OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společností
La Malina, s.r.o.
se sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4
identifikační číslo: 07076398
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294255

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti La Malina,
s.r.o., se sídlem Antala Staška 1859/34, 14000 Praha 4, identifikační číslo: 07076398, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294255 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „účastník“) ohledně objednání a
koupi vstupenky na konferenci “Ženy v byznysu” (dále jen „konference“) prostřednictvím
webových stránek https://zenyvbyznysu.cz/konference/ (dále jen „webová stránka“), konající se
14. 6. 2019 v Praze.
1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. DEFINICE
2.1. Prodávající: Prodávajícím je společnost s r.o. La Malina, IČ: 07076398 se sídlem Antala
Staška 1859/34, 14000 Praha 4, identifikační číslo: 07076398, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294255.
2.2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu
svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své
kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít
uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně
neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák.č.89/2012, Sb.,
občanský zákoník.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí služeb Účastníkovi ze strany Prodávajícího spočívající v
umožnění účasti fyzické osoby, jejíž osobní údaje jsou uvedeny v registračním formuláři na
Webové stránce na konferenci Ženy v byznysu (dále jen „Konference“) v termínu a za podmínek
specifikovaných těmito Obchodními podmínkami.
3.2. Prodávající je povinen zajistit, aby Účastník při účasti na Konferenci dodržoval provozní řád
provozovatele zařízení, ve kterém se Konference koná.

4. VSTUPENKA
4.1. 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.
Prodávající je oprávněn tyto skutečnosti kontrolovat kdykoli v průběhu Konference. Vstupenka
umožňuje účastníkovi účast na workshopech dle vlastního výběru, které jsou součástí Konference.
Celkem si může účastník vybrat 3 workshopy v průběhu Konference. Součástí vstupenky je také
možnost občerstvení v rámci Konference, které je prezentováno na Webových stránkách.
4.2. Účastník je povinen mít v průběhu Konference Vstupenku u sebe a na vyzvání osoby
pověřené Prodávajícím se touto Vstupenkou prokázat, a to buď v listinné, nebo v elektronické
podobě.
4.3. Vstupenka obsahuje jméno a příjmení Účastníka a není převoditelná na jinou osobu.
Prodávající může výjimečně na žádost Účastníka prostřednictvím e-mailové adresy
alena@zenyvbyznysu.cz z důležitých důvodů umožnit převod Vstupenky na jinou osobu. Vždy
však závisí na posouzení Prodávajícího.
Schválí-li Prodávající tento převod, zruší platnost původní Vstupenky a na e-mailovou adresu
Účastníka zašle Vstupenku novou.
4.4. Spolu se Vstupenkou si Účastník může zakoupit vstup na networkingový večer, který se koná
hned po konferenci ve stejných prostorech. Cena a vstup na večerní networking není zahrnut v
ceně vstupenky na Konferenci.
4.5. Osoba, která se není schopna prokázat platnou Vstupenkou (dále jen „Neoprávněný
účastník“) může být Prodávajícím 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 Prodávající 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.

4.6. Cena vstupenky je uvedena na Webové stránce a počet je omezen.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY
5.1. Veškerá prezentace Konference umístěná na Webových stránkách je informativního
charakteru.
5.2. Prodávající není plátcem DPH a ceny Vstupenky jsou na webu uvedeny jako cena konečná.
Ceny Vstupenky zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
Konference a po dobu Konference pro rok 2019. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek a prodávající není
povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
5.3.
Vstupenky
lze
koupit
výhradně
jen
prostřednictvím
Webové
stránky
https://zenyvbyznysu.cz/konference/. Zprostředkovatelem je platforma smsticket (dále jen
“Platforma”), díky které dochází k platbě vstupenky převodem nebo platbou kartou. Platforma je
zprostředkovatelem platby pro Prodávajícího, nikoliv organizátorem samotné Konference.

5.4. Účastník na Webových stránkách vybere druh Vstupenky, vyplní kontaktní údaje, které jsou
nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro nákup vstupenky, vybere způsob platby a vyjádří
souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Dokončením objednávky kliknutím na tlačítko „Objednat
vstupenku“ je učiněn návrh na uzavření Smlouvy dle ustanovení § 1731 občanského zákoníku
(dále jen „Objednávka“).
5.5. Objednávka obsahuje vedle uvedeného rovněž cenu Vstupenky, případně vstup na Večerní
networking, která je konečnou cenou včetně DPH a všech dalších daní a poplatků.
5.6. Účastník si vybere platbu převodem nebo platbu kartou. Při platbě kartou je Účastník
přesměrován do platební brány, jejímž prostřednictvím uhradí cenu Vstupenky a případně cenu
Večerního networkingu. Cenu lze uhradit pouze bezhotovostně, a to prostřednictvím online platby
platební kartou nebo převodem na bankovní účet Prodávajícího, který je uveden na webových
stránkách a bude zaslán na kontaktní údaje Účastníkovi elektronickou poštou..
5.7. Nebude-li cena Vstupenky a případně Večerního networkingu uhrazena ve lhůtě do 5
pracovních dnů ode dne učinění Objednávky, Objednávka se ruší. Za okamžik uhrazení ceny se v
případě platby platební kartou považuje okamžik připsání příslušné částky na účet
zprostředkovatele platby a v případě platby převodem na bankovní účet Prodávajícího okamžik
připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
5.8. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé Účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
Účastník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.9. Smlouva je uzavřena zaplacením ceny Vstupenky, případně včetně ceny Večerního
networkingu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny Konference
a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. DODACÍ PODMÍNKY
6.1. Po přijetí platby Prodávající zašle Účastníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v rámci
Objednávky potvrzení o uhrazení ceny Vstupenky a případně ceny Večerního networkingu spolu
se Vstupenkou v elektronické podobě.

7. VADNÉ PLNĚNÍ, REKLAMACE
7.1. 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).
7.2. Vadou plnění Prodávajícího není zejména změna programu, změna místa konání Konference
po uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje takovou změnu provést zejména v případě zásahu
vyšší moci nebo z důvodů nezáležicích na vůli Prodávajícího. O změně programu Prodávající
informuje bez zbytečného odkladu Účastníka na jeho adresu elektronické pošty.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A STORNO POPLATKY
8.1. Účastník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, tj. zrušit svou účast na Konferenci, a to až
do doby před konáním Konference. V takovém případě bude účtován 100% storno poplatek, tedy
nebude Účastníkovi vrácena částka za zakoupenou vstupenku. Účastník musí tuhle situaci
neprodleně informovat Prodávajícího elektronickou poštou alena@zenyvbyznysu.cz .

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
9.2. 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 Účastníkovi dostupné na Webové stránce Prodávajícího a v rámci Nabídky při uzavírání
Smlouvy.
9.3. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Účastníkem se řídí českým právem.
9.4. Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Obchodními podmínkami lze měnit jen písemně, po
sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.
9.5. Kontaktní údaje Prodávajícího a Informace o Ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
Webových stránkách v plném rozsahu.
9.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20.1.2019 a jsou k dispozici na
webových stránkách Prodávajícího. V případě, že Prodávající Obchodní podmínky změní, tyto
pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí Obchodních podmínek pozdějších.

V Praze dne 20.1.2019

Kateřina Tygl
La Malina, s.r.o.

