
 
 
 
 
 
 
 
1. Základní pojmy  
 

1.1. Dobou pro přípravu a úklid expozice se rozumí časový úsek mimo Otevírací doby Marketu předem 
určený Pořadatelem, v rámci kterého bude Vystavovateli umožněn přístup do místa Marketu za účelem 
přípravy a úklidu jeho expozice, resp. výstavní plochy (dále jen „Doba pro přípravu a úklid 
expozice“). 
 

1.2. Marketem se pro účely těchto VOP rozumí událost s názvem „EVENT.“ pořádaný Pořadatelem v místě 
Marketu v termínu 25.-26.11.2022 (dále jen „Market“). 

 
1.3. Marketingovým poplatkem se rozumí odměna Pořadatele za propagaci Vystavovatele, propagaci účasti 

Vystavovatele na Marketu stejně jako Marketu jako takového, přičemž tento Marketingový poplatek 
tvoří 20 % Odměny (dále jen „Marketingový poplatek“). 

 
1.4. Místem Marketu se rozumí místo na území města Brna určené Pořadatelem, na kterém se uskuteční 

Market (dále jen „místo Marketu“); neurčí-li Pořadatel z objektivních důvodů jinak, předpokládaným 
místem Marketu bude areál Nové Zbrojovky nacházející se na adrese: Lazaretní 1/7, 615 00 Brno-
Židenice. 

 
1.5. Odměnou se rozumí odměna Pořadatele uvedená v Závazné přihlášce, která je tvořena součtem 

Marketingového poplatku a Poplatku za účast (dále jen „Odměna“). 
 

1.6. Otevírací dobou Marketu se rozumí časové úseky, kdy bude místo konaní Marketu přístupné 
návštěvníkům Marketu (dále jen „Otevírací doba Marketu“). Nebude-li Pořadatelem z objektivních 
důvodů určeno jinak, předpokládaná otevírací doba Marketu bude v pátek 25.11.2022 mezi 14:00 hod. 
a 20:00 hod. a v sobotu 26.11.2022 mezi 10:00 hod. a 19:00 hod. 

 
1.7. Poplatkem za účast se rozumí poplatek za možnost účasti na Marketu za účelem vystavení a prodeje 

jeho zboží a služeb na Marketu v rámci Otevírací doby Marketu, přičemž Poplatek za účast tvoří 80 % 
z dohodnuté výše Odměny (dále jen „Poplatek za účast“). 

 
1.8. Pořadatelem se rozumí Ing. arch. Matěj Smička, IČ: 07280505, se sídlem: Smetanova 345/7, 602 00, 

Brno - Veveří, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna a/nebo Tomáš 
Pavlica, IČ: 05583357, se sídlem: Skřivanova 87/1, 602 00, Brno – Ponava, zapsaný v živnostenském 
rejstříku vedeném u Magistrátu města Brna (dále též „Pořadatel“).  

 
1.9. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb mezi Pořadatelem a Vystavovatelem uzavřená na 

základě doručení podepsané Závazné přihlášky dle definice uvedené v bodě 2.2 těchto VOP (dále jen 
„Smlouva“). 

 
1.10. Smluvní stranou nebo Smluvními stranami se rozumí Pořadatel a/nebo Vystavovatel (dále jen „Smluvní 

strana“ nebo „Smluvní strany“). 
 

1.11. VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Marketu (dále jen „VOP“). 
 

1.12. Vystavovatel je podnikatel, právnická nebo fyzická osoba, která na základě smluvního vztahu 
s Pořadatelem vystavuje a/nebo nabízí své výrobky a služby na Marketu (dále jen „Vystavovatel“).  

 
1.13. Závaznou přihláškou se rozumí návrh na uzavření Smlouvy předpřipravený Pořadatelem a zaslaný 

Vystavovateli za účelem jeho případného doplnění a podpisu (dále jen „Závazná přihláška“). 
 



2. Smluvní vztah  
 

2.1. Pořadatel předvyplní a zašle Závaznou přihlášku Vystavovateli.  Vystavovatel v případě potřeby doplní 
Závaznou přihlášku tak, aby údaje v Závazné přihlášce byly pravdivé a úplné, podepíše a takto řádně 
vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku elektronicky zašle Pořadateli. Následně Pořadatel potvrdí 
Vystavovateli doručení a akceptaci Závazné přihlášky, přičemž odesláním potvrzení Pořadatele o 
akceptaci Závazné přihlášky Smluvní strany uzavírají Smlouvu. 
 

2.2. Smluvní strany dle těchto VOP uzavírají smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je závazek 
Pořadatele (i) propagovat Vystavovatele,  jeho účast na Marketu stejně jako Market jako takový a (ii) 
umožnit Vystavovateli účast na Marketu za účelem vystavení a prodeje jeho zboží a služeb a závazek 
Vystavovatele uhradit Pořadateli Odměnu, to vše za podmínek upravených v Závazné přihlášce a těchto 
VOP, které společně tvoří Smlouvu.  

 
2.3. Základní podmínkou účasti na Marketu je doručení řádně vyplněné a podepsané přihlášky k účasti 

Vystavovatele na Marketu. Vystavovatel je povinen zkontrolovat všechny údaje uvedené v Závazné 
přihlášce a jejím podpisem potvrzuje jejich správnost a úplnost. Po doručení podepsané Závazné 
přihlášky Pořadatel vystaví (zálohovou nebo řádnou) fakturu s uvedením platebních údajů a s termínem 
splatnosti Odměny.  

 
2.4. Podpisem Závazné přihlášky se Vystavovatel zavazuje dodržovat tyto VOP, podmínky Smlouvy 

upravené v Závazné přihlášce, Návštěvní řád Marketu a další pravidla upravená pro místo konaní 
Marketu (zejména pravidla pro BOZP, protipožární ochrany a jiné). Vystavovatel se zavazuje dodržovat 
a řídit se pokyny Pořadatele nebo ním pověřených osob. V případě jakýchkoliv pochybností se 
Vystavovatel zavazuje vyžádat si pokyn Pořadatele.  

 
2.5. Pořadatel se uzavřením Smlouvy zavazuje poskytnout Vystavovateli: 

2.5.1. výstavní prostor v místě konání Marketu v rozsahu upraveném v Závazné přihlášce; 
2.5.2. propagaci Vystavovatele a jeho účasti na Marketu; 
2.5.3. mediální a marketingovou podporu Marketu za účelem zajištění co největší návštěvnosti Marketu; 
2.5.4. možnost účasti tří osob za Vystavovatele na Marketu 
2.5.5. zorganizovat Market a vytvořit pro Vystavovatele příležitost k prodeji jeho zboží a služeb. 

 
2.6. Vystavovatel se uzavřením Smlouvy zavazuje: 

2.6.1. uhradit Pořadateli Odměnu; 
2.6.2. zachovávat dobré jméno Marketu a jeho Pořadatelů; 
2.6.3. vynaložit veškeré úsilí pro hladký a bezproblémový průběh Marketu; 
2.6.4. dodržovat podmínky Smlouvy a těchto VOP; 
2.6.5. dodržovat veškeré podmínky a povinnosti uložené příslušnými právními předpisy. 
 

2.7. Pořadatel má právo odmítnout uzavření Smlouvy, tedy nepotvrdit akceptaci Závazné přihlášky, pokud 
(i) Pořadatel už nedisponuje kapacitami pro poskytnutí služeb Vystavovateli, pokud (ii) nemůže 
poskytnout služby Vystavovateli dle parametrů uvedených v Závazné přihlášce nebo (iii) z jiných 
objektivních důvodů. 

 
3. Odměna 
 

3.1. Celková Odměna se skládá z Marketingového poplatku a z Poplatku za účast. 
 

3.2. Propagací dle bodu 2.5.2 se rozumí zejména zveřejnění jednoho příspěvku o Vystavovateli na profilu 
věnovaném Marketu na sociální síti Facebook, zveřejnění jednoho příspěvku o Vystavovateli na profilu 
věnovaném Marketu na sociální síti Instagram a zveřejnění dvou příspěvků o více Vystavovatelích 
společně na profilu věnovaném Marketu na obou sociálních sítích Facebook a Instagram. Za propagaci 
Vystavovatele, jeho účasti na Marketu stejně jako za propagaci Marketu jako takového za účelem 
zajištění vysoké účasti na Marketu zejména dle bodů 2.5.2 a 2.5.3 VOP patří Pořadateli odměna ve výši 
Marketingového poplatku. 

 
3.3. Za možnost účasti Vystavovatele na Marketu za účelem prodeje a vystavování jeho zboží a služeb 

zejména dle bodů 2.5.1, 2.5.4 a 2.5.5 VOP patří Pořadateli odměna ve výši Poplatku za účast. 
 



3.4. Odměna je splatná dle termínu splatnosti uvedeného na faktuře Pořadatele. Nebude-li na faktuře 
Pořadatele uveden jiný termín splatnosti Odměny, Vystavovatel je povinen uhradit Odměnu do 15 dnů 
od odeslání podepsané Závazné přihlášky Pořadateli. 

 
3.5. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH, není-li stanoveno jinak. 

 
4. Průběh Marketu  
 

4.1. Pořadatel rozhoduje o přidělování konkrétních výstavních ploch. Rozměry výstavní plochy jsou určeny 
na základě dohody smluvních stran, přičemž jsou uvedeny v Závazné přihlášce. Vystavovatel nesmí bez 
předchozí dohody s Pořadatelem obsadit jinou výstavní plochu než tu, která mu byla Pořadatelem 
přidělena. Pořadatel má právo na základě vlastního uvážení Vystavovateli přidělit větší výstavní plochu, 
než byla dohodnuta, a to bez nároku na navýšení Odměny. 

 
4.2. Přidělenou výstavní plochu je Vystavovatel oprávněn užívat v souladu s účelem této Smlouvy po celou 

dobu trvání Marketu. Pořadatel zajistí přístup Vystavovateli k místu konání Marketu v dostatečném 
předstihu tak, aby byl Vystavovatel objektivně schopen zajistit přípravu výstavní plochy. 

 
4.3. Vystavovatel není oprávněn bez písemného souhlasu Pořadatele postoupit jakákoliv práva nebo 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Vystavovatel není oprávněn 
přenechat výstavní plochu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele.  

 
4.4. Pořadatel se zavazuje v dostatečném předstihu (přiměřeně okolnostem) závazně určit Otevírací dobu 

Marketu, Dobu pro přípravu a úklid expozice, místo Marketu a přidělit Vystavovateli výstavní plochu.  
 

4.5. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze na výstavní ploše přidělené mu 
Pořadatelem. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Umisťování 
jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastní expozici je možné pouze s předchozím 
písemným souhlasem Pořadatele.  

 
4.6. Vystavovatel se zavazuje zajistit, že jeho výstavní plocha bude nachystána a vyklizena v časech na to 

Pořadatelem určených, tedy v Době pro přípravu a úklid expozice. Vystavovatel se zavazuje zajistit, 
aby jeho expozice (výstavní plocha) byla řádně připravena nejpozději 1 hodinu před začátkem Otevírací 
doby Marketu daného dne. Vystavovatel výslovně nesmí během Otevírací doby Marketu upravovat svou 
expozici způsobem, který by ohrožoval nebo obtěžoval návštěvníky Marketu nebo jiné osoby 
nacházející se v místě Marketu. 

 
4.7. Pořadatel je oprávněn zakázat, resp. odstranit na náklady Vystavovatele veškerou reklamu, zboží, 

spotřebiče nebo jiné předměty, které neodpovídají podmínkám Smlouvy, účelu Marketu, které jsou v 
rozporu s dobrými mravy (zejména podporou rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti, snižující 
lidskou důstojnost, ohrožením mravních hodnot) nebo jsou v rozporu se zájmy Pořadatele nebo 
Marketu, resp. které ohrožují průběh Marketu.  

 
4.8. V průběhu Marketu je možné provozovat audiovizuální, zvukovou nebo jinou obdobnou produkci jen 

s předchozím písemným souhlasem Pořadatele. K produkci je Vystavovatel povinen získat souhlas 
příslušného kolektivního správce autorských práv a splnit všechny další zákonné povinnosti související 
s touto produkcí. 

 
4.9. Vystavovatel se zavazuje zúčastnit se Marketu a zajistit prezentaci a nabídku produktů a služeb po celou 

dobu trvání Marketu, tedy po celou dobu Otevírací doby Marketu. Vystavovatel je zároveň povinen 
zajistit účast odpovědné osoby u své expozice po celou dobu trvání Marketu a je povinen zajistit řádné 
označení své osoby a služeb dle živnostenských předpisů a předpisů na ochranu spotřebitele.  

 
4.10. Vystavovatel je povinen v čase konání Marketu splňovat všechny zákonné podmínky k vystavování, 

nabízení a prodeji produktů a služeb, což je povinen na výzvu Pořadatele, ním pověřené osoby nebo 
příslušného orgánu veřejné moci bezodkladně prokázat (před termínem Marketu stejně jako přímo 
v místě Marketu). Vystavovatel odpovídá za bezpečnost ním nabízeného zboží a služeb a za splnění 
všech zákonných podmínek pro jejich uvedení na trh. V případě prodeje zboží na Marketu vzniká právní 
vztah mezi Vystavovatelem a kupujícím, přičemž Vystavovatel odpovídá za splnění veškerých 
podmínek prodeje zboží mimo svou provozovnu. 



 
4.11. Vystavovatel je oprávněn do místa konání Marketu přinést jen věci, které splňují všechny bezpečnostní 

normy a žádným způsobem neohrožují bezpečnost nebo zdraví osob nacházejících se v místě Marketu. 
Uvedená povinnost mimo jiné znamená řádná revize a splnění jiných technických podmínek a návodů 
elektronických spotřebičů, regálů a jiných výstavních pomůcek. 

 
4.12. Vystavovatel se zavazuje do jednoho týdne od odeslání Závazné přihlášky Pořadateli elektronicky zaslat 

řádně čitelné fotografie energetických štítků všech elektrických spotřebičů, které bude chtít zapojit do 
elektrické sítě a používat na Marketu. Vystavovatel se zavazuje na výzvu Pořadatele bezodkladně 
doplnit další potřebné informace o elektrických spotřebičích. Vystavovatel nesmí použít elektrické 
spotřebiče, které Pořadateli neoznámil dle tohoto ustanovení nebo použití kterých mu Pořadatel 
výslovně zakázal. 

 
4.13. Vystavovatel je povinen řádně střežit veškeré své zboží a jiné věci, a to po celou dobu jejich umístění 

na místě konaní Marketu. Vystavovatel není oprávněn ponechávat své zboží a jiné věci bez dozoru. 
Vystavovatel není oprávněn bez písemného souhlasu ponechávat v místě konaní Marketu své zboží a 
jiné věci v čase, kdy mu není umožněna přítomnost v místě konaní Marketu (zejména mimo Otevírací 
doby Marketu a Doby určené pro přípravu a úklid expozice). Pro vyloučení pochybností Vystavovatel 
nesmí v místě konání Marketu ponechávat bez dozoru věci značné hodnoty, které nesouvisí s Marketem. 

 
4.14. V případě porušení kterékoliv povinnosti Vystavovatele dle tohoto článku VOP je Pořadatel oprávněn 

omezit nebo vyloučit služby poskytované Vystavovateli. Budou-li existovat důvodné obavy z ohrožení 
zájmu Pořadatele, Pořadatel je oprávněn Vystavovatele vykázat z místa konaní Marketu. V těchto 
případech Vystavovatel nemá nárok na (ani částečnou) náhradu Odměny nebo jiných nákladů; nárok 
Pořadatele na náhradu škody tím není dotčen. 

 
5. Odpovědnost za škodu a za porušení smluvních povinností 
 

5.1. Vystavovatel se zavazuje si na Marketu počínat tak, aby nedocházelo k žádným škodám. Vystavovatel 
je povinen přijmout veškerá opatření, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku Pořadatelů, návštěvníků 
Marketu, ostatních Vystavovatelů nebo jiných osob. Vystavovatel odpovídá za veškerou škodu, kterou 
způsobí třetím osobám (zejména návštěvníkům Marketu) v souvislosti s užíváním, montáží nebo 
demontáží své expozice. Způsobí-li si Vystavovatel škodu jinému Vystavovateli nebo jiné třetí osobě, 
vzniká odpovědnostní vztah výlučně mezi těmito subjekty. 

 
5.2. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu Pořadatel pronajal a je povinen je vrátit po 

Marketu nepoškozené.  
 

5.3. Vystavovatel přebírá v plné míře odpovědnost za své případné dodavatele, za osoby, které pověřil 
pracemi na výstavních plochách nebo za jiné osoby, které pověřil účastí na Marketu za Vystavovatele, 
přičemž Vystavovatel odpovídá za případnou škodu, které tyto osoby způsobí.  

 
5.4. Smluvní strany sjednávají, že Pořadatelé Vystavovateli odpovídají pouze za skutečnou škodu, vylučují 

tedy ušlý zisk. Výše náhrady škody je omezena na částku rovnající se Odměně dohodnuté dle Závazné 
přihlášky. Na základě výše Odměny smluvní strany považují výši limitace náhrady škody za 
přiměřenou. Náhrada nemajetkové újmy Vystavovatele se vylučuje. 

 
5.5. Vystavovatel se zavazuje zřídit si pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s účastí na 

Marketu v přiměřené výši.  
 

5.6. Poruší-li Vystavovatel povinnost zúčastnit se Marketu, Pořadatel má nárok na úhradu smluvní pokuty 
ve výši Poplatku za účast. V případě, že Vystavovatel poruší kteroukoliv jinou povinnost dle těchto 
VOP, Pořadatel má nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
své smluvní povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne oznámení o uplatnění tohoto nároku 
Pořadatele. Nárok Pořadatele na náhradu škody převyšující smluvní pokutu tím není dotčen. 

 
6. Ukončení Smlouvy  
 

6.1. Neuhradí-li Vystavovatel řádně a včas Odměnu ani do 5 dnů po termínu její splatnosti, ohrozí-li 
Vystavovatel dobré jméno Marketu nebo Pořadatele nebo naruší-li Vystavovatel vážným způsobem 



průběh Marketu, Pořadatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení oznámení 
o odstoupení.  

 
6.2. Poruší-li Vystavovatel jakoukoliv jinou povinnost dle Smlouvy, než je uvedena v bodu 6.1 VOP a toto 

porušení nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené Pořadatelem, Pořadatel je oprávněn 
odstoupit od Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení. 

 
6.3. Pro vyloučení pochybností, nedodá-li Vystavovatel všechny potřebné informace o elektrických 

spotřebičích dle těchto VOP nebo z jiného důvodu vznikne důvodné podezření, že účast Vystavovatele 
by ohrozila průběh Marketu, Pořadatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

 
6.4. Dojde-li ke zrušení Marketu z důvodu vyšší moci nebo z jiných objektivních důvodů, Pořadatel je 

oprávněn odstoupit od Smlouvy v části týkající se účasti na Marketu, Poplatku za účast a všech 
souvisejících práv a povinností. Pořadatel se v tomto případě ukončení části Smlouvy zavazuje 
Vystavovateli vrátit Poplatek za účast v plné výši. Pro vyloučení pochybností Marketingový poplatek 
se v tomto případě nevrací a Smlouva v části týkající se Marketingového poplatku a souvisejících služeb 
tímto není dotčena.  

 
6.5. V případě porušení Smlouvy ze strany Vystavovatele není odstoupením dotčeno právo Pořadatele na 

náhradu škody na právo na úhradu smluvní pokuty. V případě zrušení Marketu je nárok na náhradu 
škody, újmy nebo jiných nákladů Vystavovatele vyloučen. 

 
6.6. Vystavovatel není oprávněn předčasně ukončit smluvní vztah založený Smlouvou způsobem 

neuvedeným v těchto VOP. 
 
7. Práva duševního vlastnictví a oprávněné zájmy  
 

7.1. Pořadatel je oprávněn uvést základní identifikační údaje Vystavovatele, k prezentaci Marketu a 
prezentaci účasti Vystavovatele na Marketu. Obdobně je Pořadatel oprávněn používat veřejně dostupné 
fotografie, loga a jiné předměty Vystavovatele, které požívají ochranu práv duševního vlastnictví. 
Vystavovatel poskytuje Pořadateli bezplatnou, nevýhradní, územně, časově a věcně neomezenou licenci 
k užití předmětů právní ochrany Vystavovatele. Pokud došlo k užití takových předmětů právní ochrany 
Vystavovatele ze strany Pořadatele nebo ním pověřených osob před uzavřením Smlouvy, Vystavovatel 
tímto dodatečně schvaluje toto užití bez nároku na náhradu. Užití dle tohoto ustanovení musí být vždy 
v souladu s oprávněnými zájmy Vystavovatele. 

 
7.2. Pořadatel je oprávněn udělit sublicenci v celém rozsahu licence dle předcházejícího ustanovení svým 

obchodním partnerům podílejícím se na organizaci Marketu. 
 

7.3. Vystavovatel je oprávněn užít fotografie a jiné záznamy získané v průběhu konání Marketu Pořadatelem 
během Marketu a po jeho ukončení výlučně tak, že budou označeny jménem osoby, která záznam 
pořídila, a označením Marketu.  

 
7.4. Vystavovatel je oprávněn propagovat Market a jeho Pořadatele, resp. účast Vystavovatele na Marketu 

a zveřejňovat jakékoliv související informace jen způsobem, který zaručuje zachování dobrého jména 
Marketu a jeho Pořadatelů. V případě jakýchkoliv pochybností se Vystavovatel zavazuje vyžádat 
souhlas Pořadatele s jakoukoliv veřejnou propagací. 

 
8. Závěrečná ustanovení 
 

8.1. Smluvní strany si mohou individuálně dohodnout doplňkové služby související s Marketem. 
 

8.2. V případě rozporů mezi těmito VOP a Závaznou přihláškou mají přednost ustanovení Závazné 
přihlášky. Odchýlit od těchto VOP je možné pouze písemně. 

 
8.3. Pořadatel je oprávněn výkonem jeho práv a povinností dle Smlouvy pověřit jinou osobu. 

 
8.4. Písemnou formou se pro účely těchto VOP a smluvního vztahu založeného Smlouvou považuje i 

elektronická komunikace smluvních stran. Doručovat písemnosti dle těchto VOP je možné elektronicky 
na e-mailové adresy oznámené smluvními stranami. 



 
8.5. Pořadatel má právo změnit obsah těchto VOP, přičemž tuto skutečnost je povinen oznámit 

Vystavovateli. V případě změny VOP má Vystavovatel právo vypovědět Smlouvu do 5 dnů od doručení 
oznámení o změně VOP, a to s účinností ode dne účinnosti příslušné změny VOP. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností určení Otevírací doby Marketu, Doby pro přípravu a vyklizení expozice, místa 
Marketu stejně jako určení jiných technických záležitostí Marketu Pořadatelem se nepovažuje za změnu 
VOP. 

 
8.6. Vystavovatel bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů v souvislosti s Marketem se řídí 

zásadami zpracování osobních údajů Marketu, které jsou dostupné na [www…]. 
 

8.7. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny Smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalšími předpisy právního řádu České republiky. 
Případné spory vyplývající nebo související se Smlouvou budou rozhodnuty místně příslušnými 
obecnými soudy České republiky. 

 
8.8. Tyto VOP jsou účinné od [23.09.2022]. 

 


