Všeobecné obchodní podmínky
pro smlouvy o účasti na konferencích
organizovaných společností SEKURKON s. r. o.
I.
Úvodní ustanovení
1.

Společnost SEKURKON s. r. o., IČ: 29301998, se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh,
700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 38944, (dále jen „organizátor“), je společností zabývající se organizováním
odborně vzdělávacích akcí (dále jen „konference“).

2.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává organizátor v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) za účelem úpravy vzájemných práv a povinností vznikajících ze
smlouvy o účasti na konferenci pořádané organizátorem mezi organizátorem a osobou,
která prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových stránkách
organizátora objedná vstupenku či vstupenky na jednotlivou konferenci (dále jen „
objednatel“), jakož i osobou, jejíž jméno objednatel uvede v objednávce jako účastníka
konference a která se konference fakticky zúčastní (dále jen „účastník“).

3.

Informace o jednotlivých konferencích pořádaných organizátorem jsou dostupné na
webových stránkách organizátora www.sekurkon.cz a dále zpravidla na webových
stránkách zřízených organizátorem pro jednotlivou konferenci, kde jsou organizátorem
zveřejňována oznámení o konání jednotlivých konferencí. V oznámení o konání
konference organizátor uvádí zejména program konference, termín a místo konání
konference, cenu za účast na konferenci, rozsah plnění poskytovaného v souvislosti
s účastí na konferenci zahrnutého v ceně, jakož i další specifické podmínky účasti na
konferenci.
II.
Uzavření smlouvy

1.

Organizátor činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podání nabídek na
uzavření smlouvy o účasti na konferenci, ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije.
Odesláním objednávky prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových
stránkách organizátora, v němž objednatel specifikuje rozsah účasti na konferenci a
identifikuje její účastníky, činí objednatel návrh na uzavření smlouvy. V objednávce je
nezbytné uvést veškeré údaje požadované organizátorem. Objednávka je pro objednatele
závazná.

2.

Smlouva o účasti na konferenci je uzavřena přijetím ze strany organizátora, a to zasláním
potvrzujícího e-mailu objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
Organizátor je oprávněn smlouvu o účasti na konferenci neuzavřít.

3.

Odesláním objednávky prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových
stránkách organizátora objednatel vyslovuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními
podmínkami a prohlašuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů.
V případě, že se osoba objednatele a účastníka neshoduje, případně objednává-li
objednatel účast na konferenci pro více účastníků, zavazuje se objednatel zajistit, aby se
jím přihlášení účastníci seznámili s těmito VOP a se Zásadami zpracování osobních
údajů. V případě porušení této povinnosti odpovídá objednatel za veškerou škodu, která
v této souvislosti organizátorovi vznikne a bude-li organizátor následkem porušení této
povinnosti objednatele povinen poskytnout třetí osobě jakékoliv plnění, je objednatel
povinen hodnotu takového plnění organizátorovi nahradit. Účastí na konferenci a
podpisem prezenční listiny jednotliví účastníci stvrzují, že se seznámili s těmito VOP a
vyslovují s nimi souhlas a dále potvrzují, že se seznámili se Zásadami ochrany osobních
údajů.

4.

S ohledem na charakter konference se objednatel ani účastníci nepovažují za spotřebitele
ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, ustanovení o závazcích ze smluv
uzavíraných se spotřebitelem se tedy v tomto případě nepoužijí.
III.
Předmět smlouvy

1.

Předmětem smlouvy je závazek organizátora umožnit objednateli či účastníkům, které
objednatel uvedl v objednávce, účast na konferenci za podmínek stanovených těmito
VOP, případně za podmínek stanovených pro účast na konkrétní konferenci uvedených
v oznámení o konání konference, ve sjednaném rozsahu, a tomu odpovídající závazek
objednatele uhradit cenu za účast na konferenci ve stanovené výši řádně a včas.

2.

Obsah účasti na konferenci, její program a plnění, které bude v rámci účasti objednateli
a/nebo účastníkům poskytováno, vyplývá z oznámení o konání konference, které
organizátor uveřejňuje na svých webových stránkách a dále zpravidla na webových
stránkách zřízených organizátorem pro jednotlivou konferenci.
IV.
Platební podmínky

1.

Cena za účast na konferenci, jakož i rozsah plnění poskytovaných v souvislosti s účastí
na konferenci zahrnutých v této ceně, jsou stanoveny v oznámení o konání konference.

2.

Cenu za účast na konferenci je možné uhradit on-line prostřednictvím platební brány,
pokud organizátor tuto možnost pro danou konferenci umožňuje, nebo bezhotovostním
převodem na základě zálohové faktury, která bude organizátorem vystavena v návaznosti
na obdržení objednávky. Při platbě bezhotovostním převodem je objednatel povinen
identifikovat platbu v souladu s pokyny zaslanými pořadatelem.

3.

Cena za účast na konferenci je splatná ve lhůtě uvedené organizátorem v potvrzení přijetí
objednávky nebo zálohové faktuře, nejpozději však do dne konání konference. Ve
výjimečných případech je možné po předchozí vzájemné dohodě provést platbu
v hotovosti v místě konání konference při registraci účasti.

4.

V návaznosti na úhradu ceny za účast na konferenci pořadatel zašle objednateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o úhradě a daňový doklad.

5.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za účast na konferenci či její části, je
organizátor oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i v den konání konference, písemným
oznámením zaslaným objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení objednatele s úhradou ceny za účast
na konferenci, má organizátor právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 60 % ze sjednané
ceny.

V.
Zrušení účasti na konferenci
1.

Objednatel je oprávněn zrušit účast jednoho či více účastníků na konferenci písemným
oznámením odeslaným organizátorovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce

2.

Není-li v podmínkách pro konání jednotlivé konference stanoveno jinak, je za zrušení
účasti účtován stornopoplatek v následující výši:
i. při zrušení účasti na konferenci nejpozději 14 dní před konáním konference,
nevzniká povinnost k úhradě stornopoplatku;
ii. při zrušení účasti na konferenci 13 – 7 dní před konáním konference činí
stornopoplatek 50 % ceny za účast na konferenci;
iii. při zrušení účasti na konferenci méně jak 7 dní před konáním konference činí
stornopoplatek 100 % ceny za účast na konferenci.

3.

Změna v osobě účastníka je možná po předchozí vzájemné dohodě organizátora a
objednatele, přičemž o takovou změnu je objednatel oprávněn požádat nejpozději 2 dny
před konáním konference, v opačném případě není organizátor povinen změnu v osobě
účastníka akceptovat.

4.

Stornopoplatek je počítán z ceny za účast na konferenci připadající na ty účastníky, jejichž
účast na konferenci byla zrušena.

VI.
Ostatní ustanovení
1.

Účast na konferenci bude umožněna pouze osobám uvedeným objednatelem
v objednávce, a to za podmínky, že byla řádně uhrazena cena za účast na konferenci.
V případě, že k úhradě ceny za účast na konferenci došlo méně než 3 dny před konáním
konference, je účastník povinen při registraci na konferenci prokázat, že k úhradě došlo.

2. Organizátor je oprávněn změnit termín či místo konání konference, přičemž o takové
změně je povinen informovat objednatele zasláním zprávy na e-mailovou adresu
uvedenou objednatelem v objednávce, a to nejméně:
i.

20 dní před konáním konference.

ii. 14 dní před konáním semináře.
iii. 4 dny před konáním online semináře.
3.

Organizátor je oprávněn změnit program konference. O případných změnách programu
organizátor informuje zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem
v objednávce, případně přímo v průběhu konference.

4.

Organizátor je oprávněn změnit formu konání konference na on-line formu, dojde-li na
základě rozhodnutí příslušných státních orgánů ke změně podmínek pro konání
obdobných akcí.

5.

Organizátor je oprávněn vyžadovat dodržování podmínek pro konání obdobných akcí
stanovených na základě rozhodnutí příslušných státních orgánů.

6.

Změna programu, změna místa konání, změna termínu konání ani změna formy konání
konference nezakládá právo na odstoupení od smlouvy a ani právo na slevu z ceny za
účast na konferenci.

7.

Organizátor je oprávněn pořizovat v průběhu konferencí fotografie, audiozáznamy či videa
zachycující účastníky konference a tyto dle svého uvážení zveřejňovat za účelem podání
informací o proběhlé konferenci a za účelem propagace, a to v hmotné či digitalizované
podobě ve všech propagačních materiálech pořadatele, a to jak v tištěné, tak
v elektronické podobě. Organizátor však bude při výkonu tohoto práva postupovat vždy
tak, aby byla v maximální míře chráněna čest, důstojnost, vážnost a soukromí účastníků.
Fotografie audiozáznamy či videa mohou být změněny, použity jako součást souborného
díla nebo může být použita pouze jejich část.

8.

Organizátor je oprávněn nevpustit účastníka na konferenci či mu v další účasti na
konferenci zamezit, pokud se účastník bude chovat nevhodně, zejména pokud bude pod
vlivem alkoholu či jiných návykových látek. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení
ceny za účast na konferenci.

VII.

Závěrečná ustanovení

1.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy o účasti na konferenci, která je mezi
organizátorem a objednatelem, resp. účastníkem uzavírána v souladu s ustanovením čl.
II těchto VOP.

2.

Další podmínky účasti na jednotlivých konferencích těmito VOP neupravené mohou být
stanoveny v oznámení o konání konference zveřejněném organizátorem prostřednictvím
jeho webových stránek, totéž platí i pro dílčí změny jednotlivých ustanovení těchto VOP.
V případě, že oznámení o konání konference nebo jiné podmínky konference, s nimiž
organizátor obeznámí objednatele (dále jen „zvláštní podmínky konference“), stanoví
podmínky konání konference či smlouvy o účasti na konferenci odlišně od těchto VOP,
použijí se v rozsahu, v jakém si vzájemně odporují, přednostně zvláštní podmínky
konference.

3.

V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo
nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání
těchto VOP.

4.

Tyto VOP a právní vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to
zejména občanským zákoníkem. K řešení případných sporů vzniklých ze smlouvy o účasti
na konferenci jsou příslušné soudy České republiky.

5.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 01 .2022

