Obchodní podmínky
Online veletrhu vysokých a vyšších odborných škol v České
a Slovenské republice
(Congroo Fair)
Článek I – Úvodní ustanovení
1. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
a. Pořadatelem společnost congroo s.r.o., IČ 093 72 601, zapsaná v OR vedeného
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 118721,
b. Vystavovatelem Škola (vysoká nebo vyšší odborná), která je přihlášena na Online
veletrh,
c. Online veletrhem Online veletrh vysokých a vyšších odborných škol v České
a Slovenské republice, který se uskuteční 25.1.2021 – 7.2.2021 na webové stránce
fair.congroo.cz,
d. Registrací vyplnění registračního formuláře na webové stránce fair.congroo.cz
odpovědnou osobou za Vystavovatele,
e. Nabídkou pdf prezentace Online veletrhu zaslaná zástupci školy na email,
dostupná rovněž v Objednávce služeb,
f. Objednávkou služeb sekce v administraci vystavovatele, která je dostupná po
přihlášení údaji z Registrace na webové stránce fair.congroo.cz,
g. Přihlášením kliknutí na tlačítko „Závazně objednat“ v Objednávce služeb
odpovědnou osobou za Vystavovatele,
h. Potvrzením smlouvy email zaslaný Pořadatelem po Přihlášení Vystavovatele na
email zadaný při Registraci,
i. Obchodními podmínkami tyto Obchodní podmínky Online veletrhu vysokých a
vyšších odborných škol v České a Slovenské republice.
2. Tyto Obchodní podmínky stanovují smluvní vztahy mezi Pořadatelem a
Vystavovatelem.
3. Předmětem smluvního vztahu dle těchto Obchodních podmínek je poskytnutí služeb
specifikovaných v článku III těchto Obchodních podmínek Pořadatelem a
zaplacením sjednané kupní ceny Vystavovatelem.
4. Účelem smluvního vztahu je prezentace možností studia u Vystavovatele mezi
skupinou uchazečů o studium na vysokých a vyšších odborných školách v ČR a SR.
Článek II – Vznik smluvního vztahu
1. Nabídka zaslaná Vystavovateli do emailu, stejně jako text v administraci
vystavovatele v sekci Objednávka služeb na webu fair.congroo.cz, je návrhem na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Vystavovatel návrh na uzavření smlouvy příjme jednoduchým a nepodmíněným
přijetím, a to kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ v Objednávce služeb. Smluvní
vztah vzniká tímto závazným objednáním oprávněnou osobou ze strany
Vystavovatele.
3. Pořadatel zašle Vystavovateli do emailu zadaného při Registraci Potvrzení smlouvy.
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4. Pořadatel si vyhrazuje právo nabídku odvolat v akceptační lhůtě, která je odlišná pro
každé cenové pásmo (viz Nabídka).
5. Pořadatel si vyhrazuje právo od smluvního vztahu odstoupit v případě naplnění
kapacity veletrhu, a to písemným oznámením adresovaným Vystavovateli. V případě
odstoupení dle tohoto odstavce se smluvní vztah ruší od svého počátku.
Článek III – Poskytované služby
1. Pořadatel poskytne Vystavovateli služby specifikované v Nabídce a to:
a. prostor pro neomezené množství online setkávání s uchazeči o studium
prostřednictvím live streamů během 14 dnů v lednu a únoru 2021
(samotný online veletrh),
b. propagační prostor na doprovodné webové stránce veletrhu od listopadu 2020
do února 2021 (4 měsíce),
c. statistiky návštěvnosti nástrojů uvedených v bodě a) a b) týkajících se
Vystavovatele,
d. kompletní technickou a obsahovou podporu spojenou s účastí na Online veletrhu
a prezentací na doprovodné webové stránce.
2. Pořadatel dále v souvislosti s Online veletrhem:
a. bude propagovat webovou stránku Online veletrhu fair.congroo.cz mezi skupinou
uchazečů o studium na vysokých a vyšších odborných školách v ČR a SR
prostřednictvím online prostředků, zejména sociálních sítí,
b. uspořádá pro uchazeče o studium online přípravu na veletrh v podobě online
kurzu a rozvojových webinářů, oboje dostupné z webové stránky fair.congroo.cz.
Článek IV – Cenové a platební podmínky
1. Cena je stanovena cenovými pásmy podle data Přihlášení Vystavovatele, které jsou
uvedeny v Nabídce.
2. Vystavovatel je povinen uhradit cenu uvedenou v Potvrzení smlouvy na základě
daňového dokladu vystaveného Pořadatelem.
3. Pořadatel bez zbytečného odkladu vystaví na celkovou částku daňový doklad se
splatností 14 dnů. Daňový doklad musí být Vystavovatelem uhrazen ve lhůtě splatnosti.
Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném a účinném znění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum
vystavení daňového dokladu.
4. Vystavovatel je povinen zaplatit Pořadateli veškerá plnění uvedená v Potvrzení smlouvy
do dne splatnosti uvedeného na faktuře. DPH bude účtována podle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění.
5. V případě nezaplacení plné ceny do data splatnosti uvedeného na vystavené faktuře
je Pořadatel oprávněn od smluvního vztahu odstoupit a Vystavovatel se zavazuje
zaplatit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 25 % sjednané ceny.
6. Za každý den prodlení s platbou po datu splatnosti uvedeného na vystavené faktuře
se Vystavovatel zavazuje Pořadateli zaplatit smluvní pokutu ve výšce 0,1 % z dlužné
částky, za každý i započatý den prodlení.
7. Pořadatel a Vystavovatel se mohou domluvit na jiném datu splatnosti daňového
dokladu. V takovém případě nenastanou následky neuhrazení daňového dokladu
v datu splatnosti uvedené v čl. IV, odst. 5 a 6 těchto Obchodních podmínek.
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Článek V – Práva a povinnosti vystavovatele
1. Vystavovatel je povinen užívat poskytnutých služeb jen pro účel smluvního vztahu, který
je specifikovaný v čl. 1, odst. 4 těchto Obchodních podmínek.
2. Vystavovatel je povinen vyplnit informace v online administraci vystavovatele na
webových stránkách fair.congroo.cz podle pokynů Pořadatele. Informace slouží
k prezentaci Vystavovatele podle účelu tohoto smluvního vztahu.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyplněné informace nezveřejnit budou-li v rozporu
s právním řádem ČR nebo z důvodu nemorálního obsahu.
Článek VI – Storno podmínky a zánik závazku
1. Vystavovatel je oprávněn po vzniku smluvního vztahu (čl. II těchto Obchodních
podmínek) zrušit svou účast na Online veletrhu. Zrušení účasti na Online veletrhu se
rozumí zánik závazku s účinky odstoupení od smlouvy.
2. Vystavovatel se svého závazku zprostí podle odst. 1 tohoto článku zaplacením
odstupného ve výši 25 % ze sjednané ceny uvedené v Potvrzení smlouvy (cena bez
DPH).
3. Jestliže vystavovatel zruší svou účast podle odst. 1 tohoto článku dva měsíce a méně
před konáním Online veletrhu podle čl. I, odst. 1, písm. c), považuje se toto zrušení účasti
jako podstatné porušení smluvního závazku a vystavovatel je v takovém případě
povinen uhradit Pořadateli smluvní pokutu dle následujících storno podmínek:
a. Při zrušení účasti 2–1 měsíc před konáním Online veletrhu je povinen Vystavovatel
uhradit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 30 % ze sjednané ceny uvedené
v Potvrzení smlouvy (cena bez DPH).
b. Při zrušení účasti 1 měsíc – 14 dní před konáním veletrhu je povinen Vystavovatel
uhradit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 50 % ze sjednané ceny uvedené
v Potvrzení smlouvy (cena bez DPH).
c. Při zrušení účasti méně než 14 dní před konáním veletrhu je povinen Vystavovatel
uhradit Pořadateli smluvní pokutu ve výši 100 % ze sjednané ceny uvedené
v Potvrzení smlouvy (cena bez DPH).
4. Pořadatel vystaví Vystavovateli na částky podle odst. 2 a 3 tohoto článku fakturu
s náležitostmi podle čl. IV těchto Obchodních podmínek. Následky neuhrazení této
faktury se řídí čl. IV těchto Obchodních podmínek.
5. Pořadatel rovněž vyrovná závazky plynoucí ze zániku závazku s účinky odstoupení od
smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, zejména vrátí Vystavovateli zaplacené finanční
prostředky (s ohledem na zvláštnosti dle tohoto článku). Stejná povinnost plyne rovněž
pro Vystavovatele.
Článek VII – Závěrečná ustanovení
1. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny Obchodními podmínkami, se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Právem rozhodným je pro účely těchto Obchodních podmínek český právní řád a
případné spory budou řešeny před českými soudy.
3. Vystavovatel může uplatnit reklamaci na práce a služby poskytnuté Pořadatelem
u odpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou. Jinak
jeho právo zaniká.
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4. V případě porušení některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek
Vystavovatelem Pořadatel vyzve Vystavovatele ke zjednání nápravy. Pokud
Vystavovatel nápravu bez zbytečného odkladu nezjedná, je Pořadatel oprávněn
vyloučit Vystavovatele z poskytování služeb. V takovém případě nevzniká Vystavovateli
žádný nárok na náhradu případných škod a na vrácení uhrazené ceny.
5. V případě porušení některého z ustanovení těchto Obchodních podmínek
Pořadatelem, Vystavovatel vyzve Pořadatele ke zjednání nápravy. Pokud Pořadatel
nápravu bez zbytečného odkladu nezjedná, je Vystavovatel oprávněn smluvní vztah
vypovědět.
V Brně 18. 8. 2020

Pořadatel:
congroo s.r.o., IČ 093 72 601
email: sova@congroo.cz
Charvatská 1992/17a, Královo Pole, 612 00 Brno
zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 118721

