
SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST PRODEJCŮ NA PRODEJNÍ PŘEHLÍDCE
DIZAJNTRH  2021

I. Předmět a účel nájmu, prodejní místo a cena prodejního místa

1.1. Pořadatel: Mgr. Anna Jánská, Pavelčákova 1/21, 77900 Olomouc, IČ 87931125, číslo
bankovního účtu: 2900157694/2010, (dále jen Pořadatel),

1.2. Akce: Dizajntrh 2021 (dále jen Akce) je výběrový trh nezávislého designu, který
proběhne v sobotu 11. a neděli 12. 12. 2021 v Konviktu, Uměleckém centru Univerzity
Palackého, Univerzitní 225/3, 779 00 v Olomouci, s otevírací dobou od 10 hodin do 18
hodin po oba dva dny.

1.3. Nájemce (dále jen Pořadatel) je povinen podnájemci, jemuž vznikne nárok na
podnájem podle čl. II (dále jen Prodejce) přenechat prostor vymezený v odstavci 1.4
smlouvy do užívání po celou dobu konání Akce za stanovenou úplatu za účelem zřízení
Prodejního místa.

1.4. cena prodejního místa
- cena prodejního místa velikosti S 1,5x2 m (prodejní kontaktní plocha x hloubka)

v I. patře činí 1 350 Kč včetně DPH
- cena prodejního místa velikosti M 2x2 m (prodejní kontaktní plocha x hloubka) v

I. patře činí 1 800 Kč včetně DPH
- cena prodejního místa velikosti L 4x2 m (prodejní kontaktní plocha x hloubka) v

I. patře činí 3 600 Kč včetně DPH
- cena prodejního místa velikosti S 1,5x2 m (prodejní kontaktní plocha x hloubka)

ve II. patře činí 1 050 Kč včetně DPH
- cena prodejního místa velikosti M 2x2 m (prodejní kontaktní plocha x hloubka)

ve II. patře činí 1 400 Kč včetně DPH
- cena prodejního místa velikosti L 4x2 m (prodejní kontaktní plocha x hloubka) ve

II. patře činí 2 800 Kč včetně DPH
- cena prodejního místa pro catering se stanoví po dohodě s Pořadatelem.
- Poplatek za sdílení prodejního místa s dalším prodejcem je možné za poplatek

300 Kč včetně DPH. Účast dalšího prodejce podléhá schválení Pořadatele.
- Tvůrci z Olomouckého kraje mohou požádat o slevu 15 % z ceny prodejního

místa, kterou poskytujeme jako podporu regionálním tvůrcům.
- zapůjčení 1 ks stolu činí 100 Kč včetně DPH pro oba dva dny.
- zapůjčení židlí je po celou dobu konání Akce zdarma.



II. Podmínky registrace a účasti

2.1. Zájemce o podnájem prodejního místa na Akci (dále jen Prodejce) je povinen vyplnit
závaznou online registraci k prodeji na Akci (odkaz na webových stránkách
www.dizajntrh.cz nebo na www.facebook/dizajntrh) a to nejpozději do čtvrtka 30. 9.
2021 23:59. Registrací nevzniká Prodejci nárok na podnájem Prodejní plochy na Akci.

2.2. Počet míst na Akci je omezený. Účast na Akci je výběrová. Za výběr zodpovídá
Pořadatel. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo výběru Prodejců z přijatých závazných
online registrací do termínu uzávěrky. Email potvrzující přijetí/nepřijetí na Akci bude
Prodejci doručen nejpozději do pondělí 11. 10. 2021 23:59. Nárok na Pronájem plochy
Prodejci vzniká přijetím platby za Prodejní plochu na účet Pořadatele.

III. Předmět a účel pronájmu: Prodejní plocha

3.1. Pořadatel si vyhrazuje právo na přidělení Prodejní plochy. Pořadatel přiděluje plochy
s ohledem na potřeby Prodejců, povahu expozic a technickou realizaci. O případné změně
umístění Prodejní plochy po již zaslaném potvrzení bude Prodejce Pořadatelem
neprodleně informován. V případě nesouhlasu se změnou může Prodejce od smlouvy
odstoupit.

3.2. Pořadatel je povinen předat Prodejci Prodejní plochu do užívání vyklizenou a čistou,
s připravenými stoly a židlemi, jsou-li předmětem přihlášky/faktury.

3.3. Prodejce se zavazuje dostavit se a převzít plochu nejpozději do 9:30 hodin v den
zahájení Akce (nedohodnou-li se s Pořadatelem jinak). V opačném případě si Pořadatel
vyhrazuje právo disponovat s neobsazeným prostorem dle vlastního uvážení, bez nároku
na odškodné či jinou kompenzaci Prodávajícímu.

3.4. Prodejce je povinen předat Pořadateli Prodejní plochu ve stavu v jakém mu byla
předána do užívání, tj. vyklizenou a čistotu, nejpozději do dvou hodin od ukončení
nedělního prodeje, tj. do 20:00.

IV. Platební podmínky

4.1. Prodejce se zavazuje za celou dobu užívání Prodejní plochy uhradit Pořadateli
smluvní cenu dle informací v e-mailu, který přijde v případě, že bude Prodejce k účasti
vybrán. Platbu je nutné zaplatit dle pokynů se splatností uvedenou v tomto e-mailu.

http://www.dizajntrh.cz


V. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Prodejce je oprávněn užívat plochu pouze dle článku III. této smlouvy, nesmí svojí
prezentací rušit nebo omezovat okolní expozice a je povinen dodržovat pořádek.

5.2. Pořadatel nenese odpovědnost za případné poškození, zničení, či ztrátu exponátů,
materiálu, mobiliáře či jiného majetku Prodejce způsobenou Prodejcem nebo třetí
osobou.

5.3. Prodejce bere plnou odpovědnost za zapůjčené židle, pronajaté stoly a další
vybavení Konviktu. Za případné poničení zapůjčeného mobiliáře je stanovena smluvní
pokuta 500 Kč/ks. Prodejce odpovídá za veškeré škody, které způsobí.

5.4. Prodejce odpovídá za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy nebo
platných předpisů a za škody způsobené na předmětu podnájmu v rozsahu dle platné
právní úpravy a je povinen vzniklou škodu pořadateli na jeho výzvu uhradit. Pokud
vznikne Pořadateli škoda na předmětu podnájmu nebo náklad s nedodržením termínů
stanovených pro návoz zboží či vyklizení pronajatých prostor (viz článek III této
smlouvy), bude na pokrytí náhrady sloužit přijatá platba za pronájem Prodejní plochy,
která bude Prodejci vyúčtována spolu s případnými dalšími náklady a smluvními
pokutami.

5.5. Pořadatel je povinen zaslat Prodejci technické informace, dobu příjezdu a další
podobné informace nejpozději jeden týden před Akcí.

5.6. Pořadatel na noc zajistí uzamykatelné prostory, ve kterých si bude moci Prodejci
ponechat své zboží. Prodejce je povinen veškeré své zboží zabalit a co nejkompaktněji
uložit. Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku prodejce přes noc ani v době prodeje.
Prodejce si ponechává své zboží a výstavní systémy uschované přes noc na své vlastní
nebezpečí. Ponechávat cennosti a hotovosti přes noc v uzamykatelných prostorách je
zakázáno.

5.7. Prodejce se zavazuje dodržovat veškeré pokyny Pořadatele, které mohou být
uděleny i ústně. V případě závažného nebo opakovaného porušení jakéhokoliv pokynu
Pořadatele Prodejcem, bude Pořadatel oprávněn okamžitě odstoupit od této Smlouvy a
Prodejce z Akce vykázat. V takovém případě Prodejci nevzniká nárok na vrácení nájmu
za Prodejní plochu.

5.8. Prodejce je povinen parkovat, vykládat, nakládat a uskladňovat věci pouze v souladu
s pokyny Pořadatele, a to pod smluvní pokutou 3 000 Kč za každé porušení této
povinnosti.

5.9.. Pořadatel na sebe nebere odpovědnost za prodejní systém aplikovaný Prodejcem při
prodeji na akci.



5.10. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na
nichž je přímo nebo nepřímo zachycen Prodejce, jeho autorská díla, přímo či nepřímo
jeho prodejní místo a jiné statky chráněné autorským zákonem, zejména za účelem další
propagace Akce pořadatele, či propagace samotného Prodejce. Touto smlouvou Prodejce
souhlasí s použitím výše uvedeného. Používání takto pořízených záznamů Pořadatelem
nemá za následek zásah do osobnostních práv prodejce ve smyslu §16 občanského
zákoníku.

VI. Odstoupení od smlouvy

6.1. Prodejce má právo od této smlouvy odstoupit pouze písemně, při čemž tato výpověď
musí být prokazatelně doručena Pořadateli Akce emailem nebo jinou písemnou formou.

6.2. V případě, že Prodejce od této smlouvy odstoupí v níže uvedených lhůtách, je
povinen zaplatit Pořadateli storno poplatek:

- Ve lhůtě více než 30 dnů před konáním Akce, činí storno poplatek 50 % ceny z
objednaného prodejního místa celkem.

- Ve lhůtě 29 až 14 dnů před konáním Akce, činí storno poplatek 75 % ceny z
objednaného prodejního místa celkem.

- Ve lhůtě kratší než 14 dnů před konáním Akce, činí storno poplatek 100 % ceny z
objednaného prodejního místa celkem.

- Povinnost uhradit storno poplatek vzniká i v případě, kdy nedošlo ze strany
Prodejce před zrušením účasti k úhradě pronájmu plochy.

6.3. Pořadatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit a nařídit okamžité vyklizení
Prodejního místa v případě, že chováním Prodejce je ohroženo zdraví lidí, hrozí či již
vzniklo vážné poškození předmětu podnájmu nebo Prodejce poruší kterékoliv
ustanovení této smlouvy. Prodejce je v takovém případě povinen zaplatit plnou ceny
nájmu a případné  náhrady vzniklé škody či smluvní pokuty.

6.4 Pokud dojde ke zrušení akce zásahem vyšší moci, a to jiné než v souvislosti s šířením
nemoci covid-19, nemá prodejce nárok na vrácení nájmu.

6.5 Pokud dojde ke zrušení akce v souvislosti s šířením nemoci covid-19, bude
prodejcům vrácen poplatek za pronájem prodejního místa, a to takto:

- Při zrušení akce do 30. 11. 2021 včetně bude vráceno 100% ceny objednaného
prodejního místa celkem, včetně příslušných příplatků (sdílení, zapůjčení stolů
atd.).

- Při zrušení akce od 1.12. 2021 do 11. 12. 2021 včetně bude vráceno minimálně 70
% ceny objednaného prodejního místa celkem, včetně příslušných příplatků
(sdílení, zapůjčení stolů atd.).



- slovenským prodejcům bude ve stejné míře vrácen poplatek také v případě, že se
akce uskuteční, ale občanům Slovenské republiky bude znemožněno vycestovat
za hranice země.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné online registrace k účasti
Prodejce na Akci Pořadatele.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

I. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Anna Jánská, Pavelčákova 1/21,
77900 Olomouc, IČ 87931125, číslo bankovního účtu: 2900157694/2010, (dále jen
Správce).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou email: ahoj@dizajnrth.cz, telefon: +420 774 331 400

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě Vaší registrace k prodeji na Dizajntrhu závaznou přihláškou.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.

mailto:ahoj@dizajnrth.cz


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je - plnění smlouvy mezi Vámi a
správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, - oprávněný zájem správce na poskytování
přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6
odst. 1 písm. f) GDPR, - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého
marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je - vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a
povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce
jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno
a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a
plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
strany správce plnit.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci
plateb na základě smlouvy, - zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé
mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte - právo na přístup ke svým osobním údajům
dle čl. 15 GDPR, - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení
zpracování dle čl. 18 GDPR. - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. - právo



vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a - právo na přenositelnost údajů dle čl.
20 GDPR.

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 6

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k
zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
údajů v listinné podobě, zejména zaheslování, zálohování, úložiště dat. 3. Správce
prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Odesláním elektronické Závazné přihlášky k prodeji na Dizajntrhu 2021
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém
rozsahu přijímáte.

8.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany
osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou
verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


