
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SHOPMASTERS

(dále jen „Podmínky“) vydané společností

ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha
2, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 223183, zastoupená Ing. Jakubem
Stupkou, jednatelem,
(společně dále jen „Pořadatel” nebo “my”).

Tyto Podmínky představují podle § 1751 Občanského zákoníku obsah kupní smlouvy.
Předmětem koupě jsou vstupenky na setkání ShopMasters. Přesný termín konání a místo
setkání ShopMasters bude uvedeno na webových stránkách Pořadatele.

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito Podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak,
jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Podmínkách používány v jednotném i
množném čísle v následujících významech:

Kupní cena souhrnné označení pro finanční plnění, které náleží
Pořadateli za prodanou vstupenku na základě
Objednávky;

Mastermind moderovaná diskuze v uzavřené skupině účastníků
setkání ShopMasters s omezeným počtem míst, které
si účastník setkání dopředu rezervuje; prostřednictvím
aplikace třetí strany;

Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů;

Objednávka závazné přijetí nabídky Pořadatele na uzavření smlouvy
o koupi vstupenek na setkání ShopMasters, učiněné
Účastníkem prostřednictvímWebových stránek;

Účastník ten, kdo si koupil vstupenku na ShopMasters a je tak
pravděpodobné, že se setkání ShopMasters zúčastní;

ShopMasters setkání, na kterém si mezi sebou e-shopaři a experti z
oblasti e-commerce radí a předávají své zkušenosti,
které se bude konat v termínu a místě určeném
Pořadatelem; součástí setkání jsou také Masterminds;

Smlouva smluvní vztah vzniklý mezi Účastníkem a
Pořadatelem zakoupením vstupenky na setkání
ShopMasters;

Webové stránky webová stránka Pořadatele, dostupná na internetové
adrese www.shopmasters.cz.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pro koho je ShopMasters určený? Setkání ShopMasters není určeno
spotřebitelům, ale podnikatelům nebo osobám při samostatném výkonu povolání,
případně orgánům veřejné moci. S ohledem na charakter akce se Účastník
považuje za profesionála, nikoliv za spotřebitele ve smyslu § 419 Občanského
zákoníku.

1

http://www.shopmasters.cz


1.2 Prohlášení Účastníka. Účastník prohlašuje, že Objednávku na ShopMasters činí
jako osoba při samostatném výkonu povolání, případně jako podnikatel nebo orgán
veřejné moci nebo jejich jménem, výhradně pro účely spojené s touto činností.
Z těchto důvodů se na smluvní vztah dle těchto Podmínek neuplatní ustanovení
pro ochranu spotřebitele, zejména § 1810 a následující Občanského zákoníku.

2 OBJEDNÁNÍ VSTUPENKY NA SETKÁNÍ A MASTERMIND

2.1 Výzva k podávání návrhu na uzavření Smlouvy. Pořadatel činí prostřednictvím
svých Webových stránek nabídku na uzavření Smlouvy o koupi vstupenek na
ShopMasters.

2.2 Odeslání Objednávky. Účastník nabídku Pořadatele přijímá odesláním Objednávky
prostřednictvímWebové stránky, a to kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“.

2.3 Uplatnění Podmínek. Odesláním Objednávky Účastník souhlasí s těmito
Podmínkami. Pokud si Účastník s Pořadatelem domluví některé podmínky odlišně
(např. v následné e-mailové komunikaci), stávají se takové odlišné podmínky
součástí dané Smlouvy a mají přednost před těmito Podmínkami.

2.4 Co vše zahrnuje vstupenka na setkání. Účastník setkání ShopMasters bude mít
možnost navštívit tři přednášky, účastnit se za těchto Podmínek Mastermind
skupin, účastnit se networkingu a bude mít k dispozici občerstvení.

2.5 Okamžik uzavření Smlouvy a její účinnost. Učiněním Objednávky (kliknutím na
tlačítko “Závazně objednat” dochází k uzavření Smlouvy dle těchto Podmínek.
Smlouva je účinná v okamžiku, kdy je uhrazena Kupní cena.

2.6 Kupní cena. Za zakoupené vstupenky Účastník uhradí Pořadateli Kupní cenu.

2.7 Daňový doklad a potvrzení o úspěšném zakoupení vstupenky. Po provedení
úhrady Kupní ceny budou Účastníkovi na e-mailovou adresu specifikovanou
v Objednávce zaslán daňový doklad pro zakoupené vstupenky na ShopMasters.
Účastník bude zařazen na guest list Pořadatele pro setkání ShopMasters. Při vstupu
na setkání bude ze strany Pořadatele vyžadováno po Účastníkovi sdělení jeho
jména a příjmení.

2.8 Vázanost vstupenek na konkrétního osobu. Vstupenka je vázána na konkrétní
osobu uvedenou Účastníkem v rámci Objednávky. Pokud se Účastník z jakéhokoliv
důvodu nebude moci zúčastnit ShopMasters, nevzniká Účastníkovi nárok na
náhradu zaplacené Kupní ceny.

2.9 Mastermind. Po potvrzení o zaplacení vstupenky na ShopMasters obdrží Účastník
na svou e-mailovou adresu informace o možnosti rozšířené registrace na
Mastermind. Počet míst v každé skupině Mastermind je limitovaný. Proto je potřeba
se registrovat co nejdříve. Pořadatel negarantuje Účastníkovi, že se v rámci setkání
zúčastní také Mistermind skupiny.

2.10 Jak registrovat Mastermind. Po zaplacení vstupenky bude Účastníkovi na jeho
e-mailovou adresu, specifikovanou v Objednávce, zaslán odkaz na registraci do
aplikace třetí strany. Prostřednictvím této aplikace se bude moci Účastník přihlásit
pouze na jednu vybranou Mastermind skupinu. Účastník v aplikaci uvidí kapacitu
volných míst, případně míst pro náhradníka.

2.11 Zaslání dotazu Pořadateli na místo náhradníka v Mastermind. Pokud nebude již
volná kapacita v dané Mastermind ani pro náhradníka, je možné Pořadateli napsat
na e-mail info@shopmasters.cz s žádostí o zařazení na místo náhradníka. Pořadatel
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bude v případě uvolnění kapacity do Mastermind Účastníka informovat e-mailem
nebo telefonicky.

2.12 Odstoupení od Smlouvy. Pořadatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to v
případě, že Objednávka byla učiněna poté, co již byla zcela naplněna kapacita
setkání ShopMasters, tj. počet vstupenek určených k prodeji byl již vyčerpán. V
takovém případě Pořadatel zašle Účastníkovi odstoupení od Smlouvy na e-mail
uvedený v Objednávce a bez zbytečného odkladu Pořadatel vrátí Kupní cenu
vstupenky, pokud byla uhrazena.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupní cena vstupenek. Kupní cena vstupenek je platná podle sazby uvedené na
www.shopmasters.cz v momentě projede vstupenek. Tato cena je uvedena bez
DPH, která je k uvedené ceně ze strany Pořadatele účtováno v zákonné výši. Výše
účtované DPH se tak může měnit v závislosti na změnách legislativy ČR.

3.2 Úhrada Kupní ceny. Kupní cenu je možné zaplatit online platební kartou nebo
bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury. V případě platby
převodem je splatnost Kupní ceny 7 dní od data vystavení faktury, pokud není na
faktuře uvedeno jinak.

3.3 Včasná úhrada Kupní ceny. Úhrada Kupní ceny je provedena včas, je-li v den
splatnosti připsána příslušná částka v plné výši na účet Pořadatele.

3.4 Zrušení ShopMasters. V případě zrušení ShopMasters bude určen Pořadatelem
náhradní termín konání setkání ShopMasters. Účastník nemá nárok na náhradu
zaplacené Kupní ceny v plné výši.

4 VADY

4.1 Práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925 Občanského zákoníku).

4.2 Vymezení vadného plnění. Vadou plnění Pořadatele není zejména změna
programu, změna termínu setkání ShopMasters a/nebo změna místa konání
ShopMasters. Pořadatel si vyhrazuje právo takové změny provést z vážných
organizačních a provozních důvodů (zejména, nikoliv však výlučně, v případě
zásahu vyšší moci a/nebo z důvodů, které nezáleží na vůli Pořadateli). O změně
programu, termínu či místa konání ShopMasters bude Účastník informován bez
zbytečného odkladu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

5 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zásady zpracování. Při uzavření Smlouvy nám svěřujete své osobní údaje. Jak
pracujeme s osobními údaji najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

6 DORUČOVÁNÍ

6.1 Způsob doručování. Pro účely smluvního vztahu dle těchto Podmínek platí, že
veškerá komunikace, jež vyžaduje písemnou formu, se považuje za doručenou, je-li
ze strany Pořadatele doručena na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou
v Objednávce, či je-li ze strany Účastníka doručena na e-mailovou adresu
Pořadatele info@shopmasters.cz.
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7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Rozhodné právo. Smluvní vztah dle těchto Podmínek se řídí právním řádem České
republiky, zejména Občanským zákoníkem.

7.2 Smírná cesta řešení sporu, soudní příslušnost. Vždy se pokusíme vyřešit spor
vzniklý mezi námi smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného
řešení věci, pak přijdou na řadu soudy. Sjednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé ze
smluvního vztahu dle těchto Podmínek budou řešeny věcně a místně příslušným
soudem pro obvod Praha 1, v České republice.

7.3 Změna Podmínek. Pořadatel je oprávněn kdykoliv tyto Podmínky jednostranně
změnit, a to v souladu s § 1752 Občanského zákoníku.

7.4 Platnost a účinnost. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 9. 1. 2023.
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