
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI - MINERÁLY BRNO  
 
Článek I  
Pořadatel akce  
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno (dále jen veletržní správa)  
 
Článek II  
Přihlášky a přidělování ploch  
1. Závazná přihláška k účasti v rozsahu elektronické přihlášky nebo písemných formulářů A4 je pro 
vystavovatele závazná. Veletržní správa rozhoduje o přijetí přihlášky, krácení objednané plochy, rozměrech a 
typu výstavní plochy. Veletržní správa není povinna vyhovět případnému požadavku vystavovatele na 
umístění jeho expozice.  
2. Po obdržení řádně vyplněné Závazné přihlášky k účasti zašle veletržní správa vystavovateli písemné 
vyrozumění o přijetí přihlášky. Výstavní plocha bude vystavovateli zpřístupněna k montáži expozice v 
termínu uvedeném v Organizačních pokynech veletržní správy. Zaplacení ceny za poskytnutí výstavní plochy 
ve stanoveném termínu je podmínkou pro předání výstavní plochy vystavovateli.  
 
Článek III  
Cena za poskytnutí výstavní plochy (dále jen „cena“)  
1. Cena je vždy uvedena v Závazné přihlášce k účasti nebo v dopise veletržní správy, pokud není                   
ve zvláštní smlouvě dohodnuto jinak.  
2. Vystavovatel nesmí obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu byla oficiálně přidělena. Pokud má 
vystavovatel zájem o rozšíření plochy a situace to dovoluje, musí tuto skutečnost konzultovat s veletržní 
správou a je na posouzení veletržní správy, zda s tímto rozšířením souhlasí.  
 
Článek IV  
Cenové a platební podmínky  
1. Současně s písemným vyrozuměním veletržní správy o přijetí a potvrzení přihlášky vystavovatele k účasti 
na veletrhu zašle veletržní správa vystavovateli výzvu k úhradě na částku ve výši 100 % celkové ceny vč. 
DPH. Daňové doklady budou vystavovány v souladu s platnými právními předpisy.  
2. V případě nezaplacení výzvy k úhradě v termínu na ní uvedeném je veletržní správa oprávněna od smlouvy 
odstoupit.  
 
Článek V  
Exponáty  
1. Exponátem se rozumí předmět (výrobek, zboží nebo právo k nehmotným statkům), který je vystaven v 
prostoru stanoveném veletržní správou a který odpovídá Oborovému členění akce.  
2. Vystavovatel je oprávněn učinit předmětem své prezentace na veletrhu pouze exponát, jehož je 
vlastníkem nebo oprávněným uživatelem a který není nelegálním padělkem hmotné či nehmotné povahy 
porušujícím právní předpisy duševního vlastnictví platné na území ČR. Dále nesmí vystavovat předměty, 
které obsahují jedy a ostatní látky obecně škodlivé jak pro zdraví člověka tak životní prostředí. Bude-li 
prokázán opak, je veletržní správa oprávněna postupovat podle čl. IX odst. 4 Všeobecných podmínek účasti. 
Veletržní správa rovněž neodpovídá za jakékoli škody, které vzniknou vystavovateli v důsledku porušení 
tohoto ustanovení z jeho strany.  
 
Článek VI  
Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů  
1. Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje veletržní správa. Výjimku z termínů povoluje na 
žádost vystavovatele nebo jeho zmocněnce veletržní správa. Technicko-bezpečnostní předpisy a Organizační 
pokyny veletržní správy, které jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek účasti, jsou závazné při 
výstavbě expozic a předvádění exponátů. V případě jejich nedodržení nepovolí veletržní správa provoz 
expozice. Technicko-bezpečnostní předpisy jsou uvedeny na internetové adrese veletržní správy – 
www.bvv.cz, nebo na internetové stránce www.mineralybrno.cz  
2. Oficiálním kontraktorem pro výstavbu expozic je společnost Veletrhy Brno, a.s. Při realizaci expozic jiným 
než oficiálním kontraktorem odpovídá vystavovatel veletržní správě plně za škody touto činností způsobené, 



a to zejména za dodržování termínů montáže a demontáže expozic. Tyto termíny jsou obsaženy v 
Organizačních pokynech veletržní správy.  
3. Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být 
přemísťovány ani zastavěny. Zásahy do objektů pavilonů nebo volných ploch jsou zakázány. Případné drobné 
úpravy na žádost vystavovatele zajišťuje pouze veletržní správa s možností jejich odmítnutí.  
4. Přívody a odpady vody, přípojky elektro, stlačeného vzduchu a telekomunikačních služeb je možno 
objednat výhradně u veletržní správy.  
5. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu veletržní správa pronajala, a je povinen je vrátit 
po skončení akce nepoškozené.  
6. Každé poškození výstavní plochy a zařízení veletržní správy je vystavovatel povinen uvést                       
do původního stavu na vlastní náklady nebo uhradit vzniklé náklady veletržní správě.  
7. Vystavovatel (resp. jím pověřená firma) nesmí demontovat expozici před ukončením akce.  
 
Článek VII  
Propagace, inzerce, nápisy a katalog  
1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Umísťování firemních 
poutačů, vylepování propagačních a informačních materiálů mimo vlastní expozici, na okna, stěny, podlahy 
či sloupy pavilonů není dovoleno.  
Veletržní správa je oprávněna veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným odstavcům, zakázat, resp. 
na náklady vystavovatele odstranit.  
 
Článek VIII  
Pojištění  
1. Veletržní správa neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv 
poškození exponátu, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balicího materiálu,odložené věci na stánku, 
bez ohledu na to, zda se zničení či jiné poškození stalo před zahájením, během či po skončení veletrhu či 
jiné akce, pořádané veletržní správou. Vystavovatel k tomu účelu může uzavřít pojištění.  
 
Článek IX  
Závěrečná ustanovení  
1. V případě, že veletržní správa v důsledku jí nezaviněných okolností („vis major“) nemůže zahájit veletrh či 
jinou akci, zajistit její konání po celou dobu jejího trvání, nebo její část na celém výstavišti či na jeho části, 
nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé veletržní 
správě z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný 
nárok na náhradu vzniklých škod.  
2. Bude-li na základě pokynu veletržní správy nebo příslušných státních orgánů vydaného k odvrácení hrozící 
škody vyklizen pavilon (areál) a dojde-li v důsledku toho ke škodě na majetku vystavovatele, tj. k poškození, 
zničení nebo odcizení tohoto majetku, jedná se o stav krajní nouze a veletržní správa neodpovídá za škodu 
takto vzniklou.  
3. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté veletržní správou u zodpovědného 
pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou. Jinak jeho právo zaniká.  
4. Není-li stanoveno jinak, je veletržní správa oprávněna v případě porušení některého z ustanovení těchto 
všeobecných podmínek vyloučit vystavovatele z další účasti na veletrhu či jiné akci. V takovém případě 
nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu případných škod a na vrácení mezitím zaplacené ceny.  
5. Pro případ, že má vystavovatel sídlo nebo místo bydliště v jiném státě než v ČR nebo SR, ujednaly smluvní 
strany následující rozhodčí doložku. Veškeré právní vztahy mezi vystavovatelem a veletržní správou, založené 
touto smlouvou, tj. Závaznou přihláškou k účasti a Všeobecnými podmínkami k účasti, se řídí právním řádem 
České republiky. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho 
Řádu a Pravidel třemi rozhodci.  
Ústní jednání se bude konat v sudišti Brno.  
 
 
Veletrhy Brno, a.s. 


