
IČO / Reg. No.: 14888939
DIČ / VATNo.: CZ14888939
Bankovní spojení / Bankers: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 478556673/300
IBAN CZ86 0300 0000 0004 7855 6673
Swift kód: CEKOCZPP
Account Nr.: 478556913/0300
IBAN CZ08 0300 0000 0004 7855 6913
Swift code: CEKOCZPP

INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 00 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI / APPLICATION FOR PARTICIPATION
FIRMA / COMPANY:

KONTAKTNÍ OSOBA / CONTACT PERSON: FUNKCE / POSITION:

ADRESA / ADDRESS:

JEDNATEL / ŘEDITEL SPOLEČNOSTI / AUTHORISED COMPANY REPRESENTATIVE / DIRECTOR :

TELEFON / PHONE (incl. area code):

E-MAIL: WWW:

BANKOVNÍ SPOJENÍ / BANK DETAILS:

IČO / REG. No.: DIČ / VAT NO.:

ZAŘAZENÍ FIRMY PODLE OBOROVÉHO ČLENĚNÍ / COMPANY CATEGORIZATION ACCORDING TO TECHNICAL CLASSIFICATION:

KORESPONDENČNÍ ADRESA / POSTAL ADDRESS:

OBJEDNÁVÁME ZÁVAZNĚ / OUR BIDDING ORDER INVOLVES

Vystavovatel prohlašuje, že podpisem této přihlášky uzavírá řádnou smlouvu s pořadatelem o své účasti na výstavě. Doručením přihlášky do společnosti INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. nabývá 
smlouva účinnosti. Vystavovatel souhlasí se Všeobecnými podmínkami účasti, které jsou nedílnou součástí této uzavřené smlouvy. V souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., poskytuje souhlas 

s využitím svého elektronického kontaktu k šíření obchodních sdělení.

The exhibitor declares that by signing this application he has concluded a valid contract with the organizer on his participation in the exhibition. The contract comes in effect upon the delivery  
of the application of INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. The exhibitor has agreed with the General terms and conditions of the participation, which form an integral part of this concluded contract.  

Pursuant to § 7 of the Act no. 480/2004 Coll. he provides his consent with the use of his electronic contact to disseminate commercial messages.

Originál, faxovou kopii nebo scan této přihlášky, podepsaný osobou oprávněnou za vystavovatele jednat, zašlete společnosti INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o..  
Přihláška je bez podpisu a data neplatná.

Send the original, scan or fax copy of this application signed by a person authorized on behalf of the exhibitor to INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.. 
An application without a signature and the date on it is invalid.

Ceny bez DPH v zákonné výši. / Prices without VAT.

JMÉNO A FUNKCE / NAME AND POSITION DATUM / DATE PODPIS / SIGNATURE

6 m2 STÁNEK vč. PLOCHY / 6 m2 STAND incl. AREA 13 800,- / 552 EUR 14 500,- / 580 EUR × =

9 m2 STÁNEK vč. PLOCHY / 9 m2 STAND incl. AREA 24 600,- / 984 EUR 25 900,- / 1 036 EUR × =

12 m2 STÁNEK vč. PLOCHY / 12 m2 STAND incl. AREA 32 300,- / 1 292 EUR 33 600,- / 1 344 EUR × =

ŘADOVÁ PLOCHA / ROW AREA 1 600,- / 64 EUR 1 800,- / 72 EUR × =

ROHOVÁ PLOCHA / CORNER AREA 1 680,- / 67 EUR 1 890,- / 76 EUR × =

ČELNÍ A OSTROVNÍ PLOCHA /  
FRONT AND ISLAND AREA 1 760,- / 71 EUR 1 980,- / 79 EUR × =

STAVBA EXPOZICE / STAND CONSTRUCTION

TYPOVÉ VÝSTAVNÍ EXPOZICE / STANDARDIZED STANDS*

CENÍK VÝSTAVNÍ PLOCHY BEZ STAVBY STÁNKU/ 
PRICES OF EXHIBITION SPACE WITHOUT BUILDING A STAND 

V případě expozice nerealizované společností INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. se vystavovatel zavazuje zaslat organizátorovi projekt 
expozice k přezkoumání, zda vyhovuje stanoveným podmínkám a normám. Cena za schválení projektu se sjednává ve výši 100 Kč /m2 
plochy stánku (max. 3000 Kč). / In case of an exhibition not implemented by INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. the exhibitor is obliged 
to send to the organizer: The exhibition project for review, whether it meets the specified conditions and standards. Price for approval 
of the project is agreed in the amount of 4 EUR per sq.m. of the stand area (up to 130 EUR).

=

CELKEM / TOTAL

Stavba expozice prostřednictvím INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. / Stand construction by means of INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

Stavbu expozice si zajistíme sami. / We will assemble the display ourselves.    Realizační firma / Assembly company:

REGISTRAČNÍ POPLATEK / REGISTRATION FEE (bude zahrnut do faktury / will be included on the invoice) 2 000 Kč / 80 EUR=

 PROSÍM OZNAČTE / PLEASE INDICATE

* Vybavení expozice - viz 2. strana přihlášky / Stand equipment - see second page of the application

do / till 15. 12. 2017 
Kč / EUR

do/till 15. 12. 2017 
Kč/m2, EUR/sq.m.

po / after 16. 12. 2017 
Kč / EUR

po/after 16. 12. 2017 
Kč/m2, EUR/sq.m.

ks /pcs.

m2 / sq.m.

Kč /EUR

Kč /EUR

PAMÁTKY / MONUMENTS 
MUZEA / MUSEUMS 
ŘEMESLA / CRAFTS 
8. - 9. 3. 2018
Výstaviště Praha - Holešovice / Prague Exhibition Grounds 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / DEADLINE: 10. 2. 2018

ČÍSLO ÚČTU / BANK DETAILS: 

PLÁTCE DPH / PAYER VAT:         ANO / YES          NE / NO

NEBO

Tel.: +420 220 103 304 
Fax: +420 220 103 492
e-mail: pamatky@incheba.cz 
www.incheba.cz/pamatky



IČO / Reg. No.: 14888939
DIČ / VATNo.: CZ14888939
Bankovní spojení / Bankers: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 478556673/300
IBAN CZ86 0300 0000 0004 7855 6673
Swift kód: CEKOCZPP
Account Nr.: 478556913/0300
IBAN CZ08 0300 0000 0004 7855 6913
Swift code: CEKOCZPP

OBOROVÉ ČLENĚNÍ / COMMODITY LIST

NABÍDKA VÝSTAVNÍCH EXPOZIC / STAND OFFER
STÁNEK 6 m2 / STAND 6 m2

STÁNEK  9 m2 / STAND 9 m2

STÁNEK 12 m2 / STAND 12 m2

CENA ZAHRNUJE / PRICE INCLUDES VYBAVENÍ STÁNKU / STAND EQUIPMENT

CENA ZAHRNUJE / PRICE INCLUDES VYBAVENÍ STÁNKU / STAND EQUIPMENT

CENA ZAHRNUJE / PRICE INCLUDES VYBAVENÍ STÁNKU / STAND EQUIPMENT

PAMÁTKY / MONUMENTS 
MUZEA / MUSEUMS 
ŘEMESLA / CRAFTS 

1.  PAMÁTKY / MONUMENTS 2. MUZEA / MUSEUMS 3.  ŘEMESLA / CRAFTS

•	PRONÁJEM	VÝSTAVNÍ	PLOCHY	6	m2	/
RENTAL	OF	EXHIBITION	SPACE	6	m2

•	STAVBU	STÁNKU	/	STAND	CONSTRUCTION

•	GRAFIKU	NA	LÍMEC	/	GRAPHIC	ON	THE	FASCIA

•	DENNÍ	ÚKLID	/	CLEANING

•	KOBEREC	/	CARPET

•	OBVODOVÉ	STĚNY	/	WALLS

•	STROPNÍ	RASTR	/	CEILING	GRID

•	LÍMEC	+	GRAFIKA	MAX.	20	PÍSMEN	/	
FASCIA	WITH	GRAPHIC	(MAX.	20	LETTERS)

•	STŮL	/	TABLE

•	2	ŽIDLE	/	2	CHAIRS

•	INFOPULT	S	POLICÍ	/	INFODESK	WITH	SHELF

•	BAROVÁ	STOLIČKA	/	BAR	STOOL

•	ODPADKOVÝ	KOŠ	/	WASTE	BASKET

•	VĚŠÁK	/	HANGER

•	PRONÁJEM	VÝSTAVNÍ	PLOCHY	9	m2	/
RENTAL	OF	EXHIBITION	SPACE	9	m2

•	STAVBU	STÁNKU	/	STAND	CONSTRUCTION

•	GRAFIKU	NA	LÍMEC	/	GRAPHIC	ON	THE	FASCIA

•	PŘÍVOD	ELEKTRO	2,2	kW	/	POWER	SUPPLY	
UP	TO	2,2	kW

•	ELEKTROREVIZI	/	REVISION	OF	ELECTRIC
INSTALATION

•	DENNÍ	ÚKLID	/	CLEANING

•	KOBEREC	/	CARPET

•	OBVODOVÉ	STĚNY	/	WALLS

•	STROPNÍ	RASTR	/	CEILING	GRID

•	LÍMEC	+	GRAFIKA	MAX.	20	PÍSMEN	/	
FASCIA	WITH	GRAPHIC	(MAX.	20	LETTERS)

•	STŮL	/	TABLE

•	4	ŽIDLE	/	4	CHAIRS

•	INFOPULT	S	POLICÍ	/	INFODESK	WITH	SHELF

•	BAROVÁ	STOLIČKA	/	BAR	STOOL

•	ODPADKOVÝ	KOŠ	/	WASTE	BASKET

•	VĚŠÁK	/	HANGER

•	3	BODOVÁ	SVĚTLA	/	3	SPOTLIGHTS

•	PRONÁJEM	VÝSTAVNÍ	PLOCHY	12	m2	/
RENTAL	OF	EXHIBITION	SPACE	12	m2

•	STAVBU	STÁNKU	/	STAND	CONSTRUCTION

•	GRAFIKU	NA	LÍMEC	/	GRAPHIC	ON	THE	FASCIA

•	PŘÍVOD	ELEKTRO	2,2	kW	/	POWER	SUPPLY	
UP	TO	2,2	kW

•	ELEKTROREVIZI	/	REVISION	OF	ELECTRIC
INSTALATION

•	DENNÍ	ÚKLID	/	CLEANING

•	PARKOVACÍ	KARTA	/	PARKING	CARD

•	KOBEREC	/	CARPET
•	OBVODOVÉ	STĚNY	/	WALLS
•	STROPNÍ	RASTR	/	CEILING	GRID
•	LÍMEC	+	GRAFIKA	MAX.	20	PÍSMEN	/	

FASCIA	WITH	GRAPHIC	(MAX.	20	LETTERS)
•	UZAMYKATELNÉ	ZÁZEMÍ	S	REGÁLEM	/	LOC-

KABLE	FACILITY	WITH	A	SHELF
•	STŮL	/	TABLE
•	4	ŽIDLE	/	4	CHAIRS
•	INFOPULT	S	POLICÍ	/	INFODESK	WITH	SHELF
•	BAROVÁ	STOLIČKA	/	BAR	STOOL
•	ODPADKOVÝ	KOŠ	/	WASTE	BASKET
•	VĚŠÁK	/	HANGER
•	4	BODOVÁ	SVĚTLA	/	4	SPOTLIGHTS

INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 00 Praha 7
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

8. - 9. 3. 2018
Výstaviště Praha - Holešovice / Prague Exhibition Grounds 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK / DEADLINE: 10. 2. 2018

Tel.: +420 220 103 304 
Fax: +420 220 103 492
e-mail: pamatky@incheba.cz 
www.incheba.cz/pamatky



Čl. I. ORGANIZÁTOR
INCHEBů EXPO PRůHů spol. s r.o.,
ůreál Výstavišt 67, 170 00 Praha 7, Česká republika
Ědále jen organizátorě.

Čl . I I . VYSTAVOVATEL A SPOLUVYSTAVOVATEL ,
REALIZÁTOR
Vystavovatel je fyzická nebo právnická osoba, která zašle
na adresu organizátora podepsanou P ihlášku k účasti.
Spoluvystavovatel je fyzická nebo právnická osoba p sobící
 ve výstavní expozici vystavovatele, která je samostatn uvedená
v seznamu a v katalogu vystavovatel .
Realizátor je fyzická nebo právnická osoba, která má
v živnostenském nebo obchodním registru p íslušná oprávn ní
k vykonávání činností spojených s realizací výstavních expozic.

Čl. III. ZÁVAZNÁ P IHLÁŠKA K ÚČASTI A P ID LOVÁNÍ
VÝSTAVNÍCH PLOCH
1. Organizátor určuje tematickou náplň a zam ení výstavy.
2. P ihlásit se na p íslušnou výstavu je možné výhradn
na základ vypln ní p ihlášky a akceptování t chto Všeobecných
podmínek účasti.
3. Zasláním p ihlášky organizátorovi dochází k uzav ení smlouvy
s vystavovatelem, a to i v p ípad , že organizátor nem že splnit
všechny požadavky vystavovatele /nap . druh a rozsah plochy,
její umíst ní apod./, které mohou být podle daných možností
dalším jednáním stran upraveny.
4. Organizátor dává do podnájmu výstavní plochu a p id luje ji.
P itom bere v úvahu požadavky vystavovatel .
5. Originál, faxovou kopii, nebo scan této P ihlášky k účasti,
podepsaný osobou oprávn nou za vystavovatele jednat, je nutno
zaslat organizátorovi, p ihláška je bez podpisu a data neplatná.
6. Organizátor je oprávn n podle aktuálních podmínek p edm t
pln ní podle P ihlášky k účasti krátit, rozší it anebo P ihlášku
k účasti bez udání d vodu odmítnout. O tom je povinen
vystavovatele vždy informovat .
7. Vystavovatel není oprávn n pronajmout plochu t etí osob .
8. Podmínkou p edání a p evzetí plochy je úhrada nájemného
za pronajatou plochu a všech objednaných služeb a uzav ené
pojišt ní odpov dnosti za škody zp sobené vlastní činností
vystavovatele. U vystavovatel , kterým expozici nerealizuje
organizátor, je další podmínkou složení kauce v závislosti
na velikosti pronajaté plochy a zabezpečení montážního pr kazu
pro každého pracovníka montážní skupiny. Výška kauce
pro expozice do 20 je stanovena na 5 000 Kč a pro expozice
nad 20 je stanovena na 10 000 Kč.
9. Pokud vystavovatel nep evezme p id lenou a zaplacenou
plochu nejpozd ji do 18 hodin v den p ed dnem zahájení výstavy,
považuje se tato skutečnost za stornování účasti vystavovatelem
v dob do 30 dní p ed akcí ve smyslu článku V. odst. 6. – 8. t chto
Všeobecných podmínek účasti. Organizátor pak m že
s nep evzatou plochou voln disponovat.

Čl. IV. REGISTRACE, PRONÁJEM PLOCHY A OBJEDNÁVKA
SLUŽEB
1. Vystavovatel je povinen uhradit cenu registrace, nájemné
za objednanou výstavní plochu a všechny objednané služby.
P i nespln ní této podmínky je organizátor oprávn n od smlouvy
odstoupit.
2. Výška nájemného za krytou a volnou plochu je uvedena v
P ihlášce k účasti. Každý započatý se počítá jako celý.
3. Nejmenší možná p id lená krytá plocha je 6 , nejmenší
možná p id lená venkovní plocha je 12 . Výjimku je možno
sjednat s organizátorem.
4. Vystavovatel je povinen uhradit spoluvystavovatelský poplatek
za každou firmu, kterou fyzicky prezentuje ve svém stánku.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Po obdržení p ihlášky od vystavovatele zašle organizátor
vystavovateli potvrzení p ihlášky spolu se zálohovou fakturou
za registraci a pronájem plochy.
2. Vystavovatel se zavazuje zaplatit organizátorovi cenu
registrace, pronájem plochy a všechny objednané služby do dne
splatnosti uvedeného na faktu e. Dnem úhrady je p ipsání
finančních prost edk na účet organizátora. V p ípad ,
že vystavovatel neuhradí fakturu ve splatnosti, dohodly smluvní
strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení. V p ípad platby po uplynutí splatnosti je také
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splatný zákonem stanovený úrok. Zaplacení smluvní pokuty
nezbavuje vystavovatele odpov dnosti za zp sobené škody.
3. Dodatečné objednávky služeb objednané 7 dní a mén p ed
začátkem výstavy m že organizátor odmítnout a budou
poskytnuty pouze po p edchozím zaplacení.
4. Reklamace vystavovatel týkající se plateb organizátorovi,
musí vystavovatel uplatnit písemn do 14 dn po obdržení
faktury. Po uplynutí této doby nebudou reklamace uznány.
5. Pokud se vystavovateli nepoda í splnit v či organizátorovi
všechny jeho závazky souvisící s výstavou, m že organizátor
zadržet exponáty tohoto vystavovatele nebo je nechat uskladnit
na náklady a odpov dnost p íslušného vystavovatele, a to za
účelem, aby byly nespln né závazky uhrazeny i bez soudního
vymáhání. Organizátor je oprávn n tyto exponáty prodat ve ejn
nebo soukrom anebo použít podle vlastní úvahy po uplynutí
30 dn od ukončení výstavy v p ípad , že vystavovatel své
závazky nesplní. Po tomto prodeji je organizátor povinen
vyúčtovat rozdíl mezi p íjmem z prodeje a svými pohledávkami
zvýšenými o náklady za skladování a prodej.
6. P i zrušení účasti vystavovatelem se vystavovatel zavazuje
zaplatit organizátorovi stornopoplatky sjednané následovn :
P i zrušení více než 60 dní p ed akcí ve výši 50% ceny plochy +
ceny registrace
P i zrušení od 30 do 60 dní p ed akcí ve výši 75% ceny plochy +
ceny registrace
P i zrušení do 30 dn p ed akcí ve výši 100% ceny plochy + ceny
registrace
Za zrušení do 30 dn p ed akcí se považuje též:
aě nep evzetí Ěneobsazeníě objednané a ádn zaplacené
výstavní plochy dle organizátorem stanoveného harmonogramu
výstavy
bě neúčast vystavovatele Ěneobsazení výstavní plochyě
na po ádané výstav
Stornopoplatek z objednaných služeb zrušených po termínu
uzáv rky je 50% z ceny objednané služby.
7. Zrušení účasti musí být vždy provedeno písemnou formou
a musí byt prokazateln doručeno organizátorovi. Pokud
vystavovatel nezruší účast tímto zp sobem, je povinen krom
stornopoplatku uhradit organizátorovi všechny škody vzniklé
jeho neúčastí. Za zrušení účasti se považuje též nep evzetí
plochy ve smyslu čl. III. odst. 8. t chto Všeobecných podmínek
účasti.
8. Povinnost uhradit stornopoplatek vzniká i v p ípad ,
kdy nedošlo ze strany vystavovatele p ed zrušením účasti
k úhrad pronájmu plochy a ceny registrace.
9. V p ípad , že je na vystavovatele p ed nebo b hem výstavy
vyhlášen konkurz, žádá o vyrovnávací ízení, p ípadn vstupuje
do likvidace, organizátor si vyhrazuje výlučné právo odstoupit
od smlouvy, p ičemž organizátorovi z stává nárok na platby
vystavovatele.
10. V p ípad , že se výstava neuskuteční, budou všechny
p ihlášky a již p id lené výstavní plochy považovány za zrušené
a vystavovatel m budou vráceny všechny uhrazené platby
po odečtení skutečných náklad spojených se zabezpečením
výstavy k datu zrušení akce. Tyto náklady mohou být částečn
nebo úpln rozd lené mezi vystavovatele do výše maximáln
15% z p vodní ceny pronájmu výstavní plochy. Tato refundace
prob hne do 90 dní ode dne, kdy bylo rozhodnuto o zrušení
výstavy.

Čl. VI. EXPONÁTY
1. Vystavovatel se zavazuje vystavovat exponáty a nabízené
služby, které jsou v souladu s oborovým člen ním p íslušné
výstavy. Vystavovatel není oprávn n vystavovat jiné exponáty
a nabízet jiné služby. Maximální hmotnost exponát
je 2300 kg/ . Nad tuto hranici je pot ebný p echozí písemný
souhlas organizátora.
2. Vystavovatel/realizátor se zavazuje montáž a demontáž
expozic a exponát provád t v souladu s Organizačními pokyny
p íslušné výstavy.
3. Na výstav není dovolen prodej zboží bez p edchozího
písemného souhlasu organizátora. ĚNetýká se akcí prodejních,
takto organizátorem p ímo označenýchě. Návoz a odvoz
exponát se ídí Organizačními pokyny p íslušné výstavy.
P ebírání plochy, stánku či zboží provádí vždy vystavovatel, pop .
jím pov ený zástupce. V p ípad , že vystavovatel nebo jeho
zástupce nebudou na míst , bude exponát složen na p id lené
výstavní ploše na riziko a náklady vystavovatele. Tyto podmínky

m2

se vztahují také na instalační materiál.
4. Za exponáty a instalační materiál neodvezený v termínu
demontáže se účtují manipulační a skladovací poplatky podle
ceníku smluvního speditéra.
5. Organizátor určuje p im ený čas, kdy musí být dokončena
likvidace výstavních stánk a exponát . Exponáty a instalační
materiál, které budou po této dob nalezeny, budou odstran ny
a uloženy na náklady a odpov dnost p íslušného vystavovatele.
Organizátor je vystavovatelem oprávn n exponáty, které
nebudou vyzvednuty do 30 dní zpen žit s tím, že je povinen
provést vyúčtování včetn započtení vzniklých náklad .
Čl. VII. CELNÍASPEDIČNÍ SLUŽBY
1. Celní a spediční služby je t eba objednat písemnou formou
u výhradního speditéra určeného organizátorem. Kontakt
na výhradního speditéra je uveden v Organizačních pokynech
p íslušné výstavy.
Čl. VIII. VÝSTAVBA A INSTALACE STÁNK , MONTÁŽ
EXPONÁT , TECHNICKÉ P EDPISY, SM RNICE
1. Organizátor určuje termíny montáže a demontáže. Výjimku
z termínu povoluje jen v p ípad časových a prostorových
možností, a to za úhradu dle ceníku.
2. Organizátor stanovuje, za jakých podmínek bude
vystavovatel m a realizátor m umožn n vstup do areálu
za účelem montáže a demontáže. Časový rozvrh montáže
a demontáže výstavy, který určuje organizátor, je součástí
Organizačních pokyn p íslušné výstavy a je nutné jej dodržovat.
Prodloužení montáže po skončení montážních hodin je možné
jen s písemným souhlasem organizátora, jehož je t eba
kontaktovat minimáln 2 hodiny p ed skončením oficiální doby
montáže. Prodloužení se povoluje za úhradu. Poslední den
montáže, p ed otev ením výstavní akce, není možné dobu
montáže prodloužit.

4. Vystavovatel/realizátor je povinen dodržovat pokyny vydané
organizátorem nebo požární službou týkající se výstavby,
výzdoby, bezpečnosti, údržby a likvidace jeho stánku,
propagačních materiál umíst ných na stánku, vystavovaných
exponát , p edm t a použití dekorací. Pokud dojde k porušení
t chto podmínek, opravňuje vystavovatel organizátora k tomu,
aby uzav el jeho výstavní stánek bez toho, aby pak organizátor
byl zodpov dný za jakékoliv následky takovéhoto opat ení.
Vystavovateli nevzniká nárok na vrácení plateb.
5. Jestliže organizátor nerealizuje stavbu výstavní expozice,
vystavovatel/realizátor se zavazuje p edložit p ed začátkem
montáže:
aě potvrzení o realizátorovi výstavní expozice
bě živnostenské oprávn ní nebo výpis z Obchodního rejst íku
realizátora
cě projektovou dokumentaci výstavní expozice schválenou
organizátorem
dě na vyžádání p edložit doklad o úhrad výstavní plochy, služeb,
poplatk za schválení projektu a revizi elektroinstalace
eě doklad o složení kauce za objednanou výstavní plochu
fě jmenný seznam všech pracovník montážní skupiny a časový
harmonogram jejich činností
gě platné osv dčení pracovník , kte í budou realizovat
elektroinstalaci podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a v souladu s ČSN
33 2000 - 7-711 a v p ípad speciálních činností p edložit též
všechna další požadovaná potvrzení
hě platnou revizní zprávu o ochranném a izolačním stavu el.
stroj , p ístroj a za ízení, které budou používat v pr b hu
montáže, výstavní akce a demontáže.
chě atest vydaný autorizovanou zkušebnou o klasifikaci
použitého materiálu (A1, A2, B - požární atest na stánek
znamená, že všechny materiály, které budou použity budou
neho lavé či se sníženou ho lavostí a to vč. p edložení vzorku
použitých materiál . V p ípad , že atest Ěvzorekě nep edloží dle
podmínek viz. výše, je pln odpov dný za veškeré škody, které
tímto porušením vzniknou.
6. Výstavní haly slouží b hem montáže výhradn pro montáž,
nikoliv pro výrobu prvk expozic. P edchozí písemný souhlas
k výrobním pracím je vystavovatel povinen vyžádat
od organizátora. Výrobní práce mohou probíhat pouze
v p íslušných prostorech na to určených po zaplacení p íslušné
ceny. Vystavovatel je povinen zabezpečit, aby p i realizaci jeho
expozice nedošlo ke znečist ní okolí stánku, používat proto

3. Závazná pravidla a pokyny týkající se montáže, demontáže
a pr b hu dané výstavy jsou uvedeny v Organiza ních pokynech
p íslušné výstavy.
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všechny dostupné technické prost edky a organizovat svou práci
a práci svých dodavatel tak, aby k tomu nedocházelo. Záv sné
konstrukce související s expozicí musí písemn schválit
organizátor. Realizaci zav šení t chto konstrukcí lze zajistit
výhradn prost ednictvím organizátora za úplatu.
7. Po p id lení výstavní plochy je vystavovatel povinen p edložit
projekt stánku ve dvou vyhotoveních nebo model dopln ný
o jednoduchou kresbu ve stejném m ítku ve smyslu
Organizačních pokyn p íslušné výstavy, a to nejpozd ji 1 m síc
p ed termínem montáže. P i nedodržení tohoto termínu bude
organizátor za tuto službu fakturovat sumu ve výši 5 000 Kč
za expresní zpracování podklad a potvrzení projektové
dokumentace. Zároveň si vyhrazuje v takovém p ípad právo
odmítnutí účasti vystavovatele.
8. Návoz montážního materiálu se uskutečňuje určenou branou.
9. Zásahy do objektu haly nebo volných ploch jsou zakázané.
P ípadné úpravy na žádost vystavovatele zabezpečí výhradn
organizátor za stanovený poplatek s možností jejich odmítnutí.
P i nedodržení tohoto pokynu m že organizátor zrušit
vystavovateli účast bez vrácení plateb.
10. Vystavovatel/realizátor je povinen v p ípad vlastní montáže
a demontáže materiál/expozici beze zbytku odvézt. V p ípad
v t š í h o o b j e m u o d p a d u j e p o v i n e n o b j e d n a t
si u organizátora velkokapacitní kontejner.
11. Maximální výška expozice včetn límce je 3 m - odchylky
povoluje za úhradu organizátor. P esah límce nebo poutače
do komunikace je povolen organizátorem za p edpokladu
minimální výšky spodní hrany 2,5 m a bude zpoplatn n částkou
2 000 Kč. Cena za výškovou dominantu o p dorysné ploše
do 4 je 5 000 Kč. Cena za výšku stánku nad 3 m a nad 4
p dorysné plochy p edstavuje 10% z ceny navýšené plochy,
nejmén však 7 000 Kč. P i použití atypických dvoupodlažních
expozic je požadován statický posudek. Maximální výška
expozice na venkovních plochách je 8 m. Všechny venkovní
konstrukce nad 3 m výšky je povoleno realizovat jen
po p edložení statického posudku zohledňujícího též nárazový
vítr.
12. Architektonické ztvárn ní expozice nesmí omezovat okolní
expozice /vystavovatele. Zadní část expozic p evyšující 2,5 m
musí být upravena tak, aby vizuáln nenarušovala vzhled
okolních expozic.
13. Je zakázáno poskytovat elekt inu, vodu, telefon, internet
dalším subjekt m. V p ípad p ekročení objednaného p íkonu
elekt iny nebude možné obnovit p ipojení bez p edešlého
navýšení p íkonu a hotovostní platby. P ed položením koberce
musí realizační firmy použít maskovací – papírovou pásku
a následn oboustrannou pásku (Maskovací páska m že být
zakoupena ve výstavním servisu.)
14. Vjezd do hal s motorovými vozidly, p ív snými vozíky apod.
je p ísn zakázán. V mimo ádných situacích m že o výjimce
rozhodnout pouze správce haly. V p ípad vystavování
motorových vozidel musí mít tyto v expozici nádrž bez pohonných
hmot a odpojenou baterii.
15. Vystavovatel/realizátor je povinen p ed odchodem z výstavní
expozice zkontrolovat a vypnout všechny elektrospot ebiče
od el. proudu a odstranit všechna rizika možného vznícení
ho lavých materiál .
16. Vystavovatel/realizátor je povinen umožnit každodenní
p ístup pracovník m organizátora a požární hlídce po skončení
otevíracích hodin do prostoru výstavní expozice za účelem
kontroly.
17. Vystavovatel je povinen začít výstavbu a likvidaci svých
výstavních stánk tak, aby tyto práce dokončil v časovém limitu
stanoveném v Organizačních pokynech p íslušné výstavy.
18. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a stánky p ed
ukončením výstavy. V p ípad porušení tohoto ustanovení bude
účtována smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč.
19. P i opoušt ní pronajatého výstavního stánku a výstavní
plochy je vystavovatel povinen uvést vše do p vodního stavu
a vrátit všechny movité p edm ty, které mu organizátor pronajal,
nepoškozené. Pokud bude organizátor pro uvedení stánku,
plochy nebo za ízení do p vodního stavu nucen provést další
práce, budou vykonány na náklady p íslušného vystavovatele.
20. V p ípad nedodržení konečného termínu pro opušt ní
výstavního prostoru je vystavovatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč/ neuvoln né plochy. Všechny
vícenáklady vzniklé organizátorovi p i opožd né montáži
či demontáži budou p efakturovány vystavovateli.

m m
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Čl. IX. PROPAGACE, INZERCE, NÁPISY, KATALOG, DALŠÍ
FORMY PROPAGACE
1. Vystavovatel je oprávn n propagovat svoje výrobky jen
ve vlastním stánku.
2. Jakýkoliv propagační a reklamní materiál m že být umíst n
výlučn ve stánku na pronajaté ploše. Mimo stánek
vystavovatele lze umístit propagační a reklamní materiály pouze
v místech určených organizátorem za úplatu.
3. K jednotlivým výstavám je vydáván katalog. Každý
vystavovatel je povinen bezplatn v n m zve ejnit požadované
údaje. Za chybné údaje uvedené ve formulá i „Zápis
do katalogu“, údaje dodané po uzáv rce, nebo za p ípadné chyby
v uvedených údajích organizátor neodpovídá. Údaje do katalogu
musí vystavovatel poskytnout organizátorovi nebo subjektu
jím pov enému na p edepsaném formulá i. Organizátor
negarantuje zve ejn ní textu dodaného po uzáv rce.
Nevystavující firma m že inzerovat v katalogu jen s písemným
souhlasem organizátora.
4. Použití zvukových zesilovacích za ízení není povoleno, pokud
není p edem projednáno a písemn odsouhlaseno
organizátorem.
5. Všechny zp soby prezentace na vlastní ploše nebo mimo
ni (nap . stroje v provozu, filmy, hudební produkce, módní
p ehlídky apod.) podléhají písemnému schválení organizátorem,
který je oprávn n i p es p edcházející povolení omezit nebo zrušit
p edvád ní zp sobující hluk, prach, zplodiny, ot esy nebo
z jiných d vod vede ke značnému omezení nebo rušení
veletržního provozu. P i opakovaném porušení tohoto
ustanovení bude vystavovateli tato činnost zakázána. Akustická
reklama, reprodukované nahrávky apod. mohou být využívány
jen se souhlasem organizátora. Hladina hluku za hranicí stánku
nesmí p ekročit hodnotu 60 dB. V p ípad p ekročení hladiny
hluku bude vystavovatel upozorn n a pokud nedojde
k okamžitému snížení hladiny hluku, bude expozice odpojena
od p ívodu elektrické energie a vystavovatel uhradí smluvní
pokutu ve výši 30 000 Kč.

pou

7. Organizátor je oprávn n každou reklamu, která neodpovídá
výše uvedeným odstavc m, zakázat, resp. na náklady
vystavovatele odstranit.
Čl. X. PRAVIDLAPLATNÁ V DOB KONÁNÍ VÝSTAVY
1. Organizátor si vyhrazuje právo zm nit termín výstavy
a provozní dobu výstavy, bez toho, aby mohl vystavovatel
požadovat jakoukoliv náhradu. Smlouva o účasti p itom z stává
platná.
2. Organizátor stanovuje, za jakých podmínek a komu bude,
resp. nebude umožn n p ístup na výstavu.
3. V rozsahu stanoveném Organizačními pokyny p íslušné
výstavy obdrží vystavovatel pro sebe a sv j personál pr kazy,
které mu umožní volný vstup do areálu a výstavního stánku
v určeném termínu. Vystavovatelský pr kaz je platný pouze
pro jednu osobu.
4. Vystavovatel odpovídá za d sledky svého jednání a jednání
svého personálu.
5. Vystavovatel je povinen b hem otevíracích hodin výstavy být
osobn p ítomen nebo zastoupen ve svém výstavním stánku
a mít stánek zp ístupn n návšt vník m.
6. Je naprosto v kompetenci vystavovatele odmítnout určitým
osobám p ístup do stánk . Pov ení zam stnanci organizátora
mají však vždy právo být na stánku p ijati.
7. Vystavovatel nesmí ve stánku používat a skladovat zápalné,
ho lavé nebo ho ení podporující látky (všech skupenství). Nesmí
používat otev ený oheň, krb, troubu apod., pokud toto
neprojedná s organizátorem a nezíská písemný souhlas
podmín ný stanovením protipožárních opat ení.
8. Všeobecn platí, že vystavovatel nesmí žádným zp sobem
obt žovat ostatní vystavovatele nebo návšt vníky. P íslušné
kroky k náprav podniká podle vlastního uvážení organizátor.
9. Vystavovatel je povinen používat pouze elektrická za ízení
a prodlužovací kabely, které jsou buďto v záruce nebo je na n
platná revizní zpráva, vypracovaná v souladu s p íslušnými ČSN.
10. Vystavovatel/realizátor je povinen p ed odchodem z výstavní
expozice zkontrolovat a vypnout všechny elektrospot ebiče
od el. proudu a odstranit všechna rizika možného vznícení

6. V p ípad žití reprodukované a živé hudby ve výstavním
stánku p ebírá vystavovatel všechny náklady a povinnosti
vyplývající z autorského zákona ve vztahu k právnickým
osobám vykonávajícím kolektivní správu.

ho lavých materiál .
11. Vystavovatel/realizátor je povinen umožnit každodenní
p ístup pracovník m organizátora a požární hlídce po skončení
otevíracích hodin do prostoru výstavní expozice za účelem
kontroly.
Čl. XI. ÚKLID
1. Organizátor odpovídá za úklid, čišt ní výstavišt ,
hal a chodník . Úklid stánku p ed otev ením výstavy musí být
ukončen v termínu stanoveném pro montáž. Úklid stánku b hem
výstavy objednává vystavovatel výhradn u organizátora.
Čl. XII. OSTRAHA
1. Organizátor zabezpečuje b hem montáže, demontáže
a pr b hu výstavy všeobecnou ostrahu výstavních prostor.
Všeobecná ostraha zabezpečená organizátorem nevylučuje
možnost vzniku škody na p edm tech nebo osobách. Zvláštní
ostrahu svého majetku, resp. expozice, objednává vystavovatel
výhradn u organizátora.
Čl. XIII. POJIŠT NÍ - ZTRÁTA
1. Účast na výstav je na vlastní riziko vystavovatele.
Vystavovatel nebude činit organizátora odpov dným za jakékoliv
požadavky t etích stran na náhradu škod vzniklých jako d sledek
účasti vystavovatele na výstav .
2. Organizátor neodpovídá vystavovateli, spoluvystavovateli ani
realizátor m za jím nezavin nou ztrátu, zničení nebo jakékoliv
poškození exponát , vybavení a za ízení stánku, obal a balicího
materiálu bez ohledu na to, zda ke zničení nebo jinému
poškození došlo p ed začátkem, b hem nebo po skončení
výstavy.
3. Vystavovatelé a realizáto i se zavazují na vlastní náklady
uzav ít pojišt ní odpov dnosti za škody zp sobené vlastní
činností minimáln v rozsahu podle následující tabulky:

K.lim1életavovatsyV č
- realizační firmy, které realizují expozice do 30 m 1 mil. Kč
- realizační firmy, které realizují expozice do 50 m 2 mil. Kč
- realizační firmy, které realizují expozice do 100 m 3 mil. Kč
- realizační firmy, které realizují expozice do 200 m 4 mil. Kč
- realizační firmy, které realizují expozice do 300 m 5 mil. Kč
- realizační firmy, které realizují expozice do 400 m 6 mil. Kč
- realizační firmy, které realizují expozice do 500 m 7 mil. Kč
- realizační firmy, které realizují expozice do 600 m 8 mil. Kč
- realizační firmy, které realizují expozice do 700 m 9 mil. Kč
- realizační firmy, které realizují expozice nad 700 m 10 mil. Kč
Čl. XIV. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ
1. V p ípad , že organizátor v d sledku jím nezavin ných
okolností („vis major“) nem že zrealizovat výstavu nebo
zabezpečit její konání po celou dobu trvání, uv domí o této
skutečnosti vystavovatele. Všechny závazky vzniklé
organizátorovi z uzav ené smlouvy tímto zanikají. Vystavovateli
tímto nevzniká žádný nárok na náhradu.
2. Ve výstavních prostorách je zákaz kou ení a manipulace
s otev eným ohn m. Vystavovatel/realizátor je pln odpov dný
za dodržování tohoto zákazu jeho pracovníky.
3. Vystavovatel se zavazuje obeznámit své zam stnance
a všechny s ním na výstav spolupracující právnické a fyzické
osoby ( zejm. spoluvystavovatele a realizátora) se Všeobecnými
podmínkami účasti, Organizačními pokyny p íslušné výstavy,
Provozn bezpečnostními p edpisy a dokumenty požární
ochrany (požární ád, požární poplachové sm rnice, evakuační
plán - značení evakuačních cest) a zavazuje se zabezpečit jejich
dodržování.
4. V p ípad porušení ustanovení bodu XIV./3 je organizátor
oprávn n vyloučit vystavovatele z účasti na výstav , aniž
by vystavovateli vznikl nárok na vrácení plateb.
5. Vystavovatel a jeho pracovníci jsou povinni respektovat
a dodržovat pokyny odpov dných pracovník organizátora.
6. Jakékoliv nároky, reklamace za práce a služby poskytnuté
organizátorem ze strany vystavovatele, musí být uplatn ny
u odpov dného pracovníka organizátora bez zbytečného
odkladu, a to písemnou formou, nejpozd ji v poslední den
výstavy. Pozd jším uplatn ním jeho právo zaniká.
7. V p ípadech, které tyto podmínky ne eší, pod ídí
se vystavovatel pokyn m organizátora.
8. Vztahy a spory mezi vystavovatelem a organizátorem
se budou ešit ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
9. Jakékoliv výjimky ud luje organizátor písemnou formou.
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