OBCHODNÍ PODMÍNKY
1.

Základní ustanovení

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy, jejímž
předmětem je plnění dle čl. 2 těchto Obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“),
uzavřené mezi Business Academy, z. s., se sídlem Polní 1629, Dubňany, PSČ 696 03,
IČ: 03 78 55 64 (dále jen „Dodavatel“) a fyzickou nebo právnickou osobou, která si
objednala Vstupenku (jak je tento pojem definován níže) vyplněním registračního
formuláře na Webové stránce (jak je tento pojem definován níže) (dále jen
„Objednatel“).

2.

Předmět Smlouvy

2.1.

Předmětem Smlouvy je poskytnutí služeb Objednateli ze strany Dodavatele
spočívající v umožnění účasti fyzické osoby, jejíž osobní údaje jsou uvedeny
v registračním formuláři na Webové stránce (dále jen „Účastník“) na konferenci
Glorious (dále jen „Konference“) v termínu a za podmínek specifikovaných těmito
Obchodními podmínkami a Smlouvou.

2.2.

Objednatel je povinen zajistit, aby Účastník při účasti na Konferenci dodržoval
provozní řád provozovatele zařízení, ve kterém se Konference koná.

3.

Vstupenka

3.1.

Účast na Konferenci je možná jen na základě platné vstupenky zakoupené v souladu
s těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Vstupenka“) a na základě prokázání
totožnosti Účastníka a prokázání splnění podmínek pro vydání druhu Vstupenky.
Dodavatel je oprávněn tyto skutečnosti kontrolovat kdykoli v průběhu Konference.

3.2.

Účastník je povinen mít v průběhu Konference Vstupenku u sebe a na vyzvání osoby
pověřené Dodavatelem se touto Vstupenkou prokázat, a to buď v listinné, nebo v
elektronické podobě.

3.3.

Vstupenka obsahuje jméno a příjmení Účastníka a není převoditelná na jinou osobu.
Dodavatel může výjimečně na žádost Objednatele prostřednictvím e-mailové adresy
info@konferenceglorious.cz z důležitých důvodů umožnit převod Vstupenky na

jinou osobu. Schválí-li Dodavatel tento převod, zruší platnost původní Vstupenky a
na e-mailovou adresu Objednatele zašle Vstupenku novou.
3.4.

Vstupenky na Konferenci se vydávají ve třech druzích, a to jako vstupenka
„Student“, vstupenka „Pod 30“ a vstupenka “Profesionál“, přičemž od 2. dubna
vstupenku “Profesionál“ nahrazuje vstupenka “Byznys“. Druh vstupenky je na
Vstupence vyznačen.

3.5.

Spolu se Vstupenkou si Objednatel může zakoupit vstup na inspirativní večer „NEW
AGE“ a vstup na vybrané workshopy (dále jen „Doprovodné akce“). Účast na těchto
Doprovodných akcích bude umožněna jen těm Účastníkům, kteří si tyto
Doprovodné akce zakoupí.

3.6.

Spolu se Vstupenkou si Objednatel může zakoupit obědy na konferenci, které jej
opravňují ke odběru a konzumaci dvou obědu po dobu Konference.

3.7.

Vstupenka Student se vydává pro osobu, která je alespoň k jednomu dni, ve kterém
se Konference koná, mladší 26 let a je zapsána ke studiu na střední, vyšší odborné
škole, konzervatoři či vysoké škole nebo ve vzdělávacím zařízení odpovídajícího
stupně v zahraničí. Dodavatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni po
Účastníkovi vyžadovat společně s předložením platné Vstupenky také předložení
průkazu studia. Průkazem studia se pro účely tohoto odstavce rozumí platný průkaz
ISIC nebo potvrzení o studiu, platné alespoň k jednomu dni konání Konference,
spolu s průkazem školy. Dodavatel je oprávněn za průkaz studia uznat i jiný
obdobný doklad. Průkazem studia nejsou slevové průkazy na veřejnou dopravu.

3.8.

Vstupenka „Pod 30“ se vydává pro osobu, která je k poslednímu dni, ve kterém se
Konference koná, mladší 30 let. Dodavatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni
po Účastníkovi vyžadovat společně s předložením platné vstupenky také předložení
dokladu, který prokazuje věk a totožnost účastníka.

3.9.

Vstupenka „Profesionál“ se vydává do 1. dubna pro osobu, která nesplňuje
podmínky pro vydání vstupenky „Student“ ani vstupenky „Pod 30“. Dodavatel nebo
jím pověřená osoba jsou oprávněni po Účastníkovi vyžadovat společně s
předložením platné Vstupenky také předložení dokladu totožnosti.

3.10. Vstupenka „Byznys“ se vydává od 2. dubna pro osobu, která nesplňuje podmínky
pro vydání vstupenky „Student“ ani vstupenky „Pod 30“. Dodavatel nebo jím
pověřená osoba jsou oprávněni po Účastníkovi vyžadovat společně s předložením
platné Vstupenky také předložení dokladu totožnosti. Vstupenka „Byznys“
obsahuje, kromě vstupu na konferenci, také vstup na inspirativní večer „NEW AGE“,

vstup na jeden workshop dle vlastního výběru a možnost konzumace dvou obědů
po dobu trvání konference.
3.11. Osoba, která se není schopna prokázat platnou Vstupenkou a dokladem
prokazujícím podmínky pro vydání daného druhu Vstupenky (dále jen
„Neoprávněný účastník“) může být Dodavatelem na Konferenci nepřipuštěna nebo
z Konference vykázána. Neoprávněný účastník v takovém případě nemá nárok na
vrácení zaplacené ceny Vstupenky. Není-li naplněna kapacita Konference, může
Dodavatel Neoprávněnému účastníkovi umožnit účast na konferenci v případě, že
Neoprávněný účastník zaplatí doplatek, který se rovná rozdílu mezi nejvyšší cenou
prodané Vstupenky takového druhu, jehož podmínky Neoprávněný účastník
v současné době splňuje a je schopen doložit, a cenou Vstupenky, kterou
Neoprávněný účastník již uhradil.
4.

Uzavření Smlouvy

4.1.

Vstupenky a Doprovodné akce jsou uvedeny na webových stránkách Dodavatele
adrese http://www.konferenceglorious.cz (dále jen „Webová stránka“). Ceny
Vstupenek (dle druhu Vstupenky) a Doprovodných akcí uvedené na Webových
stránkách jsou platné k okamžiku jejich zobrazení a mohou se v čase měnit. Uvedení
Vstupenek a Doprovodných akcí na Webových stránkách není nabídkou k uzavření
smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku.

4.2.

Objednatel na Webových stránkách vybere druh Vstupenky, vyplní kontaktní údaje
(jméno, příjmení, telefonní číslo, email, bydliště), vybere způsob platby a vyjádří
souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Objednatel může vedle uvedeného
v rámci objednávky fakultativně vybrat vstup na Doprovodné akce a zadat
fakturační údaje (obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo). Dokončením objednávky
kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je učiněn návrh na uzavření Smlouvy dle ustanovení
§ 1731 občanského zákoníku (dále jen „Objednávka“). Objednávka obsahuje vedle
uvedeného rovněž cenu Vstupenky, případně Doprovodných akcí, která je konečnou
cenou včetně DPH a všech dalších daní a poplatků.

4.3.

Po odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je Objednatel přesměrován
do platební brány, jejímž prostřednictvím uhradí cenu Vstupenky a případně cenu
Doprovodných akcí. Cenu lze uhradit pouze bezhotovostně, a to prostřednictvím
online platby platební kartou Go Pay nebo převodem na bankovní účet Dodavatele.

4.4.

Cena Vstupenky a případně Doprovodných akcí musí být uhrazena do 3 pracovních
dní ode dne učinění Objednávky, a to v souladu s platební instrukcí Dodavatele
uvedenou v příslušné platební bráně. Za okamžik uhrazení ceny se v případě platby

platební kartou Go Pay považuje okamžik připsání příslušné částky na účet
zprostředkovatele platby a v případě platby převodem na bankovní účet Dodavatele
okamžik připsání příslušné částky na účet Dodavatele.
4.5.

Nebude-li cena Vstupenky a případně Doprovodných akcí uhrazena ve lhůtě dle
odst. 4.4., Objednávka se ruší.

4.6.

Smlouva je uzavřena zaplacením ceny Vstupenky, případně včetně ceny
Doprovodných akci (pokud Objednatel v rámci Objednávky zvolil některou
Doprovodnou akci).

5.

Dodací podmínky

5.1.

Po přijetí platby Dodavatel zašle Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou
v rámci Objednávky potvrzení o uhrazení ceny Vstupenky a případně ceny
Doprovodných akcí spolu se Vstupenkou v elektronické podobě.

6.

Vadné plnění, reklamace

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925,
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2.

Vadou plnění Dodavatele není zejména změna programu, změna místa konání
Konference nebo změna místa konání Doprovodných akcí po uzavření Smlouvy.
Dodavatel si vyhrazuje takovou změnu provést zejména v případě zásahu vyšší moci
nebo z důvodů nezáležících na vůli Dodavatele. O změně programu Dodavatel
informuje bez zbytečného odkladu Objednatele na jeho adresu elektronické pošty.

7.

Odstoupení od Smlouvy

7.1.

Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud není možné Konferenci
uskutečnit z důvodů, které nezávisí na vůli Dodavatele.

7.2.

Je-lis odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní
prostředky, vrátí je Dodavatel stejným způsobem, jakým mu byly poskytnuty.

7.3.

Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytnutí služeb,
jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty
k odstoupení, a dále od smlouvy o využití volného času, pokud Dodavatel tato
plnění poskytuje v určeném termínu. Objednatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby

bylo s plněním služby dle Smlouvy započato před uplynutím lhůty k odstoupení,
pokud byla Smlouva uzavřena později než 14 dní před konáním Konference.
7.4.

Objednatel je oprávněn závazek ze Smlouvy jednostranně zrušit oznámením o
zrušení smlouvy (dále jen „Oznámení“), které musí být doručeno na e-mailovou
adresu info@konferenceglorious.cz nejpozději do 8 dní před zahájením Konference,
a zaplacením odstupného. Dojde-li Oznámení Dodavateli nejpozději 8 dní před
zahájením Konference, činí odstupné 75 % zaplacené ceny Vstupenky. Dojde-li
oznámení Dodavateli nejpozději 14 dní před zahájením Konference, činí odstupné
50 % zaplacené ceny Vstupenky. Dojde-li oznámení Dodavateli nejpozději 28 dní
před zahájením Konference, činí odstupné 25 % zaplacené ceny Vstupenky. Smlouva
se ruší okamžikem doručení Oznámení. Odstupné dle tohoto odstavce se započítává
oproti pohledávce na vrácení uhrazené ceny Vstupenky.

8.

Závěrečná ustanovení

8.1.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

8.2.

Jedná-li se o spotřebitelskou smlouvu dle ustanovení § 1810 občanského zákoníku,
tvoří nedílnou součást Smlouvy rovněž podmínky uvedené ve Sdělení před
uzavřením smlouvy, které jsou Objednateli dostupné na Webové stránce
Dodavatele a v rámci Nabídky při uzavírání Smlouvy.

8.3.

Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým
právem.

8.4.

Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen
písemně, po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

8.5.

Kontaktní údaje Dodavatele:
 adresa pro doručování Ondřej Prášek, Polní 1629, 696 03 Dubňany.
 adresa elektronické pošty info@konferenceglorious.cz,
 telefon 777 839 081.

8.6.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17. 1. 2018.

