
Obchodní podmínky ke konferenci Rise and Shine: Uč se efektivně 14.5.2016 

Čl. I. – Úvodní ustanovení 

1.    Tyto obchodní podmínky vydává fyzická osoba Vojtěch Kouba (IČ 02232812), se sídlem 

Třebechovice pod Orebem, 503 46, Havlíčkova 1304,  (dále jako „VK“). 

2.    Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi VK jako 

prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako „kupní smlouva“). Předmětem kupní 

smlouvy je prodej vstupenek na konferenci Rise and Shine: Uč se efektivně pořádanou VK, 

která se koná dne 14.5.2016 na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze (dále jako 

„Konference“). 

3.    Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti VK jako prodávajícího a třetích 

osob jako kupujících při prodeji vstupenek na Konferenci. 

 

Čl. II. – Autorské právo a odpovědnost za obsah příspěvků 

1.    Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na 

Konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon“). Zakazuje se 

jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu autora. 

2.    Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků 

Konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení VK jako pořadatele Konference. 

3.    Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci vyjadřují 

jejich názory na danou otázku, avšak přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je 

pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných 

na Konferenci nesenou za jejich obsah žádnou odpovědnost. Prezentované informace jsou 

pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, která jsou předmětem jejich 

příspěvků. 

 

Čl. III. – Předmět koupě - vstupenka 

1.    Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky na Konferenci konanou v termínu 

14.5.2016 na Vysoké škole ekonomiky a managementu v Praze, a to prostřednictvím webové 

stránky http://www.riseandshine.cz/rekapitulace-uc-se-efektivne-16/ 



2.    V ceně vstupenky je celodenní účast na Konferenci a přístup k videozáznamu konference. 

3.    Kupující zvolí při nákupu vstupenky na konferenci jednu ze dvou variant vstupenky: 

Student, Absolvent, a Vstupenka Veřejnost. 

4.   Vstupenka Student se vydává pro osobu, která je ke dni 14.5.2016 mladší 26 let a je 

zapsána ke studiu na vysoké škole v České republice, nebo v Evropské unii. VK nebo jím 

pověřená osoba jsou oprávněni po Kupujícím vyžadovat spolu s předložením platné vstupenky 

také předložení průkazu studia. Průkazem studia se pro účely tohoto odstavce rozumí platný 

průkaz ISIC nebo potvrzení o studiu platné ke  dni konání Konference. Dodavatel je oprávněn 

za průkaz studia uznat i jiný obdobný doklad. Průkazem studia nejsou slevové průkazy na 

veřejnou dopravu. 

5.   Vstupenka Absolvent se vydává pro osobu, které je k 14.5.2016 nejvýše 32 let. VK nebo jím 

pověřená osoba jsou oprávněni po Kupujícím vyžadovat společně s předložením platné 

vstupenky také předložení dokladu, který prokazuje věk a totožnost účastníka. 

6.   Vstupenka Veřejnost se vydává pro osobu, která nesplňuje podmínky k vydání Vstupenky 

Student ani Absolvent. VK nebo jím pověřená osoba mají právo po Kupujícím vyžadovat 

společně s předložením platné vstupenky také předložení dokladu totožnosti. 

7.   Osoba, která se nemůže prokázat platnou vstupenkou Student, Absolvent, ani Veřejnost, a 

dokladem potvrzujícím nárok této osoby na pro vydání daného druhu vstupenky (dále jen 

„Neoprávněný účastník“), může být Kupujícím na Konferenci nepřipuštěna nebo z konference 

vykázána. Neoprávněnému účastníku v tomto případě nevzniká nárok na vrácení zaplacené 

ceny vstupenky. Pokud není naplněna kapacita Konference, může VK Neoprávněnému 

účastníkovi umožnit účast na konferenci za podmínky, že Neoprávněný účastník zaplatí 

doplatek, který se rovná rozdílu mezi cenou vstupenky Veřejnost a cenou vstupenky, kterou 

Neoprávněný účastník již uhradil. 

 

Čl. IV. – Realizace objednávky 

1.    Kupující uzavřením kupní smlouvy na Konferenci prohlašuje, že se seznámil se všemi 

informacemi týkajícími se Konference zveřejněnými na webové stránce www.riseandshine.cz. 

2.    Kupující objednává vstupenku dle své volby vyplněním elektronického formuláře 

objednávky (resp. přihlášky) na webové stránce http://www.riseandshine.cz/rekapitulace-uc-

se-efektivne-16/. 



3.    Kupující je povinen objednávku (resp. přihlášku) vyplnit pravdivě a úplně a před jejím 

odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit. 

4.    K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky 

zaslaného VK kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-

mail) uvedenou v objednávce (přihlášce). 

5.    Doručením potvrzení objednávky VK kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro 

VK i kupujícího právně závaznou. Kupujícímu a VK vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná 

práva a povinnosti. 

6.    VK se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat kupujícímu odpovídající druh a počet 

vstupenek na Konferenci, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou 

v objednávce (resp. přihlášce). Kupující se zavazuje uzavřením kupní smlouvy uhradit kupní 

cenu. 

7.    Odesláním objednávky (resp. přihlášky) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito 

obchodními podmínkami. 

8.    VK upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Konferenci nelze vrátit. Tímto ustanovením 

není dotčen článek VI. těchto obchodních podmínek. 

9.   Vstupenkou na Konferenci je daňový doklad. Vstupenka ve formátu PDF přijde účastníkovi 

do emailu několik dní před akcí. Touto vstupenkou se klient prokáže u vstupu na konferenci. 

Každá vstupenka má unikátní kód. 

 

Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky 

1.    Kupní ceny jednotlivých druhů vstupenek na Konferenci jsou uvedeny v objednávkovém 

formuláři na webové stránce http://www.riseandshine.cz/rekapitulace-uc-se-efektivne-16/, a 

to vždy u každého typu vstupenky. 

2.    Celková kupní cena bude kupujícímu vygenerována v závislosti na volbě druhu a množství 

vstupenek na Konferenci v záložce „celkem k úhradě“. 

3.    Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní 

cenu na splátky VK neposkytuje. 



4.    Kupující je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení kupní ceny online platební kartou 

nebo bankovním převodem. VK akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA 

electron, MasterCard, Maestro. VK akceptuje platby bankovním převodem přes „bankovní 

tlačítko“ z následujících bank: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank a Volksbank. 

VK akceptuje také platby bankovním převodem z ostatních bank. Kupující je vždy povinen 

zvolit, jakým konkrétním způsobem bude kupní cenu hradit. Ve všech případech je kupní cena 

uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího. 

5.    Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která 

poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. 

Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte 

pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. 

6.    Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu 

obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou 

adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupených vstupenek. 

7.    Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. 

 

Čl. VI. – Garance spokojenosti, reklamační řád 

1.    VK poskytuje garance a nevidí důvod, proč by ji měl někdo platit za službu, která pro něj 

v konečném důsledku nemá přínos. Nebo, proč by měl jít kupující do rizika. VK také věří, že 

ten, kdo si stojí za tím, jaké služby poskytuje, může garanci s lehkým srdcem nabídnout. 

2.    VK proto nabízí něco, co se v českých konferenčních vodách běžně nevidí, a to garanci 

vrácení peněz. Ano, pokud Konference nesplní očekávání kupujícího, a ten bude mít pocit, že 

za svou kupní cenu nezískal dostatečnou protihodnotu, může bez obav požádat o vrácení 

uhrazené kupní ceny a dostane ji zpět. 

3.    Každý účastník má možnost využít Garanci spokojenosti, tímto způsobem: Účastník 

Konference může v případě nespokojenosti s průběhem konference uplatnit možnost vrácení 

peněz za vstupenku a to nejpozději do 15.00 hodin dne 14.5.2016. Veškeré pozdější využití 

práva Garance spokojenosti zaniká. 

4.   Konkrétně to znamená: účastník konference navštíví dne 14.5.2016 do 15 hodin 

registrace Konference v místě konání Konference a požádá o vrácení kupní ceny. Pak opustí 

prostor Konference. 



5.   Žádost o vrácení vstupného, tj. reklamaci vstupenky lze provést i před konferencí, a to 

následovně: účastník konference pošle žádost o vrácení vstupného emailem na 

vojtech@riseandshine.cz nejpozději do 20:00 v pátek 13.5.2016, tj. den před konáním 

konference, a bez udání důvodu. V případě, že kupující požádá o vrácení peněz, propadá mu 

tímto nárok na přístup k videozáznamu z konference. 

To je slib VK k zajištění spokojenosti kupujících. VK je přesvědčen, že informace získané na 

Konferenci mají pro kupující a jejich studium přínos několikanásobně převyšující cenu 

vstupenky na Konferenci, a proto dává kupujícím tuto garanci. 

 

Čl. VII. – Sankce 

1.    Ve všech prostorách konání Konference, na všech přednáškách a prezentacích konaných 

v rámci Konference platí pro účastníky zákaz pořizování jakýchkoliv audio-vizuálních nahrávek. 

2.    V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek 

může VK nechat účastníka Konference z místa jejího konání vyvést. VK je současně oprávněn 

požadovat po takovém účastníkovi Konference uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč 

(slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 14 dnů ode dne konání Konference. 

Kupující se zavazuje uhradit případnou smluvní pokutu na bankovní účet VK uvedený ve výzvě 

k úhradě smluvní pokuty. 

 

Čl. VIII. – Ochrana osobních údajů, ochrana soukromí, obchodní sdělení a cookies 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího  – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je registrován u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00065226.  

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, vysoká 

škola, emailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa (dále jen jako „Osobní údaje“) 

3. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího VK je realizace práv a povinností ze Smlouvy 

včetně platebního styku, a dále marketingové potřeby VK. Neudělení souhlasu v celém 

uvedeném rozsahu však není sám o sobě překážkou uzavření Smlouvy. 

4. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány po dobu neurčitou, a to buď elektronicky 

automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatickým způsobem. 

mailto:vojtech@riseandshine.cz


5. Kupující bere na vědomí, že je povinen při registraci a uzavírání Smlouvy uvést své osobní 

údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat VK o změně 

ve svých Osobních údajích. 

6. Kupující je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího třetí osobu jakožto 

zpracovatele. Dodavatel se zavazuje nezpřístupňovat bez svolení kupujícího jeho osobní údaje 

třetím osobám s výjimkou osoby zajišťující platební styk. 

7. Kupující má právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům o své osobě. VK má právo 

na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů, která nepřevýší 

nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se kupující domnívá, že jsou jeho Osobní údaje 

zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se 

zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je kupující oprávněn 

VK nebo zpracovatele ve smyslu čl. 8.6 požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajů. 

Kupující je dále oprávněn požadovat, aby VK nebo zpracovatel takový stav odstranil. Souhlas 

se zpracováním Osobních údajů je kupující oprávněn kdykoli odvolat. 

8. Kupující bere na vědomí, že VK jeho shromažďované osobní údaje nebude poskytovat 

jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb.  

9. Kupující souhlasí s nahodilým zachycováním své podoby prostřednictvím fotografií a 

audiovizuálních záznamů z Konference a s rozšiřováním těchto záznamů za účelem propagace 

Konference a VK, a to zejména na Webové stránce VK. 

10. Neprojeví-li kupující opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení 

souvisejících se službami, zbožím nebo závodem VK. Tento souhlas je kupující oprávněn 

kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla kupujícího nebo prostřednictvím odkazu 

uvedeného na konci obchodního sdělení. 

11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti svého počítače či 

obdobného zařízení. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies 

zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče. 

 

Čl. IX. – Závěrečná ustanovení 

1.    Smluvní vztah mezi VK jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí 

obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové 

stránky http://www.riseandshine.cz/rekapitulace-uc-se-efektivne-16/ těmito obchodními 
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podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše 

uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem. 

3.    Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2016 a řídí se jimi veškeré smlouvy o 

prodeji vstupenek na Konferenci uzavřené od tohoto dne. 

 

Vojtěch Kouba 

 


