
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
1.  Tento návštěvní řád je obecně závazným právním předpisem vydaným obchodní společností BAUHAUS, k. s., IČ: 49435388, sídlem: Brno, Strážní 7,  

PSČ 639 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 5321 (dále jen “BAUHAUS”) a je závazný pro veřejnost 
vstupující do jakýchkoliv prostor prodejny BAUHAUS, jež jsou v užívání BAUHAUS, v nichž provozuje BAUHAUS svoji podnikatelskou činnost pro koncové  
zákazníky (dále jen „prodejna BAUHAUS“). Návštěvní řád určuje základní povinnosti a pravidla chování návštěvníků vstupujících do prostor prodejen  
BAUHAUS umístěným na území České republiky a pobývajících v těchto prostorách. 

2.  Vstup do prodejny BAUHAUS je podmíněn dodržováním zákonů ČR, podzákonných právních norem ČR a interních předpisů BAUHAUS zejm. Návštěvním 
řádem. Vstupem do prostoru prodejny BAUHAUS vyjadřuje návštěvník souhlas s podmínkami uvedenými v tomto Návštěvním řádu a vyjadřuje svůj souhlas 
k dodržování tohoto Návštěvního řádu a vyjadřuje souhlas být tímto Návštěvním řádem vázán. Tento Návštěvní řád je zveřejněn v každé prodejně BAUHAUS 
tak (u vchodu do prodejny BAUHAUS a na informačních stáncích v prodejně BAUHAUS), aby byl přístupný všem návštěvníkům prodejny BAUHAUS za účelem 
seznámení se s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu. 

3.  Veřejnost je oprávněna vstupovat do prodejny BAUHAUS pouze v její otevírací dobu a za podmínek stanovených tímto Návštěvním řádem. 
4.  Kromě společnosti BAUHAUS je oprávněna zajišťovat dodržování tohoto Návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů ČR taktéž pověřená bez-

pečnostní služba a v rámci své zákonné pravomoci taktéž Městská policie či Policie ČR. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokynů BAUHAUS, bezpečnostní 
služby, Městské policie, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Záchranné služby.

5.  Tento Návštěvní řád vydává BAUHAUS za účelem zajištění bezpečnosti svého majetku, pořádku v prodejně BAUHAUS a za účelem zajištění bezpečnosti  
návštěvníků prodejny BAUHAUS.

6.  Návštěvníci prodejny BAUHAUS jsou povinni dodržovat nejen tento Návštěvní řád, ale i chovat se v souladu s dobrými mravy a v souladu s obecnými norma-
mi slušného chováním.

7. Návštěvníci prodejny BAUHAUS potom jsou povinni zejména:
  a) chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování, znehodnocování, zničení či zcizování zboží v prodejně BAUHAUS, dále tak, aby bylo předcházeno škodám, 

jež mohou vzniknout na majetku ve vlastnictví BAUHAUS či návštěvníků BAUHAUS, upozornit neprodleně personál prodejny BAUHAUS na riziko vzniku škody 
a či na již vzniklou škodu.

  b) nevnášet a/nebo neužívat v prodejně BAUHAUS zbraně, nebezpečné a zdraví ohrožující předměty, a látky, omamné a psychotropní látky, alkoholické  
nápoje a nepohybovat se po prodejně BAUHAUS pod vlivem omamných a psychotropních látek či alkoholických nápojů. O hodnocení ohrožujících předmětů 
rozhoduje z pověření BAUHAUS bezpečnostní služba, popř. pověřený zástupce BAUHAUS. 

  c) při vstupu do prodejny BAUHAUS se zvířetem užívat vodítko a košík, případně bezpečnostní schránku pro zvíře. Za případné škody způsobené BAUHAUS  
či jiným návštěvníkům BAUHAUS zvířetem odpovídá jeho majitel.

 d) dodržovat v celé prodejně BAUHAUS zákaz kouření a zákaz užívání otevřeného ohně
  e) neprovádět manipulaci s rozměrově velkým či objemným druhem zboží, s nadměrným či těžkým zbožím, neužívat žebříky, plošiny, schůdky. V případě 

zájmu o manipulaci s tímto zbožím se obrátit na vyškolený personál prodejny BAUHAUS,
  f) nezapojovat zboží do elektrické sítě a neuvádět zboží do chodu. Uvádění zboží do chodu či jeho zapojení je oprávněn návštěvník prodejny BAUHAUS pouze 

za přítomnosti personálu prodejny BAUHAUS,
 g) nepoužívat vybavení prodejny určené pro prodej zboží zákazníkům (skladová mechanizace, stroje apod.)
 h) nenechávat děti mladší 12 let bez přímého dozoru zákonného zástupce
 i) konzumovat jídlo a nápoje pouze v prostorách k tomuto určených.
8. Návštěvníci jsou dále povinni zejména:
  a) nepořizovat v prodejně BAUHAUS záznamy a to jak zvukového či obrazového charakteru, zejména pro komerční účely, vyjma běžného a obvyklého  

pořizování zvukových a obrazových záznamů běžným zákazníkem. 
  b) nevnášet a nepoužívat písemné, datové, zvukové, zvukově obrazové, elektronické či elektromechanické zařízení pro zjišťování cen zboží v prodejně  

BAUHAUS zejména pro komerční účely a nesbírat a nezaznamenávat pomocí těchto zařízení či písemně data a informace o zboží v prodejně BAUHAUS zejm. 
cenách v množstvích větších, než je běžné a obvyklé ze strany běžného zákazníka.

 c) Nepropagovat, nezveřejňovat či jiným způsobem nezvýrazňovat subjekty, jež jsou v soutěžním vztahu s BAUHAUS
  d) neprovozovat v prodejnách BAUHAUS podnikatelskou činnost či podomní prodej bez výslovného písemného povolení BAUHAUS,
  e) nedopouštět se diskriminačního jednání a chování vůči ostatním návštěvníkům z důvodu jejich rasy, náboženské, sociální či politické příslušnosti k určité 

skupině,
 f) ponechávat uvolněné veškeré vchody, východy, nouzové východy a únikové cesty,
  g) při vyhlášení evakuace prodejny BAUHAUS dodržovat pokyny personálu prodejny BAUHAUS, hlášení hlasatele v prodejně BAUHAUS a dodržovat  

evakuační plán a jeho pokyny, 
  h) nevnášet do prodejny BAUHAUS potraviny, nápoje a nekonzumovat je v prostorách prodejny BAUHAUS, nepohybovat se po prodejně BAUHAUS na  

kolečkových bruslích či na jiném obdobném sportovním náčiní, neznečišťovat prodejnu BAUHAUS a nechovat se obtěžujícím, vulgárním či nevhodným  
způsobem k ostatním návštěvníkům či personálu prodejny BAUHAUS. 

9.  BAUHAUS je oprávněn v případě porušení jakéhokoliv ustanovení odst. 7 a odst. 8 tohoto Návštěvního řádu ze strany návštěvníka, s ohledem na intenzitu 
tohoto porušení a způsob tohoto porušení, dle vlastního uvážení příslušného návštěvníka vyvést z prostor prodejny BAUHAUS, a to jak prostřednictvím  
zaměstnanců BAUHAUS, tak bezpečnostní službou a neumožnit takovému návštěvníkovi opakovaný vstup do prodejny BAUHAUS. 

10.  BAUHAUS není odpovědný za jakoukoliv ztrátu, zničení, poškození či zcizení věcí s výjimkou věcí předaných do úschovy v prostorách k tomuto zvláště  
určených.   

11. Návštěvník prodejny BAUHAUS bere na vědomí, že prodejna BAUHAUS je monitorována průmyslovými kamerami.
12.  BAUHAUS  je dále oprávněn dle § 6  z.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění jednat tak, aby byla zajištěna veškerá práva a oprávněné zájmy 

BAUHAUS 
13.  BAUHAUS je oprávněn zakázat vstup do prodejny BAUHAUS osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a dětem mladším 12 let bez 

zákonného zástupce.
14.  Vstup, pobývání a užívání prodejny BAUHAUS uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. BAUHAUS nenese odpovědnost za případné škody na 

zdraví, životě či majetku způsobené v prodejně BAUHAUS, vyjma úmyslné škody způsobené zaměstnancem BAUHAUS či jinou osobou v obdobném závislém 
poměru k BAUHAUS. BAUHAUS je oprávněn po každém návštěvníkovi, který poruší ustanovení Návštěvního řádu požadovat náhradu škody a zakázat mu dle 
závažnosti, způsobu a intenzity porušení vstup do jakékoliv prodejny BAUHAUS na území České republiky vstup, a to i po neurčitou dobu.

15. Náhrada škody způsobená návštěvníky prodejny BAUHAUS bude vymáhána dle platných právních předpisů České republiky.
16. Tento návštěvní řád je účinný dnem 1. 1.2010

Za BAUHAUS k.s.: Za BAUHAUS k.s.:


