
Návštěvní řád Koncertu pro budoucnost 

I. Úvodní ustanovení 

1) Nerudný fest.cz, IČO: 26578824, se sídlem Spálená 104/43, 110 00 Praha 1, spolek zapsaný ve 

spolkovém rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl L, vložka 19575  jako výlučný 

organizátor (dále jen „Organizátor“)Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí v Praze 

dne 17. 11. 2019 (dále jen „Koncert“) vydává tento návštěvní řád (dále jen „Návštěvní řád“), 

který určuje základní závazná pravidla pro osoby vstupujících do prostor, v kterých se Koncert 

odehrává, které jsou tvořeny: 

a) vymezenými oplocenými prostory určenými pro umělce a zvané hosty a pro technické  

zázemí Koncertu, které nejsou přístupné veřejnosti; 

b) vymezeným prostorem pro kulturní produkci, včetně rádiusu v rozsahu 180 stupňů před  

delay a screen věžemi s LCD obrazovkami do vzdálenosti 30 metrů, občerstvením a 

doplňkovým prodejem určeným pro návštěvníky včetně stánků neziskových organizací a 

jejich okolí, 

c) prostorem Václavského náměstí a přilehlými komunikacemi a obslužnými plochami 

(dále jen „Areál Koncertu“) 

2) Areál Koncertu je sice veřejným prostranstvím, ale Organizátor získal veškerá potřebná 

oprávnění včetně souhlasu vlastníka Václavského náměstí k tomu, aby zde Koncert mohl konat a 

v době konání Koncertu je Areál Koncertu v jeho správě. S ohledem na to, že Koncert je 

občanskou akcí k oslavám výročí Sametové revoluce není vstup do Areálu Koncertu jakkoli 

podmíněn a Areál Koncertu není viditelně ohraničen.  

3) Cílem tohoto Návštěvního řádu je zajištění příjemné společenské atmosféry v areálu Koncertu 

zajištění bezpečnosti majetku a zdraví osob, zajištění požární ochrany, zajištění hygieny  a 

ochrany práv na Koncertu vstupujících osob.   

4) Za účelem dosažení cílů dle předchozího odstavce se pro potřeby tohoto Návštěvního řádu 

považuje za návštěvníka Koncertu každá osoba, která vstoupí do Areálu Koncertu a to včetně 

zástupců médií, vystupujících osob č osob, které do Areálu Koncertu vstupují na základě 

mluvního vztahu se Organizátorm a/nebo jeho smluvními partnery (dále jen „Návštěvník“). 

Každý Návštěvník okamžikem vstupu do Areálu Koncertu vyslovuje svůj souhlas s tímto 

Návštěvním řádem a projevuje vůli jím být vázán po celou dobu svého pobytu v Areálu Koncertu.  

II. Dohled nad dodržováním Návštěvního řádu 

1) Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto Návštěvního řádu v Areálu Koncertu provádí 

speciálním identifikačním náramkem označení pracovníci či smluvní partneři Organizátora a dále 

Organizátorem pověřená, řádně onačená bezpečnostní služba (dále jen „Oprávněné osoby“) a v 

rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž místně příslušné složky integrovaného záchranného 

systému. 

2) Návštěvníci pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek, stejně tak 

Návštěvníci, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku 

nacházejícího se v Areálu Koncertu, nebo hrubě poruší tento Návštěvní řád, mohou být 



Oprávněnými osobami či Policií České republiky nebo Městskou policií Praha vykázány z Areálu 

Koncertu.  

III. Práva a povinnosti Návštěvníka 

1) Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny a nařízení Oprávněných osob jakož i vždy 

pokyny a nařízení všech složek integrovaného záchranného systému. 

2) Návštěvníci jsou povinni chovat se v Areálu Koncertu tak, aby svým jednáním neohrožovali 

bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení 

Organizátora a jeho smluvních partnerů umístěná v Areálu Koncertu a dále svým chováním 

neomezovat, neobtěžovat a neohrožovat ostatní Návštěvníky nad míru odpovídající okolnostem 

Koncertu. 

3) Návštěvníkům je v Areálu Koncertu zakázáno: 

a) vnášet do Areálu Koncertu: 

I. zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné, či 

úderové zbraně; 

II. spreje, leptavé, hořlavé, nestabilní, výbušné, nebo jiné látky ohrožující zdraví; 

III. rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty; 

IV. omamné a psychotropní látky 

b) projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasismus či jiný druh nenávisti proti skupinám 

či jednotlivcům, vulgární, sexistické nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení. 

c) přelézat jakékoliv zábrany, vstupovat neoprávněně na stage, do technického zázemí či 

zázemí určeného vystupujícím umělcům či hostům, či se o to pokoušet; 

d) lézt na osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy, mantinely, podpůrné konstrukce apod.; 

e) vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují Návštěvníci, zejména pak na 

stage; 

f) neoprávněně pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely;  

g) zakládat oheň, manipulovat s otevřeným ohněm, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv 

pyrotechniku;  

h) jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, elektrické energie, či jiným zařízením 

v Areálu Koncertu; 

i) vyhrožovat násilím a/nebo se jej dopustit vůči jednotlivci a/nebo skupině osob a/nebo k 

takovému jednání jiné podněcovat; 

j) svévolně poškozovat majetek 3. osob; 

k) prodávat nebo nabízet zboží či služby či zprostředkovávat prodej zboží a služeb. 

4)  Návštěvníci jsou povinni bezodkladně informovat Oprávněné osoby či složky integrovaného 

záchranného systému o podezřelých předmětech a zavazadlech či předmětech, jež jsou 

způsobilé ohrozit majetek, životy a/nebo zdraví třetích osob, a/nebo o jakýchkoli úrazech či 

vzniku jiné újmy v Areálu Koncertu.  



5) Návštěvník souhlasí s provedením bezpečnostní prohlídky jeho zavazadel ze strany Oprávněných 

osob, jejichž objem pravděpodobně přesahuje 30 litrů, za účelem kontroly dodržování tohoto 

Návštěvního řádu nebo jakýchkoliv zavazadel, která v Areálu Koncertu dle uvážení Oprávněných 

osob ponechal bez dozoru.  

6) Návštěvníci berou na vědomí, že z Koncertu a Areálu Koncertu budou pořizovány zvukové 

a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného 

zpravodajství. Návštěvník dále souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého 

obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce 

pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celého Koncertu či jeho části 

pro jakékoliv účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů.  

IV. Odpovědnost za škodu 

1) Organizátor neodpovídá za škodu na majetku či zdraví Návštěvníků, pokud není tato škoda 

zaviněná porušením právních předpisů Organizátorem či v přímé souvislosti s tímto porušením.   

2) Návštěvník vstupuje do Areálu Koncertu a pobývá v něm na vlastní nebezpečí. Organizátor dále 

neodpovídá za újmu způsobenou úrazem, který si Návštěvník způsobil vlastní neopatrností, 

nedbalostí nebo nedodržováním Návštěvního řádu. 

3) Každý Návštěvník odpovídá Organizátorovi a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v 

důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto Návštěvního řádu a/nebo jiných 

závazných právních předpisů. 

4) Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou Návštěvníkovi ze strany jiného 

Návštěvníka. 

5) Organizátor neručí za osobní věci Návštěvníků vnesené do Areálu Koncertu. 

6) Za nezletilé Návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad 

nezletilými dohled. 

V. Závěrečná ustanovení 

1) Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými 

právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném 

znění. 

2) V případě nouze se obraťte na jakéhokoliv pracovníka Organizátora, bezpečnostní službu či 

místně příslušné složky integrovaného záchranného systému. 

Linky tísňového volání v případě nouze: 

112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS) 

158 – Policie 

150 – Hasiči 

155 – Zdravotnická záchranná služba 

3) Pořadatel se vyhrazuje právo kdykoliv změnit tento návštěvní řád. 

4) Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 14. 11. 2019. 

Nerudný fest. cz 


