VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY XIXOIO První Krypto
Bankovní Konference
Společnost Xixoio Europe s.r.o., se sídlem Praha - Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00,
IČO: 27939464, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 127969 (dále jen „Pořadatel”), vydává tyto všeobecné obchodní podmínky upravující
účast na konferenci XIXOIO První Krypto Bankovní Konference (dále jen „Konference“), prodej
vstupenek a dalších produktů souvisejících s Konferencí.
1. Úvodní ustanovení
1.1. Předmět obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují obsah smlouvy o koupi vstupenek na Konferenci a
zpřístupnění digitálního obsahu (záznamu z Konference) uzavíranou mezi Pořadatelem a
kupujícím (smlouva dále jen „Smlouva“ a kupující dále jen „Kupující“) a podmínky účasti na
Konferenci ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“).
1.2. Konference
Konference s názvem XIXOIO První Krypto Bankovní Konference se bude konat ve dnech 29. a
30. listopadu 2018 v Praze. Konference je zaměřená na propojování bankovního a finančního
sektoru se světem blockchainu a digitálních měn.
Pořadatel a Kupující ujednávají, že podstatnou vlastností Konference rozhodnou pro uzavření
Smlouvy je výhradně zaměření konference. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu místa, data,
času, délky trvání, programu včetně změny osob vystupujících, délky, zaměření a druhu
příspěvků a dalších vlastností Konference. Veškeré změny vlastností Konference budou
oznámeny uveřejněním na internetových stránkách Konference umístěných na adrese
xixoio.com/conference (dále jen „Web Konference“).
1.3. Produkty
Produkty, jejich vlastnosti a práva či omezení spojená s jednotlivými druhy produktů jsou
uvedeny na Webu Konference. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu druhů produktů a jejich
vlastností.
Podmínky prodeje vstupenek na Konferenci a účast na Konferenci se řídí ustanoveními čl. 4 a 5
těchto všeobecných obchodních podmínek.
Podmínky zpřístupnění digitálního obsahu se řídí podmínkami uvedenými v čl. 6 těchto
všeobecných obchodních podmínek.
1.4. Uzavírání Smlouvy
Prodej produktů Pořadatele probíhá prostřednictvím Webu Konference. Před nákupem se musí
Kupující registrovat postupem uvedeným na Webu Konference.
Pořadatel prostřednictvím Webu Konference činí vůči Kupujícím výzvu k zaslání nabídky.
Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení ze strany Pořadatele. Pořadatel prostřednictvím

Webu Konference nečiní veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. OZ ani se nejedná o
nabídku ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ.
2. Platební podmínky
2.1 Cena
Ceník jednotlivých produktů je uveden na Webu Konference včetně případných slev a jiných
akčních nabídek včetně jejich podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit
jednotlivé slevy a akční nabídky. Jejich případnou změnou nejsou dotčeny již zakoupené
produkty.
Pořadatel je plátce DPH. K částkám uvedeným bez DPH bude připočtena DPH dle platných a
účinných právních předpisů.
2.2 Platební podmínky
Cenu lze uhradit prostřednictvím provozovatele platební brány společnosti GOPAY s.r.o. se
sídlem č.p. 67, 370 01 Planá, IČO: 26046768, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030, a to následujícími způsoby:
• online platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro;
• bankovním převodem;
• digitální měnou bitcoin;
• případně jinými způsoby uvedenými na Webu Konference.
Po uhrazení ceny vystaví Pořadatel Kupujícímu řádný daňový doklad (fakturu) a zašle jej
elektronicky na emailovou adresu Kupujícího.
2.3 Platby prostřednictvím digitálních měn
Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu prostřednictvím digitální měny uvedené na Webu
Konference.
Pokud je Pořadatel povinen dle všeobecných obchodních podmínek vrátit cenu nebo její část
uhrazenou prostřednictvím digitální měny, může tak učinit pouze v měně (s nuceným oběhem) a
ve výši, jak je uvedeno na faktuře. Kupující je povinen poskytnout Pořadateli nezbytnou
součinnost k vyplacení takovéto částky.
2.4 Podmínky vracení zaplacené ceny
Pokud je Pořadatel dle těchto všeobecných obchodních podmínek povinen vrátit Kupujícímu
zaplacenou cenu, budou veškeré částky vráceny nejpozději do 14 dnů od rozhodného okamžiku
(např. zrušení Konference). Částka bude vrácena v měně s nuceným oběhem bezhotovostním
převodem na bankovní účet Kupujícího. Kupující je povinen poskytnout Pořadateli nezbytnou
součinnost k vrácení zaplacených částek.
3. Vadné plnění, reklamace, odstoupení od smlouvy a zrušení Konference
3.1 Kontrola plnění
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat potvrzenou objednávku zejména s

ohledem na její úplnost a správnost včetně správnosti identifikace osoby Účastníka a pokud jsou
součástí plnění i přístupové údaje do speciální sekce Webu Konference, je Kupující povinen
zkontrolovat jejich funkčnost.
3.2 Kontakt pro reklamace
Kupující může uplatnit reklamace a jiné stížnosti prostřednictvím emailu na adrese:
support@xixoio.com.
3.3 Odstoupení od Smlouvy
Kupující může od Smlouvy odstoupit pouze pro závažné porušení Smlouvy ze strany
Pořadatele, není-li dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak.
Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy v rozsahu nákupu vstupenky na Konferenci, ve lhůtě
14 dnů od jejího uzavření dle § 1829 a násl. OZ, neboť se jedná o smlouvu o využití volného
času, kdy plnění je poskytováno v určeném termínu ve smyslu § 1837 písm. j) OZ.
Pokud je součástí Smlouvy zpřístupnění digitálního obsahu (záznamu), má Kupující, který je
spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v rozsahu zpřístupnění digitálního obsahu ve lhůtě 14
dnů od uzavření Smlouvy. Toto právo Kupujícímu zanikne okamžikem, kdy se přihlásí do
členské sekce Webu Konference, kde je digitální obsah zpřístupněn v souladu s § 1837 písm. l)
OZ.
3.4 Zrušení Konference a změna data konání Konference
Pořadatel má právo zrušit konání Konference. V takovém případě informuje o zrušení
Konference Kupujícího a vrátí mu zaplacenou cenu.
Pořadatel má právo změnit datum konání Konference. V takovém případě informuje o změně
data konání Konference Kupujícího. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od
doručení informace o změně data Konference.
4. Podmínky prodeje vstupenek na konferenci
4.1 Prodej vstupenek
Druhy vstupenek a práva či omezení spojená s jednotlivými druhy vstupenek jsou uvedeny na
Webu Konference. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu druhů vstupenek a jejich vlastností.
Vstupenka opravňuje konkrétní fyzickou osobu k účasti na Konferenci dle podmínek daného
druhu vstupenky (osoba oprávněná ze vstupenky dále jen „Účastník“). Vstupenka je vázána na
osobu Účastníka, kterou Kupující uvede při nákupu vstupenky a je nepřenosná, není-li dále
stanoveno jinak.
4.2 Dodání vstupenek
Po zaplacení kupní ceny Pořadatel potvrdí Kupujícímu uzavření kupní smlouvy emailem a zašle
mu daňový doklad v souladu platebními podmínkami prostřednictvím emailu.
Zakoupené vstupenky budou dodány Kupujícímu elektronicky na jím uvedenou emailovou
adresu. V místě konání Konference v době jejího průběhu se touto vstupenkou Kupující,
případně Účastník, prokáže v rámci registrace.

4.3 Kontrola vstupenek
Kupující je povinen neprodleně po obdržení vstupenek zkontrolovat jejich správnost a úplnost,
zejména jejich druh a identifikaci Účastníka. Jakékoli vady vstupenek je Kupující povinen
oznámit Pořadateli bez zbytečného odkladu.
4.4 Změna osoby Účastníka
Kupující může požádat o změnu osoby Účastníka, pokud se tento Účastník nemůže z
omluvitelných důvodů účastnit Konference. Pořadatel není povinen změnu Účastníka umožnit. O
změnu Účastníka lze požádat pouze jednou.
4.5 Storno nákupu vstupenky
Nákup vstupenky není Kupující oprávněn stornovat a nemá nárok na vrácení peněz v případě,
že se Konference nezúčastní.
5. Podmínky účasti na konferenci
Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí s podmínkami účasti na Konferenci. Pokud Kupující
kupuje vstupenky pro jiného Účastníka, je povinen jej před zakoupením vstupenek seznámit s
podmínkami účasti na Konferenci a zakoupit vstupenky pro jiného Účastníka pouze pokud s
podmínkami účasti na Konferenci tento Účastník souhlasí.
Účastí na Konferenci Účastník vyjadřuje souhlas s podmínkami účasti na Konferenci.
5.1 Umožnění účasti na Konferenci
Účastník je povinen mít vstupenku po celou dobu trvání Konference u sebe.
Pokud se Účastník neprokáže platnou vstupenkou nebo bude vstupenka vystavena jiné osobě,
případně se Účastník odmítne prokázat dokladem totožnosti, považuje se uvedené za závažné
porušení podmínek účasti na Konferenci a postupuje se dle čl. 5.5 těchto všeobecných
obchodních podmínek.
5.2 Povinnost umožnit poklidný průběh Konference a dodržování pokynů Pořadatele
Účastník je povinen se chovat tak, aby nebyl narušen poklidný průběh Konference, zejména
nerušit ostatní účastníky a řečníky hlasitým hovorem nebo telefonováním, chovat se k ostatním
účastníkům a jiným osobám ohleduplně. V průběhu příspěvku může Účastník hovořit pouze
pokud je k tomu vyzván. Účastník je povinen respektovat a plnit veškeré pokyny Pořadatele a
pokyny jím pověřených osob.
5.3 Svolení se zachycením a použitím podoby
Pořadatel nebo jím pověřené osoby budou z Konference pořizovat audiovizuální záznam
včetně pořizování fotografií reportážního a ilustračního charakteru. Účelem je zachycení
průběhu Konference se zaměřením na jednotlivé příspěvky a související diskuse, aby
bylo možné dění na Konferenci vysílat prostřednictvím video on demand streamu
dostupného na síti internet a po konání Konference uveřejnit záznam z jejího konání.
Jakékoli pořízené audiovizuální záznamy včetně fotografií může Pořadatel prodávat,
využít je k dokumentárním účelům a k propagaci Konference, své podnikatelské činnosti

nebo jiných produktů. Pořadatel je na základě tohoto souhlasu zejména oprávněn pořídit
jakýkoli audiovizuální záznam (včetně fotografie) podoby Účastníka a jeho projevů,
takový záznam zpracovat, upravit, spojit s jinými audiovizuálními záznamy, rozšiřovat jej
a sdělovat jej veřejnosti jakýmkoli způsobem včetně jeho uveřejnění prostřednictvím sítě
internet, zejména na kanálu YouTube a sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram, jak komerčně, tak nekomerčně. Pořadatel je dále oprávněn toto oprávnění
poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Souhlas je platný alespoň po dobu 10 let a
pokud v této lhůtě nevyjádří Účastník svoji vůli, aby po uplynutí této doby souhlas zanikl,
souhlas po uplynutí 10 let nezanikne a bude prodloužen na dobu neurčitou.
Účastník účastí na Konferenci vyjadřuje souhlas se zachycením své podoby a jakéhokoli
projevu (například zapojení se do diskuse) a jejich následným užitím dle výše uvedených
podmínek v souladu s § 84 a násl. OZ.
Při vyslovení nesouhlasu nebo odvolání souhlasu se zachycením a užitím podoby dle tohoto
článku v průběhu Konference bude Účastníkovi znemožněno se dále Konference účastnit a
bude z Konference vykázán, neboť Pořadatel není schopen s ohledem na povahu pořizování
záznamu jiným způsobem zajistit ochranu podoby Účastníka. V takovém případě se postupuje
dle čl. 5.5 těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě odvolání souhlasu po skončení
Konference se Pořadatel zdrží dalšího nakládání se záznamem v dotčeném rozsahu. Pokud
Účastník souhlas odvolá před uplynutím výše uvedené doby, může Pořadatel požadovat úhradu
nákladů vynaložených na zajištění, aby záznam nebyl dále užíván včetně náhrady potenciálně
ušlého zisku, pokud by byl prodej záznamu odvoláním souhlasu Účastníka znemožněn.
5.4 Práva duševního vlastnictví a zákaz pořizování vlastních audiovizuálních záznamů
Účastník bere na vědomí, že jednotlivé příspěvky mohou být chráněny autorským právem.
Nákupem vstupenky ani účastní na Konferenci nezískává Účastník jakákoli práva k užití
takového autorského díla.
Účastník zejména není oprávněn pořizovat jakékoli audiovizuální záznamy z Konference včetně
fotografií, zejména záznamy jednotlivých příspěvků a diskuzí, není oprávněn předmětná díla
jakýmkoli způsobem šířit nebo je sdělovat veřejnosti, případně jiným způsobem poskytovat
třetím osobám v jakékoli podobě včetně podoby digitální.
5.5 Porušení podmínek účasti na Konferenci a vykázání Účastníka
Pokud Účastník jakýmkoli způsobem poruší podmínky účasti na Konferenci nebo jakékoli
pokyny Pořadatele a pokyny jím pověřených osob může Pořadatel odebrat Účastníkovi
vstupenku, znemožnit Účastníkovi další účast na Konferenci a Účastníka z Konference vykázat.
Pokud Účastník dodatečně vyjádří nesouhlas s podmínkami účasti na Konferenci, musí
neprodleně opustit Konferenci. Pořadatel je v takovém případě oprávněn Účastníka z
Konference vykázat a neumožnit mu další účast na Konferenci.
Pořadatel není ve výše uvedených případech povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou cenu
vstupenky ani hradit jakékoli škody ať už Kupujícímu nebo Účastníkovi.

6. Podmínky poskytnutí digitálního obsahu
6.1 Záznam
Součástí produktu může být zpřístupnění audiovizuálního záznamu z Konference v podobě, buď
živého přenosu (video on demand stream) nebo záznamu průběhu Konference (dále jen
„Záznam“).
6.2 Zpřístupnění záznamu
Záznam bude zpřístupněn v rámci speciální sekce Webu Konference, ke které získá Kupující
přístup po zakoupení příslušného produktu.
Záznam v podobě živého přenosu bude zpřístupněn pouze v době konání Konference.
Nejpozději do 14 dní od skončení Konference bude na výše uvedeným způsobem zpřístupněn
Záznam v režimu na vyžádání. Záznam a jeho jednotlivé části budou zpřístupněny na dobu
uvedenou na Webu Konference podle dohod uzavřených mezi Pořadatelem a jednotlivými
řečníky, nejdéle vždy však na dobu 1 roku od ukončení Konference.
6.3 Práva duševního vlastnictví a podmínky užití Záznamu
Kupující bere na vědomí, že Záznam je chráněn autorským právem a Kupující je oprávněn jej
užívat pouze pro osobní potřebu v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
Pořadatel uděluje Kupujícímu nevýhradní, nepřenosnou a omezenou licenci pouze ke sledování
Záznamu. Uzavření Smlouvy nezakládá převod autorských práv nebo jiných práv duševního
vlastnictví na Kupujícího.
Kupující není oprávněn činit níže uvedené činnosti, ani je nesmí podporovat, nebo umožnit, aby
je učinila jakákoli třetí osoba:
• užívat Záznam pro komerční nebo veřejné účely;
• pořizovat kopie nebo rozmnoženiny Záznamu, půjčovat, prodávat, vysílat nebo jinak šířit, měnit
nebo jakýmkoliv jiným způsobem zpracovávat nebo upravovat Záznam;
• jakkoli obcházet, upravovat, odstraňovat, měnit nebo jiným způsobem působit na technické
prvky zajišťující zpřístupnění Záznamu nebo jeho ochranu;
• jiným způsobem užívat Záznam v rozporu se zákonem, autorským právem, nebo těmito
všeobecnými obchodními podmínkami.
6.4 Podmínky dostupnosti Záznamu
Ke zpřístupnění Záznamu je nezbytné dostatečně kvalitní internetové připojení, které si musí
Kupující zajistit na vlastní účet. Kupující nese veškeré náklady na pořízení internetového
připojení i veškeré náklady spojené s přenosem dat.
Pořadatel neručí za kvalitu obrazu Záznamu, pokud je tato snížena v důsledku nedostatečného
nebo nefunkčního internetového připojení.
Pořadatel neodpovídá za nedostupnost nebo omezenou dostupnost Záznamu nebo snížení jeho
kvality v důsledku událostí nad nimiž nemá kontrolu, zejména přetížení nebo nefunkčnosti
internetového připojení, sítě internet jako takové, v důsledku chyby nebo problémů koncového

zařízení Kupujícího nebo software používaného Kupujícím.
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení přístup nebo dočasné znepřístupnění Záznamu za
účelem provedení údržby infrastruktury nezbytné k jeho zpřístupnění nebo jiných nezbytných
technických zásahů.
6.5 Výhrada změny Záznamu
Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit v průběhu trvání Smlouvy rozsah zpřístupněného
Záznamu nebo jeho obsah, případně dobu jeho zpřístupnění, a to zejména s ohledem na
ochranu osobnostních a autorských práv či jiných práv osob zachycených v rámci Záznamu
nebo děl v Záznamu užitých.
7. Závěrečná ustanovení
7.1 Povaha obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi
Pořadatelem a Kupujícím.
7.2 Omezení odpovědnosti
Pořadatel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti se Smlouvou v souhrnu pouze do výše
uhrazené ceny.
7.3 Rozhodné právo a orgány řešení sporu
Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právními předpisy České republiky. Veškeré
spory se Smlouvou související budou řešeny s konečnou platností příslušnými soudy České
republiky.
Pokud je Kupující spotřebitel má právo v případě sporu podat návrh na mimosoudní řešení
takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online,
Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7.4 Účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od okamžiku uveřejnění na Webu
Konference. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit,
přičemž takové změny budou oznámeny Kupujícímu nejpozději 5 dní přede dnem účinnosti
změny.
7.5 Kontakt
V případě jakýchkoliv dotazů nebo jiné potřeby kontaktovat Pořadatele může tak Kupující učinit
prostřednictvím následujících kontaktů:
• email: support@xixoio.com;
• pošta: Švábky 52/2, Praha - Libeň;
• telefon: +420 732 705 185

