
 

 
ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ POŘADATELE A ORGANIZÁTORA KONFERENCE 

 

Vážené kolegyně a kolegové, registrovaní účastníci konference ELASTOGRAFIE JATER 2020 
 

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 konference ELASTOGRAFIE 
JATER 2020 (plánovaný termín 26. března 2020, KC IKEM Praha) s účinností od 10. března 2020 
následovně: 
 

1. Na základě rozhodnutí Rady obrany státu (ROS) ze dne 10. března 2020, se dnem 10. březnem 2020 
ruší plánovaný termín konání konference ELASTOGRAFIE JATER 2020 dne 26. března 2020.  

2. Na základě rozhodnutí dle odst. 1. se k stejnému termínu ruší všechny platné a potvrzené 
registrace účastníků vztahující se k účasti na této konferenci dle inzerovaných podmínek v tomto 
zrušeném termínu. 

3. Dle platných Registračních pravidel a stornovacích podmínek pro konferenci ELASTOGRAFIE JATER 
2020 (jenž jsou součástí všech  potvrzených závazných registrací) vztahuje se na toto zrušení 
plánovaného termínu konání konference 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 
registrované účastníky. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi 
organizátorem a registrovaným účastníkem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn 
zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazeného registračního poplatku účastníka za 
účelem úhrady již naběhlých nákladů, a to v rozsahu dle platných stornovacích podmínek. 

4. Pořadatel a organizátor konference současně vyhlašují nový náhradní termín konání konference 
ELASTOGRAFIE JATER 2020 na termín 1. října 2020. Konference se v tomto novém náhradním 
termínu bude konat v Konferenčním centru CITY Praha, adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. 
Dostupnost 
Metro: trasa C, stanice Pankrác, cca 150 m. 
Auto – parkování: nákupní centrum Arkády, cca 100 m. 
Adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 
 GPS souřadnice: 50°3'1''N 14°26'21.1''E 50.050278, 14.439207 

5. Odborný program konference konané v tomto novém termínu zůstává v platnosti v plném 
rozsahu. 

6. Pořadatel a organizátor v plném rozsahu potvrzují podmínky, pravidla, obsah, rozsah a cenu  
závazných registrací účastníků, jak byly potvrzeny pro konferenci v zrušeném termínu, pro nový 
náhradní termín konference.  

 
V souvislosti s nastalou situací Vás žádáme o Vaše rozhodnutí a sdělení organizátorovi konference v co 
nejkratším termínu následovně: 
 
⃝  Potvrzuji registraci a účast na konferenci ELASTOGRAFIE JATER 2020 v rozsahu potvrzené závazné 
registrace (jak byla potvrzena na aktuálně zrušený termín 26. března 2020) na nový náhradní termín 
konference 1. října 2020 v Konferenčním centru CITY Praha, adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4.  



V tom případě Vám registraci obratem potvrdíme a pošleme všechny aktuální a aktualizované 
informace a podklady platné pro nový náhradní termín konference.  
 
⃝  Ruším bez náhrady v souvislosti a z důvodů výše uvedených svou registraci na konferenci 
ELASTOGRAFIE JATER 2020 v rozsahu potvrzené registrace (jak byla potvrzena na aktuálně zrušený 
termín 26. března 2020) a nebudu se konference účastnit v novém náhradním termínu 1. října 2020 v 
Konferenčním centru CITY Praha, adresa: Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4.  
V tom případě Vám potvrdíme zrušení platné registrace obratem a ve lhůtě do 14 dnů od tohoto 
Vašeho sdělení vypořádáme všechny náležitosti zrušené registrace v souladu s platnými Registračními 
pravidly a stornovacími podmínkami pro konferenci ELASTOGRAFIE JATER 2020. 
 

Děkujeme za Vaše pochopení a budeme očekávat Vaše sdělení a rozhodnutí. 
 

S úctou, 
 

Za pořadatele:                                  
MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D., 
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 
 
V Praze dne 10. března 2020 
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