Všeobecné obchodní podmínky
Autodrom Most – závodní okruh
Areál Autodromu v Mostě je majetkem obchodní společnosti AUTODROM MOST a. s., IČ: 25419048, se
sídlem v Mostě, Tvrzova ul. 5, 435 02. Vztahy mezi poskytovatelem, objednateli či nájemci a účastníky akcí
se řídí mimo jiné i těmito všeobecnými obchodními podmínkami:
A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti (dále jen „VOP“) upravují ve smyslu § 1751
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
povinnosti smluvních stran ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi společností AUTODROM
MOST a.s. jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a další fyzickou či obchodní korporací
jako objednatelem (dále jen „objednatel“). Smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) se
týká poskytování služeb spojených s provozem v areálu Autodromu Most ze strany poskytovatele
pro objednatele.
2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.
3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém, anglickém a
německém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v uvedených jazykových mutacích.
4. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí
českým právem, a to konkrétně občanským zákoníkem.
5. VOP nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné
obchodní podmínky poskytovatele. Tímto ustanovení nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po
dobu účinnosti předchozích všeobecných obchodních podmínek poskytovatele.
6. Objednatel není oprávněn pořádat v jakékoliv části Autodromu jakýkoliv sportovní podnik, který
není zapsán v příslušných kalendářích Autoklubu ČR a který je současně zaměnitelný se seriály
nebo podniky vypisovanými Autoklubem ČR (nesou název např. Mistrovství ČR, Mezinárodní
mistrovství ČR apod.).
B. CENA SLUŽEB
Cena za služby, které poskytuje AUTODROM MOST a. s., se řídí platnými ceníky, a to Ceníkem služeb pro
využití závodní dráhy, Ceníkem prací autodílny, Ceníkem reklamních služeb a Ceníkem vstupného na
jednotlivé akce, či cenami smluvními.
C. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Platební podmínky jsou stanoveny dle daného druhu služeb a mohou být dohodnuty smluvně
s jednotlivými obchodními partnery, a to písemně.
2. Pro rok 2017 stanovuje poskytovatel na své služby jednotný kurz k přepočtu cizí měny na české
koruny, a to: 1 EUR = 26,00 Kč.
3. Poskytovatel je oprávněn po objednateli vyžadovat úhradu první zálohy ve výši 20% z celkové ceny
objednaných služeb ihned po uzavření smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zálohu
uhradit ve stanovené lhůtě.
4. Poskytovatel je oprávněn vyžadovat po objednateli druhou zálohu ve výši 60% z celkové ceny
služeb nejpozději 2 měsíce před termínem poskytnutí služeb. Objednatel je povinen zálohu uhradit
ve stanovené lhůtě.
5. Poskytuje-li AUTODROM MOST a.s. svůj areál ke sportovní akci (např. testování, klubové závody,
tréninky apod.), zavazuje se objednatel uhradit každou započatou hodinu využití závodní dráhy, o
kterou překročí smluvený časový úsek, jako hodinu celou, a to poměrně k výši ceny, která byla
dohodnuta pro celou akci.

6. Poskytovatel si určuje jako další možnost zasílání korespondence, faktur a daňových dokladů mimo
běžného zaslání prostřednictvím pošty také zaslání elektronicky na elektronickou adresu uvedenou
objednatelem ve smlouvě.
7. Poskytovatel umožňuje hradit objednatelům cenu za služby bankovními kartami. V tomto případě je
maximální částka bez připočtení poplatku za platbu bankovní kartou omezena na 30.000,- Kč
včetně příslušné DPH. K částkám vyšším bude v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním
styku, připočítán poplatek ve výši 2% z ceny za služby hrazené bankovní kartou.
D. STORNO PODMÍNKY/ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Odstoupí-li objednatel od smlouvy z jiných než zákonem stanovených důvodů:
a) ve lhůtě delší než 60 dní před termínem plnění, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 20%
z celkové ceny objednaných služeb;
b) ve lhůtě kratší než 60 dní před termínem plnění, je povinen uhradit storno poplatek ve výši
50% z celkové ceny objednaných služeb;
c) ve lhůtě kratší než 30 dní před termínem plnění, je povinen uhradit storno poplatek ve výši
100% z celkové ceny objednaných služeb.
2. Odstoupí-li poskytovatel jednostranně od smlouvy z důvodu prodlení objednatele s plněním
povinností daných uzavřenou smlouvou a/nebo těmito VOP a/nebo provozním řádem:
a) ve lhůtě delší než 60 dní před termínem plnění, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu
smluvním pokuty ve výši 20% z celkové ceny objednaných služeb;
b) ve lhůtě kratší než 60 dní před termínem plnění, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu
smluvním pokuty ve výši 50% z celkové ceny objednaných služeb;
c) ve lhůtě kratší než 30 dní před termínem plnění, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu
smluvním pokuty ve výši 100% z celkové ceny objednaných služeb.
3. Při ostatních aktivitách jsou storno podmínky stanoveny na základě smluvního ujednání.
4. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Byla-li v této době
objednatelem již uhrazena záloha, je poskytovatel oprávněn výše uvedenou část uhrazené ceny
použít na úhradu svých pohledávek vzniklých na základě předchozích ustanovení a zbytek vrátit
objednateli nejpozději do 30 dnů od doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy.
5. Jakákoliv nepřízeň počasí mimo ustanovení uvedených v článku H., odst. 9 VOP není důvodem pro
odstoupení od smlouvy a poskytovateli vzniká právo účtovat smluvní cenu. Objednateli vzniká
povinnost cenu uhradit.
6. Poskytovatel může kdykoliv od smlouvy odstoupit, nerespektuje-li objednatel ustanovení těchto
VOP a/nebo uzavřené smlouvy a/nebo provozního řádu poskytovatele, zejména hrozí-li nebo
vzniká-li na majetku poskytovatele škoda, nebo neuhradil-li objednatel splatnou cenu služeb,
včetně zálohy ve lhůtě splatnosti.
7. Poskytovatel má právo jeden měsíc před zahájením poskytování služeb specifikovaných v
objednávce nebo v uzavřené smlouvě od smlouvy jednostranně odstoupit, jestliže si změnu vyžádá
některá z dalších větších akcí. Předpokladem je, že tato velká akce může být provedena jen, jestliže
není část Autodromu nebo zařízení využívaná jiným objednatelem. V tomto případě nemá
objednatel právo na náhradu škody.
E. TERMÍNY
1. Objednatel má právo na poskytnutí služeb ve smluveném termínu, jak je uvedeno v potvrzené
objednávce, příp. smlouvě.
2. Nevyužije-li objednavatel dohodnutých služeb z důvodu na jeho straně, považuje se taková akce za
uskutečněnou a poskytovateli vzniká právo na úhradu smluvní ceny. Objednateli vzniká povinnost
cenu uhradit.

F. PŘENOSOVÁ PRÁVA, REKLAMA A PROPAGACE
1. V případě pořádání závodů budou konkrétní podmínky týkající se přenosových práv a reklam
upřesněny samostatnou dohodou v souladu s mezinárodními sportovními řády FIA a FIM Europe.
2. V ostatních případech budou podmínky stanoveny po vzájemné dohodě mezi AUTODROMem MOST
a. s. a objednatelem akce.
3. Objednatel nesmí v žádném případě zakrývat instalované reklamy v areálu Autodromu Most.
V případě požadavku objednatele na závodní okruh bez reklam, může AUTODROM MOST a. s. udělit
objednateli písemnou výjimku. Cena se upraví dle ceníku reklamních služeb nebo za cenu smluvní.
4. Objednatel, který uzavře smluvní vztah se společností AUTODROM MOST a.s. a umístní uvnitř či
v okolí areálu AUTODROMU MOST během své akce nejrůznější informační cedule, například
směrové cedule, označení akce apod., je povinen veškeré tyto cedule po skončení akce odstranit.
Neučiní-li tak objednatel ani po písemné výzvě, má poskytovatel právo tyto cedule odstranit na
vlastní náklady a požadovat po objednateli za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každou odstraněnou ceduli. V případě odstraňování cedule ve výšce 2 metry nad zemí
a výše činí smluvní pokuta částku ve výši 5000,- Kč za každou odstraněnou ceduli. Smluvní pokuta
je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování.
5. Instalace jakýchkoliv reklam objednatelem v areálu Autodromu Most je možná pouze s
písemným souhlasem AUTODROMU MOST a.s., za úplatu, dle ceníků dle článku B těchto VOP nebo
za cenu smluvní.
G. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
1. Před zahájením pořádané akce (poskytnutí služeb) převezme odpovědný zástupce objednatele od
příslušného zástupce AUTODROMu MOST a. s. protokolárně všechna zařízení dle uzavřené smlouvy,
event. včetně dodatečně objednaných služeb, a po skončení akce je stejným způsobem předá zpět.
V době od převzetí až do zpětného předání poskytnutých zařízení nese objednatel veškerou
odpovědnost za činnost zde probíhající. Poskytnutá zařízení smějí být využívána pouze k účelům,
ke kterým byla poskytnuta. Pokud dojde v průběhu akce k poškození zařízení ze strany objednatele
nebo účastníků jeho akce, budou tato AUTODROMem MOST a.s. opravena a objednateli vyúčtována
náhrada škody, kterou se objednatel zavazuje uhradit.
2. Je-li objednatel zároveň i pořadatelem konané akce, nepřebírá AUTODROM MOST a. s. žádnou
odpovědnost za způsobené škody na svěřeném majetku nebo zdraví osob účastnících se takové
akce. Vůči AUTODROMu MOST a.s. je za všechny účastníky akce plně odpovědný objednatel jako
pořadatel, který je povinen jednotlivé účastníky na jejich odpovědnost upozornit.
3. V případě zranění účastníka akce a jeho odvozu do nemocnice AUTODROM MOST a. s. zajistí
tlumočníka, bude-li jej třeba. Objednatel je povinen zajistit doprovodnou osobu zraněnému, která
zajistí osobní doklady, platební prostředky a náhradní oblečení zraněného. Dále vyřídí náležitosti
spojené s ošetřením v nemocnici, odvoz zpět na Autodrom Most, případně transport do místa
bydliště. V případě, že zraněný účastník nemá příslušné pojištění a není schopen v nemocnici
vyrovnat účet za poskytnuté zdravotní služby v hotovosti nebo jinak, je povinen je uhradit
objednatel.
4. Objednateli akce se doporučuje uzavřít pojištění pořadatele na danou akci.
5. Zahraniční účastník je povinen mít uzavřené pojištění léčebných výloh v zahraničí, které pokrývá
všechny činnosti, které bude účastník na okruhu provozovat, především závodní motorsport. V
případě, že účastník nebude mít uzavřené takové pojištění, budou veškeré náklady na léčebnou
péči účtovány přímo účastníkovi.
6. Při pořádání oficiálních závodů pořadatelem, který má sídlo na území ČR, je pojištění jezdců a
pořadatele stanoveno národními sportovními řády FAS a FMS AČR (úrazové pojištění jezdce a
pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem třetím osobám). Zahraniční
účastníci těchto závodů jsou povinni si sami zajistit úrazové pojištění a uhradit pořadateli pojištění

odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem třetím osobám stanovené národními
sportovními řády FAS a FMS AČR, pokud mezinárodní sportovní řády FIA a FIM Europe nestanoví
jinak.
H. POUŽITÍ ZÁVODNÍ TRATI MIMO HLAVNÍ SEZÓNU
1. Podmínky pro použití závodní tratě se mění v době do 10. dubna a od 1. října příslušného roku.
2. V tomto období jsou platné ceny dle Ceníku služeb.
3. Objednatel si je vědom všech rizik, která s sebou nese použití závodní dráhy v zimních měsících a
dráhu přebírá bez jakýchkoliv úprav.
4. Dále objednatel prohlašuje, že učiní taková opatření a přijme taková bezpečnostní pravidla, aby
nevznikla škoda na zařízení poskytovatele.
5. V případě způsobení škody se objednatel zavazuje uhradit veškeré náklady na odstranění škody
způsobené v areálu poskytovatele, zvláště na trati a bezpečnostních zařízeních.
6. V případě, že to povaha používání trati objednatelem vyžaduje, nabízí poskytovatel možnost úpravy
povrchu zasněžené závodní trati plužením radlicí.
7. V tom případě je objednatel povinen uhradit poplatek za plužení tratě radlicí ve výši 6.000,- Kč bez
DPH. Tuto službu musí objednatel závazně objednat minimálně 4 dny předem. Úklid tratě
objednaný později může mít za následek opoždění začátku jejího používání, který jde k tíži
objednatele.
8. Pokud v průběhu dlouhodobějšího poskytování služeb jednomu objednateli dojde k situaci, že bude
opět nutno dle povahy používání trati upravit povrch její povrch plužením radlicí, jde tento úklid
tratě k finanční tíži objednatele.
9. Objednatel má právo v období od 1. prosince do 28. února pro nepřízeň počasí odstoupit od
smlouvy na použití závodní tratě maximálně 4 dny před termínem, na který bylo použití dráhy
objednáno. V případě nedodržení tohoto termínu dává objednatel poskytovateli právo účtovat
smluvní pokutu ve výši 50% z celkové ceny služeb objednaných u poskytovatele.
10. Objednatel bere na vědomí, že trať je vymezena vodorovnými bílými pruhy šířky 8 cm po obvodu.
Překážky ve formě nahrnutého sněhu na okrajích trati a zmrazky na povrchu trati nelze brát za
překážku, která by bránila používání závodní trati.
I.

CATERING
1. Výhradním poskytovatelem služeb v oblasti pohostinství, stravovacích služeb, poskytnutí
občerstvení a zabezpečení cateringových služeb je společnost AUTODROM MOST a.s., nebo
společnost s písemně uděleným souhlasem pro poskytování těchto služeb, a s vymezeným
rozsahem, datem a časem poskytnutí těchto služeb a jménem klienta. Objednatel není oprávněn při
pořádání akcí najmout pro poskytování uvedených služeb svého dodavatele a v případě porušení
této povinnosti je společnost AUTODROM MOST a.s. oprávněna požadovat po objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý den porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je
splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování.

J.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Objednatelem uvedená data budou uchována za účelem naplnění smluvního vztahu. Při uzavření
smluvního vztahu objednatel dává souhlas se zpracováním jeho dat.
2. Použití loga a obchodní firmy poskytovatele je možné pouze s písemným souhlasem osoby
oprávněné jednat jménem společnosti AUTODROM MOST a. s.
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