
 

 
KOMETA GROUP a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195 

Tel./ Fax: +420 543 245 457, www.hc-kometa.cz, e-mail: hckometa@kometagroup.cz  
Obchodní rejstřík, Krajský soud v Brně, oddíl B vložka 3781 

HOKEJOVÉ HRY BRNO 2016 
 

Obchodní podmínky Pořadatele 
vydané ve smyslu ustanovení § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
Článek I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Předmět obchodních podmínek 

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky prodeje vstupenek na hokejová utkání konaná jako 
součást akce Hokejové hry Brno 2016, v rámci níž odehraje hokejový tým HC KOMETA BRNO pod 
širým nebem domácí utkání 33. a 34. kola Tipsport Extraligy ledního hokeje. Současně tyto obchodní 
podmínky upravují další smluvní vztahy se zákazníky (diváky) s tím související (dále jen „Obchodní 
podmínky“). 

Koupí vstupenky na utkání konané v rámci akce Hokejové hry Brno 2016 zákazník (divák) potvrzuje, 
že se předem seznámil s těmito Obchodními podmínkami prodeje, které jsou pro něj závazné.  

2. Používané pojmy 

2.1 Vstupenka 

Doklad opravňující vlastníka ke vstupu na konkrétní hokejové utkání konané v rámci Hokejových her 
Brno 2016 a na sledování uvedeného hokejového utkání z  místa v konkrétním sektoru provizorně 
vybudovaného stadionu Za Lužánkami. Doklad je určený pro jednorázové použití. Padělání vstupenky 
je trestné.  

2.2 Permanentní vstupenka a celosezónní vstupenka 

Doklad opravňující vlastníka ke vstupu na domácí hokejová utkání HC KOMETA BRNO konaná v rámci 
Tipsport Extraligy ledního hokeje v sezóně 2015/2016 v DRFG Areně. Doklad slouží pro opakované 
použití v rámci stanoveného časového období, kterým je sezona 2015/16. 

3. Způsob prodeje vstupenek 

Prodej vstupenek na hokejová utkání HC KOMETA BRNO konaná v rámci Hokejových her Brno 2016 
zajišťuje společnost KOMETA GROUP,a.s., IČO: 262 96 195, se sídlem Křídlovická 911/34, 
Staré Brno, 603 00 Brno (dále jen „Pořadatel“), a to samostatně na pokladně DRFG Areny na 
adrese Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno (dále jen „Prodejní místo“) anebo 
prostřednictvím prodejní sítě vstupenek TICKETPORTAL. 

Zakoupením vstupenky vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem (divákem) a Pořadatelem. 
Podmínky prodeje vstupenek na utkání konaná v rámci Hokejových her Brno 2016 jsou dále 
specifikovány v čl. II. a III. těchto Obchodních podmínek.    

4. Termín a místo konání akce 

V rámci Hokejových her Brno 2016 sehraje tým HC KOMETA BRNO dvě domácí utkání Tipsport 
Extraligy ledního hokeje konaná pod širým nebem na místě bývalého zimního stadionu Za Lužánkami, 
ulice Sportovní, Brno (dále jen „Za Lužánkami“). Hokejová utkání na provizorně vybudovaném 
stadionu Za Lužánkami budou sehrána proti týmům HC Škoda Plzeň a HC Sparta Praha. 
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4.1 Utkání s HC Škoda Plzeň 

Utkání 33. kola Tipsport Extraligy ledního hokeje se bude konat v neděli dne 3. 1. 2016 od 13:00 hod. 
V případě, že povětrnostní podmínky, hydrometeorologické podmínky, technické problémy 
s venkovní ledovou plochou (např. závada na chlazení), rozhodnutí orgánů veřejné správy (např. 
Policie ČR) nebo jiná objektivní skutečnost znemožní konání utkání v uvedeném termínu, vyhrazuje si 
Pořadatel právo pořádat utkání v areálu Za Lužánkami v náhradním termínu, a to v pondělí 4. 1. 2016 
od 13:00 hod. 

4.2 Utkání s HC Sparta Praha. 

Utkání 34. kola Tipsport Extraligy ledního hokeje se bude konat v pátek dne 8. 1. 2016 od 18:20 hod. 
V případě, že povětrnostní podmínky, hydrometeorologické podmínky, technické problémy 
s venkovní ledovou plochou (např. závada na chlazení), rozhodnutí orgánů veřejné správy (např. 
Policie ČR) nebo jiná objektivní skutečnost znemožní konání utkání v uvedeném termínu, vyhrazuje si 
Pořadatel právo pořádat utkání v areálu Za Lužánkami v náhradním termínu, a to v sobotu 9. 1. 2016 
od 17:00 hod. 

4.3 Zrušení utkání konaného pod širým nebem v areálu Za Lužánkami  

V případě, že povětrnostní podmínky, hydrometeorologické podmínky, technické problémy 
s venkovní ledovou plochou (např. závada na chlazení), rozhodnutí orgánů veřejné správy (např. 
Policie ČR) nebo jiná objektivní skutečnost znemožní konání hokejových utkání pod širým nebem jak 
v původních termínech, tak v náhradních termínech uvedených v čl. 1 odst. 4.1 a 4.2 těchto 
Obchodních podmínek, vyhrazuje si Pořadatel právo pořádat utkání v DRFG Aréně. 

V takovém případě nebudou vstupenky zakoupené na utkání plánované v rámci Hokejových her 
Brno 2016 v areálu Za Lužánkami pro utkání hrané v DRFG Aréně z kapacitních a logistických důvodů 
platné. Pořadatel v tomto případě přistoupí k vypořádání majetkových vztahů se zákazníky, kteří si 
zakoupili vstupenky na utkání Hokejových her Brno 2016 plánované v areálu Za Lužánkami (na 
pokladně DRFG Areny nebo v síti TICKETPORTAL) prostřednictvím vrácení kupní ceny těchto 
vstupenek v plné výši ve stanovených termínech na pokladně DRFG Areny, a to vždy proti předložení 
vstupenky a podpisu příjmového dokladu, resp. vyplnění a podepsání formuláře vrácení vstupného 
zákazníkem nebo jeho zmocněncem. 

V případě zakoupení vánočního dárkového balíčku zákazníkem ve smyslu čl. III odst. 3 těchto 
Obchodních podmínek, má zákazník v případě zrušení utkání nárok na vrácení části kupní ceny 
vánočního dárkového balíčku připadající na vstupenky, nikoliv části kupní ceny vánočního dárkového 
balíčku připadající na upomínkové předměty (vlaječky s logem HC KOMETA BRNO a pamětní mince). 
Zákazník se zakoupeným balíčkem za 3.000,- Kč má v případě nesehraní jednoho utkání v areálu Za 
Lužánkami nárok na vrácení částky 990,- Kč, v případě nesehraní obou utkání v areálu Za Lužánkami 
nárok na vrácení částky 1.980,- Kč.  Zákazník se zakoupeným balíčkem za 5.000,- Kč má v případě 
nesehraní jednoho utkání v areálu Za Lužánkami nárok na vrácení částky ve výši 1.980,- Kč, v případě 
nesehraní obou utkání v areálu Za Lužánkami nárok na vrácení částky ve výši 3.960,- Kč. Upomínkové 
předměty je zákazník oprávněn si ponechat. 

Současně Pořadatel v takové situaci přistoupí k realizaci nového prodeje vstupenek na utkání hrané v 
DRFG aréně z důvodu objektivní nemožnosti sehrát utkání Hokejových her Brno 2016 pod širým 
nebem v areálu Za Lužánkami. Práva držitelů permanentních a celosezónních vstupenek ke vstupu na 
domácí utkání hrané v DRFG aréně nebudou tímto dotčena, a to s výjimkou těch vlastníků 
permanentních vstupenek, kteří požádali na Prodejním místě o vrácení vstupného na dané utkání 
(daná utkání) plánovaná v rámci Hokejových her Brno 2016. 
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4.4 Prohlášení zákazníka 

Zákazník nákupem vstupenky bere na vědomí a akceptuje, že konání kteréhokoliv utkání pořádaného 
v rámci Hokejových her Brno 2016 může být ovlivněno povětrnostními podmínkami, 
hydrometeorologickými podmínkami, technickými problémy s venkovní ledovou plochou (např. 
závada na chlazení), rozhodnutím orgánů veřejné správy (např. Policie ČR) nebo jinou objektivní 
skutečností, což Pořadatel nemůže objektivně ovlivnit ani vyloučit. V případě, že se některé 
z hokejových utkání uvedených v čl. I odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek nebude konat pod 
širým nebem v areálu Za Lužánkami (v původním, ani v náhradním termínu), nýbrž bude odehráno 
v DRFG aréně, nebude zákazník uplatňovat proti Pořadateli jakýkoliv jiný nárok, než nárok na vrácení 
kupní ceny za vstupenku (vstupenky). 
 

Článek II 
VSTUPENKY PRO VLASTNÍKY PERNAMENTNÍCH A CELOSEZÓNNÍCH VSTUPENEK 

1. Předkupní právo 

Vlastníci permanentních a celosezónních vstupenek (karet) mají předkupní právo na vstupenky na 
hokejová utkání konaná v rámci Hokejových her Brno 2016. Utkání v rámci Hokejových her Brno 2016 
cenově nespadají v plném rozsahu do předem zaplacené částky za permanentní či celosezónní 
vstupenku na domácí utkání HC KOMETA BRNO v Tipsport Extralize ledního hokeje v sezoně 
2015/2016. 

V případě, že vlastník permanentní či celosezónní vstupenky má zájem navštívit hokejová utkání 
hraná pod širým nebem v areálu Za Lužánkami v rámci Hokejových her Brno 2016, musí se v období 
16. 11. 2015 až 10. 12. 2015 dostavit na Prodejní místo se svou permanentní či celosezónní kartou, 
případně pověřit k tomuto zástupce, a doplatit zde část kupní ceny rovnající se rozdílu mezi cenou 
vstupenky na jedno utkání Hokejových her Brno 2016, která činí 990,- Kč, a cenou vstupenky na jedno 
domácí utkání hrané v DRFG Areně (tj. skupina A: 24–8. řada sezení částka 220,- Kč, skupina B: 7–1. 
řada sezení částka 185,- Kč, skupina C: stání částka 140,- Kč). 

V případě, že vlastník permanentní či celosezónní vstupenky chce navštívit utkání Hokejových her 
Brno 2016, je povinen za vstupenku na jedno utkání doplatit, případně k uvedenému pověřit 
zástupce, na pokladně DRFG Areny následující část kupní ceny: 

Skupina A: 24–8. řada sezení  částka 750,- Kč za jedno utkání, 
Skupina B: 7–1. řada sezení částka 805,- Kč za jedno utkání, 
Skupina C: stání   částka 850,- Kč za jedno utkání.     

Po uhrazení výše uvedené částky na pokladě DRFG Areny nejpozději dne 10. 12. 2015 bude 
vstupenka na příslušné hokejové utkání Hokejových her Brno 2016 vydána zákazníkovi (vlastníkovi 
permanentní vstupenky nebo jeho zástupci) na pokladně DRFG Areny. Tímto okamžikem dochází 
mezi Pořadatelem a zákazníkem k uzavření kupní smlouvy na příslušné hokejové utkání Hokejových 
her Brno 2016.    
 

2. Vracení kupní ceny 

V případě, že vlastník permanentní či celosezónní vstupenky nemá zájem navštívit hokejové utkání 
(hokejová utkání) hrané pod širým nebem v areálu Za Lužánkami v rámci Hokejových her Brno 2016, 
je oprávněn se v období 16. 11. 2015 až 10. 12. 2015 dostavit, případně k uvedenému pověřit 
zmocněnce na základě písemné plné moci, na Prodejní místo s permanentní či celosezónní kartou a 
požádat o vrácení vstupného (kupní ceny) připadajícího na jedno domácí utkání HC KOMETA BRNO (v 
případě, že má zájem navštívit pouze jedno ze dvou utkání Hokejových her Brno 2016) nebo o vrácení 
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vstupného (kupní ceny) připadajícího na dvě domácí utkání HC KOMETA BRNO (v případě, že nemá 
zájem navštívit ani jedno utkání Hokejových her Brno 2016).  

V případě, že se vlastník permanentní vstupenky rozhodne pro vrácení vstupného (kupní ceny) 
připadající na domácí utkání HC KOMETA BRNO, vzdává se tak účasti na příslušném domácím utkání 
Tipsport Extraligy ledního hokeje 2015/16 a současně předkupního práva na vstupenku na Hokejové 
hry Brno 2016. V takovém případě bude jemu rezervovaná vstupenka obratem nabídnuta 
Pořadatelem do volného prodeje.   

V případě, že majitel permanentní vstupenky požádá do 10. 12. 2015 o vrácení vstupného (kupní 
ceny) připadající na domácí utkání HC KOMETA BRNO, a toto utkání nebude následně z důvodů 
specifikovaných v čl. I odst. 4.3 těchto Obchodních podmínek sehráno pod širým nebem v areálu Za 
Lužánkami, ale v DRFG Aréně, není permanentní či celosezónní vstupenka takového majitele na toto 
utkání hrané v DRFG Aréně v platnosti. 

V případě, že se majitel permanentní vstupenky nedostaví do 10. 12. 2015 na pokladnu DRFG Areny 
za účelem využití předkupního práva na utkání Hokejových her 2016, nebo za účelem vrácení kupní 
ceny připadající na domácí utkání HC KOMETA BRNO, ztrácí nárok na vrácení kupní ceny i na 
předkupní právo připadající na domácí utkání HC KOMETA BRNO hrané mimořádně v rámci 
Hokejových her Brno 2016 v areálu Za Lužánkami. Pouze v případě, že by z důvodů vymezených ve čl. 
I odst. 4.3 těchto Obchodních podmínek bylo utkání následně sehráno v DRFG Areně, bude 
permanentní vstupenka vlastníka, který nepožádal do 10. 12. 2015 o vrácení vstupného, na takové 
utkání platná.        

3. Zrušení utkání 

V případě zrušení konání utkání Hokejových her Brno 2016 v areálu Za Lužánkami se postupuje při 
vrácení vstupného (kupní ceny vstupenky) dle čl. I odst. 4.3 těchto Obchodních podmínek.  

 
Článek III 

VSTUPENKY PRO OSTATNÍ VEŘEJNOST 

1. Začátek prodeje vstupenek 

Prodej vstupenek začíná na pokladnách DRFG Arény a prostřednictvím prodejní sítě TICKETPORTAL 
dne 16. 11. 2015. 

2. Vstupné 

Vstupné na jedno utkání Hokejových her Brno 2016 je pro dospělé stanoveno Pořadatelem jednotně 
pro celý stadion Za Lužánkami ve výši 990,- Kč. 

Pořadatel vyčlenil na každou z tribun A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 celkem 200 vstupenek pro děti do 
130 cm výšky. Cena vstupenek pro děti do 130 cm výšky je stanovena jednotně pro uvedené tribuny 
ve výši 390,- Kč. Po vyprodání počtu 200 vstupenek za cenu 390,- Kč na danou tribunu již budou 
prodávány vstupenky na takovou tribunu výhradně za cenu      990,- Kč. V případě, že bude 
Pořadatelem na základě kontrolního měření před tribunou (areálem Za Lužánkami) před utkáním 
zjištěno, že výška dítěte se vstupenkou zakoupenou za 390,- Kč je vyšší než 130 cm, vyhrazuje si 
Pořadatel právo takové dítě do hlediště (areálu Za Lužánkami) nevpustit. 

3. Vánoční dárkový balíček 

Kromě nákupu jednotlivých vstupenek na Hokejové hry Brno 2016 mají zákazníci na Prodejním místě 
možnost nákupu vánočních dárkových balíčků v ceně 3.000,- Kč a        5.000,- Kč. 
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Obsahem balíčku v ceně 3.000,- Kč je jedna vstupenka na zápas s HC Škoda Plzeň, jedna vstupenka na 
zápas s HC Sparta Praha, pamětní mince a vlaječka s logem HC KOMETA BRNO. 

Obsahem balíčku v ceně 5.000,- Kč jsou dvě vstupenky na zápas s HC Škoda Plzeň, dvě vstupenky na 
zápas s HC Sparta Praha, pamětní mince a vlaječka s logem HC KOMETA BRNO. 

4. Zrušení utkání 

V případě zrušení konání utkání Hokejových her Brno 2016 v areálu Za Lužánkami se postupuje při 
vrácení vstupného (kupní ceny vstupenky) dle čl. I odst. 4.3 těchto Obchodních podmínek.  

     

Článek IV 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Návštěvní řád 

Návštěvní řád DRFG arény dostupný na webu http://www.hc-kometa.cz/zobraz.asp?t=hala-rad platí 
pro zákazníky (diváky) Hokejových her Brno 2016 přiměřeně.  

2. Obrazové a zvukové záznamy 

Vlastník vstupenky souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn bez nároku na odměnu vlastníka 
vstupenky v rámci pořádané akce vytvořit obrazový a zvukový záznam vlastníka, který překračuje 
líčení současného dění při pořádané akci a tento záznam pak rozmnožit, vysílat nebo nechat vysílat, 
stejně jako užít v audiovizuálních médiích pro vlastní účely. Vlastník vstupenky s tímto uděluje 
výslovný souhlas. 

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Vlastník permanentní vstupenky, resp. jeho zmocněnec, který požádá o vrácení vstupného (kupní 
ceny vstupenky) připadající na domácí utkání HC KOMETA BRNO z důvodu jeho odehrání pod širým 
nebem v areálu Za Lužánkami v rámci Hokejových her Brno 2016, poskytuje spolu s žádostí o vrácení 
vstupného na základě těchto Obchodních podmínek Pořadateli pro účely vrácení vstupného a 
vytvoření databáze těchto osob souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu ust. § 5 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel 
garantuje, že osobní údaje nebudou použity v rozporu se stanoveným účelem nebo převedeny jiné 
osobě.  

4. Dispoziční uspořádání míst 

Zákazník bere na vědomí, že může dojít ke změně značení a dispozičního uspořádání míst a sedadel 
na stadionu Za Lužánkami a že umístění je pouze orientační. 

5. Daň z přidané hodnoty 

Veškeré ceny stanovené v těchto Obchodních podmínkách jsou uvedeny včetně daně z přidané 
hodnoty (DPH).  

6. Platnost a účinnost obchodních podmínek 

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12. listopadu 2015. 
 
Vydala dne 11. listopadu 2015 
 
KOMETA GROUP,a.s.  
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