
 
 

ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ POŘADATELE A ORGANIZÁTORA KONFERENCE 
 

Vážení partneři a vystavovatelé.                               
 

Na základě rozhodnutí Rady obrany státu (ROS) ze dne 10. března 2020, kterým se s účinností od 
10. března 2020 18.00 hod. ruší na dobu neurčitou pořádání a konání všech hromadných akcí na 
území ČR, kterých se účastní 100 a více účastníků, rozhodli pořadatel a organizátor 79. klinické 
konference RÚ Praha 2020 (plánovaný termín 24. dubna 2020, KC CITY Praha) s účinností od 11. 
března 2020 následovně: 

 

1. Příprava a organizace 79. klinické konference RÚ Praha 2020 pokračuje, včetně registrace 
účastníků, objednávek účasti partnerských firem a vystavovatelů v inzerovaných parametrech a 
podmínkách (aktuální informace na https://www.congressprague.cz/kongresy/79kk2020.html). 

2. Konečné rozhodnutí pořadatele a organizátora o tom, zda bude (v návaznosti na rozhodnutí Rady 
obrany státu (ROS) ze dne 10. března 2020, kterým se s účinností od 10. března 2020 18.00 hod. 
ruší na dobu neurčitou pořádání a konání všech hromadných akcí na území ČR, kterých se účastní 
100 a více účastníků) termín konání 79. klinické konference RÚ Praha 2020 24. dubna 2020 
potvrzen, zrušen, nebo bude vyhlášen nový náhradní termín konání konference, obdržíte 
elektronickou poštou od organizátora konference 4. dubna 2020 do 16.00 hod.   

3. V případě zrušení termínu konání konference 24. dubna 2020 bez vyhlášení nového náhradního 
termínu konání konference (dle platných Obchodních pravidel pořadatele a stornovacích 
podmínek) se na toto zrušení plánovaného termínu konání konference vztahuje ustanovení o tzv. 
vyšší moci (vis major), (cit): V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major) 
uvědomí o tomto organizátor bezodkladně všechny závazně přihlášené partnerské firmy a 
vystavovatele. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem 
a závazně přihlášenými firmami a vystavovateli bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn 
zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazené ceny partnerského plnění nebo uhrazené 
ceny za výstavní plochu za účelem úhrady již naběhlých nákladů, a to v rozsahu dle platných 
stornovacích podmínek. V tom případě Vám současně s rozhodnutím dle odst. 2. potvrdíme zrušení 
platné objednávky a ve lhůtě do 14 dnů vypořádáme všechny náležitosti zrušené objednávky 
v souladu s platnými Obchodními pravidly pořadatele a stornovacími podmínkami.  

4. V případě zrušení termínu konání konference 24. dubna 2020 a vyhlášení nového náhradního 
termínu konání konference Vám současně s rozhodnutím dle odst. 2. potvrdíme v plném rozsahu 
platnost Vaší objednávky na nový náhradní termín konference. Na Vaši účast (neúčast) na 
konferenci v novém náhradním termínu se budou vztahovat platná Obchodní pravidla pořadatele 
a stornovací podmínky platné pro tento nový náhradní termín. 

5. Konference se v případě nového náhradního termínu bude konat v konferenčním centru v Praze. 
 
 

Děkujeme za Vaše pochopení. 
 

S úctou, 
 

Za pořadatele:                                  
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., 

https://www.congressprague.cz/kongresy/79kk2020.html


Odborný garant konference 
 
Za organizátora, Congress Prague, s.r.o.: 
Pavel Revický 
GSM: +420 724 264 870 
Tel:  +420 241 445 813 
Fax: +420 241 445 806 
pavel.revicky@congressprague.cz  
www.congressprague.cz 
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