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7th European Workshop on Plant Chromatin (EWPC2022) 
Praha – Průhonice 18. – 20. května 2022 

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby 
 
Služba 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím 
webového rozhraní na adrese https://ewpc2022.bc.cas.cz.  
 
a to mezi 
Biologické centrum AV ČR v. v. i., 
se sídlem Branišovská 1160 / 31, 370 05 České Budějovice, Česká republika 
IČ: 60077344, DIČ: CZ60077344 
zapsané v registru veřejných výzkumných institucí (RVVI) vedeného MŠMT 
 
s adresou pro doručování: 
Biologické centrum AV ČR v. v. i. 
Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, Česká republika 
Telefonní číslo: +420 776 030 294 
Kontaktní e-mail: ewpc2022@bc.cas.cz 
jako „poskytovatelem služeb“ 
 
a Vámi jako „odběratelem služeb“. 
  
Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Smlouvou o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) se zavazujeme poskytnout Vám služby specifikované níže a 
na webovém rozhraní, a Vy se zavazujete uhradit nám za tyto služby cenu uvedenou na webovém rozhraní, nebo 
kterou Vám sdělíme v průběhu objednávky. Cena za služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s 
jejich poskytnutím. 
 
Jaké služby poskytujeme? 
Nabízíme Vám účast na vědecké konferenci EWPC2022, která se uskuteční ve dnech 18. – 20. května 2022 v Praze 
Průhonicích, s možností zajištění ubytování.  
 
Na co se smlouva vztahuje? 
Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy 
jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb. 
 
Je smlouva spotřebitelskou smlouvou? 
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí 
služeb objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého 
povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana 
spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na 
odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. 
 
Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva? 
Jako spotřebitel máte především: 
- právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku; 
- právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách 
a na webovém rozhraní). 
 
Čím se řídí náš právní vztah? 
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty: 
- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti; 
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- Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu 
webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní; 
- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání 
smlouvy 
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy: 
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“); 
- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste 
spotřebitelem). 
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný 
mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád 
státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích 
poskytována tato vyšší míra ochrany. 
 
Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami? 
Potvrzením ve webovém rozhraní při vyplnění registračního formuláře stvrzujete, že jste se s těmito obchodními 
podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a 
povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. 
 
Čl. 2 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb? 
Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní nebo Vám budou sděleny v 
dostatečném předstihu před podáním závazné objednávky e-mailovou formou. Prezentace služeb je 
informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
 
Jak si objednáte konferenci EWPC2022? 
Konferenci si můžete objednat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním registračního formuláře). 
Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři. Závaznou objednávku podáte 
stisknutím tlačítka „Odeslat / SUBMIT“ nejpozději do 15. března 2022. Údaje uvedené v závazné objednávce 
považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. O obdržení 
objednávky Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a 
vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme 
odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána. 
 
Kdy je mezi námi uzavřena smlouva? 
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu za služby. Úhradu objednaných služeb je nutné provést 
nejpozději do 14. dubna 2022. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou 
patrné z webového rozhraní. 
 
Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit? 
Cena za konferenci EWPC2022 zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní. V případě, 
že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny ve webovém rozhraní nebo v průběhu 
objednávání, nejsme povinni Vám poskytnout službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že 
Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo 
odstoupit od smlouvy. Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není 
aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme 
povinni smlouvu uzavřít. 
 
Máte možnost získat smlouvu v textové podobě? 
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, naše nabídka 
služeb na webovém rozhraní a Vámi vyplněný webový formulář. 
 
Co když něčemu ve smlouvě nerozumíte? 
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V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace. 
 
V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít? 
Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce. 
 
Čl. 3 PLATEBNÍ PODMÍNKY a POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
Jakým způsobem nám uhradíte cenu na služby? 
Cenu služeb uhradíte převodem na náš bankovní účet nebo online nejpozději do 14. dubna 2022. Online platby 
pro nás zajišťuje platební brána GOPAY. Provozovatel platební brány, společnost GOPAY s.r.o., je licencovaná 
Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně 
zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Citlivé vstupní údaje zadané Objednatelem služby do systému 
internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. 
Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením 
Smlouvy dává Objednatel služby Provozovateli platební brány souhlas se zpracováním kontaktních údajů, a to až 
do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Objednatel služby 
uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu Provozovatele platební brány a nebudou poskytnuty jiným 
subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám lze kontaktovat přímo 
společnost  
 
GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768; Společnost je registrována v Obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030. 
Den zápisu: 29. dubna 2002. 
E-mail: podpora@gopay.cz  
Tel: +420 387 685 123 
 
Kdy nastane splatnost ceny? 
Cena je splatná bezhotovostně před konáním konference, nejpozději k 14. dubnu 2022. Váš závazek uhradit cenu 
je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, v případě online 
platby v okamžiku potvrzení o provedení transakce. 
 
V jaké měně můžete platit? 
Platba služby je možná v eurech (EUR) a v českých korunách (CZK). Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení 
celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije). 
 
Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy? 
Kdykoliv máte právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy Vám služba poskytnuta nebude.  
 
Čl. 4 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Jak můžete od smlouvy odstoupit? 
Od smlouvy můžete odstoupit kdykoliv ode dne uzavření smlouvy do data konání akce. Oznámení o odstoupení 
od smlouvy je nutné zaslat na e-mail ewpc2022@bc.cas.cz.  
 
Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky? 
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. 
 
Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali? 
Vzhledem k charakteru poskytnutých služeb, termínu splatnosti ceny a závazkům vůči třetím osobám v případě 
odstoupení od smlouvy účtujeme storno poplatek ve výši 100% z ceny služby.  
 
Kdy nemůžete odstoupit od smlouvy? 
V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla 
splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením 
smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit. 
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Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my? 
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech: 
- službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout; 
- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním; 
- v případech Vašeho podstatného porušení těchto obchodních podmínek či Podmínek užití webového rozhraní. 
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy 
neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno. Pokud jste již zcela 
nebo zčásti uhradili cenu za službu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel 
sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu, a to do pěti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. 
 
Čl. 5 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským 
zákoníkem. 
 
Čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje? 
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v 
rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele 
provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné 
subjekty na jejich ochranu. 
 
Jak vyřizujeme stížnosti? 
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu.  
 
Co byste ještě měli vědět? 
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při 
použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami. 
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, 
a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat 
na adresu elektronické pošty uvedené při registraci. 
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se 
takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému 
nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není 
dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze 
písemnou formou. 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2022. 


