
 
 
ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ POŘADATELE A ORGANIZÁTORA – VYPOŘÁDÁNÍ REGISTRACÍ A OBJEDNÁVEK SLUŽEB 
ÚČASTNÍKŮ 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové.                               

 
V souvislosti s aktuálním vývojem šíření infekce Covid – 19 v České republice a v návaznosti na rozhodnutí Vlády 

ČR o vyhlášení nouzového stavu na území ČR od 5. října 2020, rozhodli pořadatel a organizátor PODZIMNÍHO 
PRACOVNÍHO DNE s platností od 5. listopadu 2020, následovně: 

 

1. Plánovaný termín konání Podzimního pracovního dne 2020 (28. listopadu 2020) se ruší.  

Aktuální informace naleznete na https://www.congressprague.cz/kongresy/ppd2020.html. 
 

2. Současně oznamujeme, že se Podzimní pracovní den bude konat v roce 2021 za stejných podmínek. Přesné 
datum a místo konání Podzimního pracovního dne bude upřesněno v průběhu ledna 2021. 
Aktuální informace na https://www.congressprague.cz/kongresy/ppd2021.html. 

 

3. V nejbližších dnech, nejpozději však do 13. listopadu 2020, oslovíme individuálně, elektronickou poštou, všechny 
doposud registrované účastníky kongresu, abychom vypořádali náležitosti platných registrací, objednávek 
souvisejících služeb a plateb, podle následujících pravidel a individuálního rozhodnutí každého registrovaného 
účastníka (prosíme označte jednu z variant):    

 

a) □ Dle platných Obchodních pravidel pořadatele a stornovacích podmínek se na toto zrušení plánovaného 
termínu konání Podzimního pracovního dne 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 registrované účastníky. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující 
závazky mezi organizátorem a registrovanými účastníky bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni 
oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazeného registračního poplatku účastníka a 
uhrazené ceny objednaných služeb účastníka za účelem úhrady prokazatelně vynaložených nákladů, a to 
v rozsahu dle platných stornovacích podmínek.  
V případě, že nevyužijete nabídky převedení platné registrace, objednávky souvisejících služeb a uhrazené 
platby na nový náhradní termín konání Podzimního pracovního dne, bude Vaše registrace a objednávka 
služeb automaticky považována za zaniklou. V tom případě Vám současně s rozhodnutím dle odst. 3., 
písm. a). potvrdíme zánik platné registrace a objednávky služeb a ve lhůtě do 14 dnů vypořádáme všechny 
náležitosti zrušené registrace, objednávky služeb a uhrazené platby v souladu s platnými Obchodními 
pravidly pořadatele a stornovacími podmínkami. Rozhodnete-li se Vaši registraci a objednávku služeb 
zrušit, označte tuto variantu. 
 

b) □ V případě, že přijmete nabídku převedení platné registrace, objednávky služeb a uhrazené platby na 
nový náhradní termín konání Podzimního pracovního dne v roce 2021 (přesné datum bude upřesněno 
během ledna 2021), bude Vaše registrace, objednávka služeb a uhrazená platba opětovně závazně 
potvrzená v plném rozsahu a za stejných podmínek na tento nový náhradní termín, a to ve lhůtě do 14 
dnů v souladu s platnými Obchodními pravidly pořadatele a stornovacími podmínkami. Rozhodnete-li se 
Vaši registraci, objednávku služeb a uhrazenou platbu převést na nový náhradní termín, označte tuto 
variantu. 

 
Děkujeme za Vaše pochopení a Vaše rozhodnutí. 
Ubezpečujeme Vás, že si velmi vážíme Vašeho zájmu o účast na našem kongresu. 
Přejeme Vám hodně zdraví a síly do příštích týdnů. 
 
S úctou za pořadatele: 
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. a MUDr. Libuše Husová, Ph.D. | odborní garanti a koordinátoři programu 
prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. | předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP                                                                            



 
Za organizátora, Congress Prague, s.r.o.: 
Petra Skalová, jednatelka 
GSM: +420 774 923 353 
petra.skalova@congressprague.cz  
www.congressprague.cz 
 
 
V Praze dne 5. listopadu 2020 
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