VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
konference FOOD NEWS 2018
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) stanoví práva a povinnosti
přihlašovatelů a účastníků v souvislosti s účastí na odborné konferenci FOOD NEWS
2018, která se bude konat 19. 5. 2018 v Kongresovém centru Praha (dále jen
„Konference“).

1.2.

Pořadatelem Konference je společnost SUNKINS a.s., se sídlem Praha 2, Americká
579/17, PSČ 120 00, IČ: 27862267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 11595 (dále jen „Pořadatel“).

1.3.

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran
vzniklé v souvislosti s přihláškou k účasti na Konferenci (dále jen „Přihláška“) podanou
přihlašovatelem (dále jen „Přihlašovatel“). Formulář Přihlášky je umístěn na webové
stránce www.foodnews2018.cz (dále jen „Webová stránka“).

1.4.

Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také pro vzájemná práva a povinnosti stran
vzniklé v souvislosti s Přihláškou podanou Přihlašovatelem jinak než prostřednictvím
Webové stránky, zejména dojde-li k podání Přihlášky či ujednání účasti na Konferenci
v místě konání Konference. V takovém případě se neuplatní ustanovení čl. 2.3, 2.6 a 2.8
těchto Obchodních podmínek.

1.5.

Termín a místo konání, přednášející a ceník jsou k nalezení na Webových stránkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo program nebo místo konání Konference změnit. Změny místa
konání Konference, dílčí změny v programu, osobách přednášejících či požitcích podle čl.
3.6 těchto Obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace či nároků
obdobného charakteru.

1.6.

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat samostatně. Odchylná
ujednání mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Ustanovení Obchodních
podmínek jsou nedílnou součástí každé Přihlášky. Přihláška a Obchodní podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
2.1.

Obsahem Přihlášky je závazek Pořadatele umožnit Přihlašovateli nebo jinému účastníku
označenému v Přihlášce účast na Konferenci a závazek Přihlašovatele uhradit Pořadateli
cenu za umožnění účasti na Konferenci (dále jen „Cena“).

2.2.

Cena za účast na Konferenci zůstává v platnosti, dokud nedojde k její změně na Webové
stránce; v případě učiněné Přihlášky je však platná Cena, za kterou byla Přihláška učiněna
bez ohledu na možnou pozdější změnu. Tímto ustanovením není omezena možnost
Pořadatele umožnit účast na Konferenci za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.

Vyplněný přihlašovací formulář odešle Přihlašovatel Pořadateli kliknutím na tlačítko
„Odeslat“. Údaje uvedené v přihlašovacím formuláři jsou Pořadatelem považovány za
správné. Pořadatel neprodleně po obdržení přihlašovacího formuláře toto obdržení
Přihlašovateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
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Přihlašovatele uvedenou v přihlašovacím formuláři.
2.4.

Při vyplňování přihlašovacího formuláře je Přihlašovatel povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Přihlašovací formulář obsahuje též další (nepovinné) údaje, které
Přihlašovatel není povinen vyplnit; jejich vyplnění však usnadňuje zajištění účasti na
Konferenci.

2.5.

Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Přihlašovatelem vzniká akceptací Přihlášky ze strany
Pořadatele, kterou Pořadatel zašle Přihlašovateli elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty Přihlašovatele. Pořadatel není povinen Přihlášku akceptovat, a to
zejména pro naplnění předpokládané kapacity Konference nebo z jiných provozních
důvodů; důvod neakceptování Přihlášky není třeba sdělovat. O tom, zda se Přihláška
akceptuje, vyrozumí Pořadatel Přihlašovatele ve lhůtě 3 pracovních dnů poté, co mu bude
Přihláška doručena. Spolu s akceptací zašle Pořadatel Přihlašovateli podrobné informace o
Konferenci a výzvu k úhradě Ceny.

2.6.

Přihlašovatel má možnost v kterékoli fázi až do potvrzení přijetí přihlašovacího formuláře
ze strany Pořadatele přihlašovací proces přerušit. Před odesláním vyplněného
přihlašovacího formuláře Pořadateli bude Přihlašovateli dána možnost zkontrolovat zadané
údaje a zjistit a opravit chyby vzniklé při jejich zadávání.

2.7.

Má-li být účastníkem Konference jiná osoba než Přihlašovatel, uvede Přihlašovatel
v přihlašovacím formuláři požadované údaje o osobě, která má být účastníkem Konference.
Přihlašovatel je povinen zajistit, aby se účastníci Konference, které přihlásil, řídili těmito
Obchodním podmínkami.

2.8.

Přihlašovatel – spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
přihlašování své účasti na Konferenci. Náklady vzniklé Přihlašovateli při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti se zajištěním účasti na Konferenci si
hradí sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Přihlašovací formulář bude
archivován v elektronické podobě u Pořadatele po dobu, po kterou jsou uchovávány
osobní údaje v souvislosti s Přihláškami podle čl. 7; Pořadatel zašle Přihlašovateli
přihlašovací formulář kdykoli na jeho žádost.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ÚČASTI NA KONFERENCI
3.1.

Přihlašovatel je povinen uhradit Cenu za umožnění účasti na Konferenci, a to nejpozději do
pěti pracovních dnů od potvrzení Přihlášky, popř. v případě potvrzení Přihlášky v době
kratší, než je lhůta pro úhradu, nejpozději v den zahájení Konference. Cenu je možné
uhradit platební kartou v průběhu přihlašovacího procesu nebo převodem na účet
Pořadatele vedený u České spořitelny, a.s., č. ú.: 1974948339/0800. Neuhradí-li
Přihlašovatel Cenu podle sjednaných podmínek, je Pořadatel oprávněn zrušit Přihlášku,
respektive neumožnit účast na Konferenci.

3.2.

Pořadatel vystaví Přihlašovateli v případech stanovených zákonem, jinak na žádost
Přihlašovatele daňový doklad/fakturu.

3.3.

Konference je oprávněn se účastnit jen přihlášený účastník. Jiná osoba se může účastnit
Konference jen na základě dohody s Pořadatelem.

3.4.

Přihlášený účastník je povinen vykázat se při vstupu na Konferenci vstupenkou nebo
identifikačními údaji, které Pořadatel za tím účelem poskytne. Přihlášený účastník je
povinen na výzvu Pořadatele prokázat před zahájením nebo v průběhu Konference svoji
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totožnost a podrobit se bezpečnostní prohlídce.
3.5.

Přihlášený účastník je povinen při účasti na Konferenci dodržovat organizační pokyny
Pořadatele, které mohou mít podobu organizačního nebo obdobného řádu, který bude
účastníkům zpřístupněn v prostorách konání Konference (včetně bezpečnostních,
protipožárních a hygienických směrnic), a obecně závazné právní předpisy; v opačném
případě může být účastník bez náhrady Pořadatelem z účasti na Konferenci vyloučen.

3.6.

V Ceně je zahrnuto: celodenní přednáškový cyklus na téma: Zdraví a výživa jako
ovlivňující faktor, občerstvení.

3.7.

Zakoupil-li Přihlašovatel účast na Konferenci pro některou ze zvýhodněných kategorií
účastníků (např. studenti), je povinen na žádost Pořadatele doložit podmínky zvýhodnění;
neučiní-li tak, je Pořadatel oprávněn doúčtovat Přihlašovateli rozdíl mezi standardní a
zvýhodněnou Cenou. Podmínky pro zvýhodnění musejí být dány po celou dobu od učinění
Přihlášky do konce Konference. Není-li nárok na zvýhodněnou účast uplatněn v Přihlášce,
není možné nárokovat slevu později.

4. ZRUŠENÍ KONFERENCE
4.1.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit konání Konference v následujících případech:
4.1.1. konání Konference není obsazeno minimálním počtem účastníků stanoveným
Pořadatelem;
4.1.2. Pořadatel nebude schopen zajistit účast přednášejících z důvodu pracovní
neschopnosti či jiné závažné překážky;
4.1.3. v uskutečnění Konference bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka
(např. havárie v místě konání).

4.2.

V případě, že Pořadatel zruší konání Konference, zavazuje se tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu oznámit Přihlašovateli, telefonicky či elektronickou poštou tak, aby
byl Přihlašovatel co nejdříve informován.

4.3.

V případě zrušení konání Konference se Pořadatel zavazuje vrátit Přihlašovateli uhrazenou
Cenu za účast na Konferenci, a to nejpozději do 30 dnů bezhotovostním převodem na
bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, pokud Přihlašovatel výslovně neurčil
jinak.

5. STORNO PODMÍNKY A PRÁVO NA ODSTOUPENÍ
5.1.

V případě, že se přihlášený účastník z jakéhokoli důvodu Konference nezúčastní, zruší
Přihlašovatel jeho účast oznámením Pořadateli, a to e-mailem na adresu
info@foodnews2018.cz nebo písemně na adresu sídla Pořadatele.

5.2.

Zruší-li Přihlašovatel účast účastníka na Konferenci nejpozději 7 (sedm) dní před jejím
konáním, zavazuje se Pořadatel vrátit Přihlašovateli uhrazenou Cenu, byla-li uhrazena,
nejpozději do 30 dnů od zrušení účasti bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla
Cena poukázána, pokud Přihlašovatel výslovně neurčil jinak. Oznámí-li Přihlašovatel
Pořadateli zrušení účasti na Konferenci ve lhůtě 7 (sedm) dní a méně před jejím konáním,
nemá Přihlašovatel nárok na vrácení Ceny či její části. Ustanovení čl. 5.4 není dotčeno.
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5.3.

Nezúčastní-li se přihlášený účastník Konference (aniž by šlo o případy podle čl. 5.2 nebo
5.4), popř. svoji účast na Konferenci předčasně ukončí, není toto důvodem pro vrácení
Ceny či její části. Je věcí Přihlašovatele, aby zajistil účast přihlášených účastníků na
Konferenci.

5.4.

Přihlašovatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Přihlášky bez udání důvodu, a
to ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího potvrzení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení musí
Přihlašovatel o svém odstoupení informovat Pořadatele například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu
info@foodnews2018.cz, případně k tomu využít formulář pro odstoupení, který je
k nalezení na Webových stránkách. Plnění Pořadatele (umožnění účasti na Konferenci) je
splněno okamžikem zahájení Konference a v průběhu konání Konference není možné od
Přihlášky odstoupit podle tohoto čl. 5.4. Pokud dojde k odstoupení od Přihlášky podle
ustanovení věty první, Pořadatel vrátí Přihlašovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do
14 dnů ode dne, kdy Pořadateli došlo oznámení o odstoupení, zaplacenou Cenu, a to
bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla platba poukázána, pokud Přihlašovatel
výslovně neurčil jinak.

5.5.

Je-li Přihlašovatel spotřebitelem a jeho účast na Konferenci na základě Přihlášky bude
potvrzena ve lhůtě 14 dnů a méně před konáním Konference, deklaruje takovýto
Přihlašovatel, že výslovně žádá, aby mu byla umožněna účast na Konferenci v průběhu
lhůty k odstoupení od Přihlášky, a že si je vědom, že počínaje zahájením Konference jeho
právo k odstoupení od Přihlášky zaniká.

6. REKLAMACE
6.1.

Pro případ, že Konference nebo účast na ní neprobíhá dle deklarovaného programu a těchto
Obchodních podmínek, je Přihlašovatel oprávněn reklamovat vady Konference. Ustanovení
čl. 1.5 není dotčeno. Pořadatel nezaručuje, že účastníci obdrží na Konferenci poznatky
určitého charakteru podle svých představ.

6.2.

Přihlašovatel je oprávněn uplatňovat reklamace v souvislosti s konáním Konference, a to
v sídle Pořadatele nebo po dobu trvání Konference v místě jejího konání. Reklamace může
být učiněna osobně v provozní době; kromě toho lze reklamaci zaslat písemně na adresu
Pořadatele nebo také elektronicky na emailovou adresu info@foodnews2018.cz.

6.3.

Příjemce reklamace sepíše o každé reklamaci, která je u něj uplatněna, reklamační
protokol. Kopii reklamačního protokolu vydá reklamujícímu. Pokud Pořadatel reklamaci
Přihlašovatele uzná za odůvodněnou, zajistí vlastním nákladem nápravu, a to zejména
poskytnutím slevy z Ceny či vrácením Ceny. Pořadatel rozhodne o reklamaci ihned,
nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému
posouzení reklamace. Pokud Pořadatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez
odkladu o tom reklamujícího informuje s příslušným odůvodněním.

6.4.

Vystupuje-li Přihlašovatel vůči Pořadateli jako spotřebitel, platí pro rozsah jeho práv z
případného vadného plnění Pořadatele následující ustanovení (kromě ustanovení
uvedených výše):
6.4.1. Pořadatel odpovídá za to, že poskytované služby, kterými se rozumí umožnění
účasti na Konferenci v rozsahu deklarovaném v potvrzené Přihlášce, nemají při
poskytnutí vady. Pořadatel zejména odpovídá za to, že v době, kdy Přihlašovatel
služby čerpá, (i) mají služby vlastnosti, které si Přihlašovatel s Pořadatelem ujedná,
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a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Pořadatel popsal nebo které
Přihlašovatel očekával s ohledem na povahu služeb, (ii) že se poskytované služby
hodí k účelu, který pro jejich použití Pořadatel uvádí nebo ke kterému se služby
tohoto druhu obvykle používají, (iii) poskytované služby odpovídají jakostí nebo
provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) služby jsou v odpovídajícím
objemu, a (v) služby vyhovují požadavkům právních předpisů.
6.4.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od čerpání služeb, má se za to, že služba
byla vadná již při čerpání.
6.4.3. Přihlašovatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých
služeb v době dvaceti čtyř měsíců od čerpání služeb. Práva z vadného plnění však
Přihlašovateli nelze přiznat, neoznámí-li vady Pořadateli bez zbytečného odkladu
poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti měl zjistit, nejpozději však do dvou
let od čerpání služeb.
6.4.4. Požádá-li o to Přihlašovatel, potvrdí mu Pořadatel v písemné formě, v jakém
rozsahu a po jakou dobu trvají její povinnosti v případě vadného plnění. Jedná-li se
o zboží, které je součástí čerpaných služeb, má Pořadatel povinnosti z vadného
plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění
výrobce zboží. V potvrzení Pořadatele uvede i své jméno, sídlo a identifikující
údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné,
vysvětlí Pořadatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a
dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V
potvrzení Pořadatel zároveň uvede, že další práva Přihlašovatele, která se k
poskytování služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o
poskytování služeb obsahujícím uvedené údaje.
6.4.5. Nemají-li poskytnuté služby vlastnosti stanovené deklarované v čl. 6.4.1, může
Přihlašovatel požadovat nové poskytnutí služeb bez vad, pokud to není vzhledem k
povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých služeb,
může Přihlašovatel požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné,
může odstoupit od Přihlášky. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Přihlašovatel právo na
bezplatné odstranění vady.
6.4.6. Právo na nové poskytnutí služeb nebo jejich součástí má Přihlašovatel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady
po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Přihlašovatel rovněž
právo odstoupit od Přihlášky.
6.4.7. Neodstoupí-li Přihlašovatel nebo neuplatní-li právo na nové poskytnutí služeb nebo
jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, může požadovat přiměřenou
slevu. Přihlašovatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Pořadatel
nemůže znovu poskytnout služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou
nápravu vad, jakož i v případě, že Pořadatel nezjedná nápravu v přiměřené době
nebo že by mu zjednání nápravy působilo značné obtíže.
6.4.8. Práva z vadného plnění Přihlašovateli nenáleží, pokud před čerpáním služeb věděl,
že služby mají vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
6.4.9. Uplatní-li Přihlašovatel právo z vadného plnění, potvrdí mu Pořadatel v písemné
formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení
reklamace požaduje, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Pořadatel je
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dále povinen vydat Přihlašovateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné
odůvodnění zamítnutí reklamace.
6.4.10. Dochází-li v rámci poskytování služeb k prodeji zboží, platí ustanovení tohoto čl. 6
obdobně. Termín „čerpání služeb“ odpovídá termínu „převzetí zboží“. Připouští-li
to povaha koupě, má Přihlašovatel právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno
nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Na zuživatelném zboží je vyznačena doba
nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u zboží podléhajícího rychlé zkáze, doba, po
kterou lze zboží použít. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu
připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba,
po kterou lze zboží použít, platí, že se jedná o záruku za jakost v udané délce. Máli zboží vadu, která nebrání jeho užívání k určenému účelu, lze ho prodat jen za
nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; Pořadatel Přihlašovatele
upozorní, že zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy
prodeje. Má-li zboží vadu, z níž je Pořadatel zavázán, jedná-li se o zboží prodávané
za nižší cenu nebo o zboží použité, má Přihlašovatel místo práva na výměnu zboží
právo na přiměřenou slevu.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1.

Přihlašovatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Pořadatelem zpracovávány a
uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem
plnění předmětu Přihlášky a ochrany práv a oprávněných zájmů Pořadatele. Přihlašovatel
má právo být informován, jaké údaje o něm Pořadatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje
měnit.

7.2.

Pořadatel se zavazuje osobní údaje Přihlašovatele neposkytnout jiným třetím subjektům
než svým smluvním partnerům, kteří se bezprostředně podílejí na plnění předmětu
Přihlášky a potřebují osobní údaje znát za účelem jejího splnění (např. provozovatel
prostor, kde je konána Konference). Pořadatel je povinen zavázat tyto smluvní partnery
k zachovávání mlčenlivosti o poskytnutých osobních údajích s tím, že smluvní partneři
nesmějí předávat osobní údaje dalším subjektům.

7.3.

Pořadatel je oprávněn zasílat Přihlašovateli vlastní obchodní sdělení, pokud jde o akce
obdobného charakteru jako Konference, jinak jen pokud si je Přihlašovatel aktivně vyžádá,
a to v každém případě pouze do doby, než Přihlašovatel sdělí, že zasílání chce ukončit.

7.4.

Osobní údaje podle čl. 7.1 budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů tam
stanovených (tedy zejména po dobu konání Konference a poté po dobu do uplynutí
příslušných reklamačních, prekluzivních a promlčecích lhůt). Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem; v odůvodněných
případech budou vytištěny a zpracovávány neautomatizovaně (např. prezence účastníků
v průběhu Konference).

7.5.

Přihlašovatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.6.

V případě, že by se Přihlašovatel domníval, že Pořadatel nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života Přihlašovatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
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7.6.1. požádat Pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
7.6.2. požadovat, aby Pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Tím není dotčeno oprávnění Přihlašovatele obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu
osobních údajů nebo uplatňovat svá práva u obecného soudu.
7.7.

Požádá-li Přihlašovatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Pořadatel
povinen tuto informaci předat. Pořadatel má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.

7.8.

Je-li účastníkem Konference osoba odlišná od Přihlašovatele, má Pořadatel vůči němu
stejná práva a povinnosti v souvislosti s ochranou, zpracováváním a využíváním osobních
údajů jako vůči Přihlašovateli, jak je uvedeno výše. Přihlašovatel odpovídá za to, že
účastníci, které přihlašuje, souhlasí se svou účastí na Konferenci a se zpracováváním svých
osobních údajů za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami; tento souhlas
je Přihlašovatel povinen Pořadateli kdykoli na jeho žádost doložit.

8.

ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1.

Vzájemné spory mezi Pořadatelem a Přihlašovatelem řeší obecné soudy.

8.2.

Přihlašovatel, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní
inspekce.

8.3.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to
pouze v případě, že se spor nepodařilo s protistranou vyřešit přímo. Návrh lze podat
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu,
u protistrany poprvé.

8.4.

Pořadatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s Přihlašovatelem –
spotřebitelem, pokud je spotřebitel neodmítne.

8.5.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet
promlčecí a prekluzivní lhůty podle Občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu
výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

8.6.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v
platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.2.

Pořadatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky měnit. Nové znění Obchodních podmínek
bude zveřejněno na Webové stránce. Pro konkrétní Přihlášku je však závazné to znění
Obchodních podmínek, které bylo platné v době přihlášení.
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9.3.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 12. 2017.
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