
 

 

Provozní a prodejní řád 

burzy na 25. mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích 

Burza na mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích je PŘEDNOSTNĚ určena  
k prodeji materiálu, součástek a potřeb bezprostředně souvisejících s radioamatérskou 
činností. V případě prodeje jiného sortimentu si organizátor vyhrazuje právo prodejce 
vykázat na jiná (jím určená) prodejní místa. 

Prodejce se zavazuje k dodržování tohoto Provozního a prodejního řádu (dále jen PPŘ). 

Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem. Organizátor burzy v Holicích 
(dále jen organizátor) nenese za prodávané zboží žádnou odpovědnost. 

Prodej na burze v Holicích mohou provád ět:  

• občané bez živnostenského listu obchodující s vlastním použitým zbožím nebo výrobky 
(jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení zákonem 
daných částek danit dle Zákona o dani z příjmů), 

• občané, kteří jsou oprávněni obchodovat s nabízeným sortimentem podle živnostenského 
oprávnění stanoveného platnými právními předpisy, 

• umělci, malovýrobci a drobní pěstitelé vlastnící povolení k prodeji svých výrobků, 
• organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému živnostenským listem nebo 

jiným oprávněním dle platných právních předpisů. 

Prodej není povolen osobám mladším 15-ti let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této 
činnosti. 

Trvání burzy  
Provozní doba burzy je po oba dva dny od 6.00 do 18.00 hodin. 

Zavážka a p říprava prodejních míst  
Zavážka a příprava prodejního místa prodejci je možná od pátku 5.00 hodin a řídí se pokyny 
organizátora. Prodejní místo musí být opuštěno a uvedeno do původního stavu nejpozději v sobotu 
do 22.00 hodin. 

Co není možné prodávat  
Následující zboží není na burze přípustné a jeho prodej může být důvodem k okamžitému vykázání 
prodejce z prodejního místa a propadnutí poplatku za prodejní místo prodejce ve prospěch 
organizátora. V případě neuposlechnutí má organizátor právo přizvat na pomoc hlídku Městské 
policie.  

Na burze nelze prodávat: 

• střelné zbraně (i znehodnocené), jakoukoliv munici, pyrotechnické pomůcky a produkty,  
• všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné 

nedemokratické principy včetně materiálů organizací velebících násilí nebo rasistické 
a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy,  

• erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty,  
• novou kosmetiku, parfémy - kromě výjimek udělených organizátorem, 
• motorová vozidla,  



 

 

• jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky (výjimku tvoří používané látky běžně 
používané v souvislosti s radioamatérskou činností např. kyselina na plošné spoje atd.),  

• produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob 
(autorská práva, patenty, ochranné známky, majetková práva atd.), finanční  
produkty – hypotéky, pojištění a stavební spoření. 
 

Prodej potravin a občerstvení je možný pouze se souhlasem organizátora. Je povolen pouze 
osobám k němu oprávněných zákonem, prodej musí probíhat za podmínek určených 
zákonem a příslušnou hygienickou vyhláškou! 
 
Na prodejních místech nesmí být provozována žádná politická, produktová ani náboženská 
propaganda a reklama. Burza nesmí být využita k petici, pokud k tomu organizátor nedal výslovný 
souhlas. Používání ozvučovací techniky k prodeji není přípustné. Vlastní hudební produkce je 
povolena pouze po schválení organizátorem.  

Povinnosti prodejce  
Prodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz výše) na místech jim vyhrazených 
organizátorem, případně osobám jím pověřeným. 

Prodejce je povinen: 

• při příjezdu zaplatit u pokladny organizátorovi burzy poplatek za prodejní místo poplatek 
za vstupné (vstupné neplatí osoby s průkazem ZTP). Po zaplacení obdrží prodejce 
potvrzení, kterým prodejní místo během účasti na burze viditelně označí. Pokud nebude 
prodejní místo viditelně označeno, je prodávající povinen toto potvrzení o zaplacení na 
požádání předložit ke kontrole, 

• označit prodejní místo svým jménem, adresou, volací značkou popřípadě i IČ má-li ho 
přiděleno, 

• jednoznačně označit prodejní plochu, kterou si nárokuje a za kterou zaplatil, 
• udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště 
čisté a uklizené, 

• dodržovat veškeré platné zákony, městské vyhlášky a dodržovat pravidla dobrých mravů. 
Osoby, které nebudou dodržovat pravidla dobrých mravů, budou nevhodným způsobem 
poškozovat zájmy a práva nebo dobré jméno zákazníků, prodejců nebo organizátora, mohou 
být z areálu neprodleně vykázány, a to bez náhrady poplatků za prodejní místo nebo 
zaplaceného vstupného. 

Prodejce nesmí: 

• odkládat své osobní věci a zboží mimo prostor prodejního místa, za které uhradil 
organizační poplatek, 

• o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka.  

Organizace a řízení provozu burzy  
Provoz burzy řídí organizátor nebo osoba jím pověřená v souladu s dohodou uzavřenou s městem 
Holice a pravidly stanovenými tímto PPŘ. 

Organizátor burzy zejména:  

• určuje prodejcům prodejní místa na tržišti,  
• dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje,  
• odpovídá za plnění podmínek daných tímto PPŘ.  



 

 

Prodejní místo 
Prodejním místem v areálu setkání se rozumí každé zabrané místo k prodeji nebo parkování  
i stanování, které podléhá organizačnímu poplatku.  

Základní prodejní místo je určeno rozměrem 3x3 m a je využíváno k prodeji a případně ke 
stanování. Poplatek za parkovné se hradí zvlášť za auto i za vlek. Tyto poplatky se vybírají za 
každý prodejní den! 

Prodejním místem není vyznačené parkoviště pro pořadatele a hosty. Dále pak všechna další místa 
označená organizátorem nebo osobou jím pověřenou. 

Poplatek za prodejní místo hradí v plné výši rovněž prodávající s průkazem ZTP. 

Ceník 

základní prodejní místo 3x3 m (vč. prostoru pro stanování)  150 Kč/den 

parkovné (zvlášť cena za auto i za vlek)    150 Kč/den 

základní vstupné (registrační poplatek)    70 Kč 

vstupné (registrační poplatek) pro důchodce nad 70 let  40 Kč 

Závěrečná ustanovení  
Tento PPŘ zavazuje jak prodejce, tak organizátora.  

Při porušení kteréhokoliv z bodů tohoto PPŘ ze strany prodejce si organizátor nebo osoba jím 
pověřená vyhrazuje právo požadovat okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř. vykázat 
prodávajícího z prostoru burzy bez nároku na vrácení organizačního poplatku. V případě 
neuposlechnutí má organizátor právo přizvat na pomoc hlídku Městské policie. Rozhodnutí 
pořadatele je konečné! 

Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji, parkování a stanování 
zakázáno nebo jen s povolením organizátora.  

Platnost PPŘ je od 1. srpna 2014, tento PPŘ je platný po celou dobu provozování burzy v Holicích. 


