení provedeno, a o počtu stažených souborů. Tyto 
údaje může poskytovatel použít pro statistické, případně marketingové účely. Poskytovatel má 
právo zasílat uživateli e-mailové informace o aktualitách a změnách uskutečněných na portálu  
www.worldacademy.cz, případně o blížícím se konci platnosti aktivace uživatelského účtu.  
Poskytovatel je povinen zajistit řádné fungování portálu www.worldacademy.cz. V případě 
jakýchkoliv problémů je poskytovatel povinen podniknout kroky vedoucí k nápravě fungování 
systému WA, a to bezodkladně po zjištění těchto problémů. Poskytovatel nemůže třetí straně 
poskytnout osobní údaje uživatelů a je povinen chránit je před zneužitím.  
 
Závěrečná ustanovení  

    
   Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění poskytovat všechny výukové materiály, datové soubory a  

vzdělávací prezentace třetím osobám prostřednictvím internetu za přesně stanovených 
obchodních podmínek.  
 
Uživatel bere na vědomí, že převzatá data může využívat výhradně za účelem vzdělávání a  
zkvalitnění vzdělávacího procesu. Uživatel se nestává majitelem převzatých souborů, získává 
pouze povolení k časově neomezenému použití těchto souborů pro vzdělávací a nekomerční 
účely. Toto povolení je bez písemného souhlasu poskytovatele neprodejné a nepřenositelné na 
další osobu nebo subjekt.  
 
Všechna poskytovaná data jsou chráněna autorským zákonem a nakládání s daty za účelem 
jejich komerčního využití je bez písemného souhlasu poskytovatele trestné a může být 
postižitelné zákonem. 
 

Obchodní podmínky jsou aktualizovány a platné ode dne 19.8.2013 
 

 


