
Všeobecné obchodní podmínky platné pro poskytování služeb na celostátní odborné konferenci 

REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, konané 13. a 14 listopad 

2012 

1- Pořadatelem konference je Centrum stavebního inženýrství a. s.  Praha. Organizačním 
zajištěním a prodejem zboží a služeb spojených s konferencí je pořadatelem pověřen Miroslav 

Bezouška, IČ: 68977913 DIČ:  CZ7705242391, se sídlem Albánská 23/386, 405 
02 Děčín VI (dále jen „organizační garant“) 

2- Osoby nebo organizace účastnící se konference jsou po účely smluvního vztahu dále 
označování jako „objednatel“  

3- Poskytování služeb a prodej zboží na konferenci se řídí objednávkou a těmito 
smluvními podmínkami. 

4- V rámci konání konference jsou „objednatelům“ za úplatu poskytovány služby a/nebo 
prodáváno zboží. Nabídka služeb včetně jejich rozsahu a cen je uvedena v oficiálních 
materiálech vydaných pořadatelem akce a/nebo organizačním garantem, především 
v předběžné pozvánce a/nebo závěrečné pozvánce, webové prezentaci 
www.regeneracebytovehofondu.cz, webovém registračním systému 
www.organizacni.cz .  

5- Účastníci konference objednávají zboží a služby prostřednictvím objednacích 
formulářů, on-line registračního systému www.organizacni.cz nebo emailové zprávy. 

6- Objednávka zboží a služeb se pro obě strany stává závaznou odesláním zálohové 
faktury vystavené organizačním garantem a zaslané formou elektronické pošty 
účastníkovi akce na emailovou adresu uvedenou v objednávce zboží a služeb 
(přihlášce nebo registračním listu nebo on-line registračního systému 
www.organizacni.cz nebo emailové zprávy. 

7- Objednatelé jsou povinni uhradit celkovou částku uvedenou na zálohové faktuře 
v termínu splatnosti zálohové faktury. 

8- Organizační garant je oprávněn stornovat objednávky těch objednatelů, kteří do 
termínu vyhlášeného organizačním garantem neuhradí objednané služby a/nebo zboží. 

9- Po připsání úhrady zálohové faktury na účet organizačního garanta zasílá organizační 
garant objednateli řádný daňový doklad. Daňový doklad je zaslán elektronickou 
poštou v zabezpečeném formátu PDF. Na žádost objednatele je organizační garant 
povinen zaslat daňový doklad v písemné podobě poštou. 

10- Storno podmínky:  

a) Změnu nebo zrušení objednaných služeb oznamuje objednatel organizačnímu 
garantovi písemně prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu 
Info@regeneracebytovehofondu.cz nebo poštou na adresu organizačního garanta 
uvedenou v bodě 1. těchto všeobecných obchodních podmínek. Rozhodující pro 



stanovení výše stornopoplatku je datum doručení storna a/nebo změny objednávky 
organizačnímu garantovi. 

b) Při částečném nebo úplném stornování objednávky zboží a/nebo služeb do  30. 
Září 2012 vrací organizační garant objednateli 90% z celkové částky stornovaných 
služeb. 

c) Při částečném nebo úplném stornování objednávky zboží a/nebo služeb do 30. 
října 2012 vrací organizační garant objednateli 50% z celkové částky stornovaných 
služeb. 

d) Při částečném nebo úplném stornování objednávky zboží a/nebo služeb po 30. 
říjnu 2012 nevrací organizační garant objednatelům žádnou část ze zaplacených 
služeb. Objednatel může poskytování objednaných služeb a zboží převést na třetí 
osobu, ta se hlásí původním jménem objednatele. 

e) Žádným způsobem nelze stornovat objednávku zboží a služeb poskytovaných 
objednateli v režimech GENERÁLNÍ PARTNER, HLAVNÍ PARTNER, 
PARTNER KONFERENCE. 

11. Zboží a služby jsou objednatelům poskytovány prostřednictvím organizačního garanta 
a/nebo třetích osob, které poskytováním organizační garant pověřil. 

12. Organizační garant může objednateli bez náhrady odmítnout poskytování služeb 
v případě objednatelova pozdního dodání materiálů nebo podkladů nutných pro 
poskytnutí služeb organizačním garantem. 

13. Závazky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem. 

14. Tyto obchodní podmínky lze měnit vzájemnou dohodou smluvních stran. 


