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Upozornění: Jedná se pouze o obecné podmínky k účasti. Specifika týkající se konkrétních veletržních projektů 
jsou součástí závazné přihlášky k účasti. 
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Článek I 
Pořadatel akce 

 
Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00  Brno (dále jen veletržní správa) 

 
 

Článek II 
Přihlášky a přidělování ploch 

 
1. Přihláška k účasti zaslaná veletržní správě je pro nájemce závazná. Veletržní správa rozhoduje o 

přijetí, krácení či rozšíření nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byla povinna své rozhodnutí 
zdůvodňovat. Veletržní správa není povinna vyhovět případnému požadavku nájemce na umístění 
jeho expozice.  

 
2. Po zaplacení zálohy vydá veletržní správa potvrzení o přidělení výstavní plochy a předloží nájemci 

k úhradě fakturu na celkovou částku nájemného nebo částku objednaných plnění. Výstavní plocha 
bude nájemci zpřístupněna k montáži expozice v termínu uvedeném v Organizačních pokynech 
veletržní správy. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zaplacení celého nájemného 
ve stanoveném termínu je podmínkou pro předání výstavní plochy nájemci.  

 
3. V případě nezaplacení celého nájemného ve lhůtě uvedené na zálohové faktuře je prodlení 

nájemce podstatným porušením jeho smluvní povinnosti a veletržní správa je oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Nájemce se v tomto případě zavazuje zaplatit veletržní správě smluvní pokutu 
ve výši 100 % nájemného nebo ceny objednaných plnění. Zaplacením smluvní pokuty závazky 
smluvních stran zanikají. 
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4. Nájemce se zavazuje ke splnění všech závazků, vzniklých jeho účastí, účastí jeho 
spoluvystavovatelů a jím pověřených firem ke stavbě stánku nebo přepravě exponátů. Případná 
změna podléhá předchozímu schválení veletržní správy. 

 
 

Článek III 
  Nájemné výstavní plochy 

 
1. Nájemné výstavních ploch je vždy uvedeno v přihlášce k účasti nebo v dopise veletržní správy. 

Každý započatý čtvereční metr se účtuje jako celý.  
 
2. Přidělenou výstavní plochu nesmí nájemce přenechat třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu veletržní správy. 
 
3. Jestliže nájemce zruší svou účast na výstavní akci po písemném přidělení plochy, zavazuje se 

zaplatit veletržní správě smluvní pokutu ve výši 100 % nájemného nebo ceny objednaných plnění. 
Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních stran. Zrušení účasti musí mít písemnou 
formu.  

                                                                                                              
4. Nájemce nesmí obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu byla oficiálně přidělena. Pokud má 

nájemce 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. Pokud 
souhlasí, zavazuje se nájemce zaplatit navíc obsazenou plochu do dne splatnosti uvedeného na 
faktuře - daňovém dokladu, který veletržní správa vystaví. 

 
 

Článek IV 
Cenové a platební podmínky 

 
1. Současně se zasláním řádně vyplněné přihlášky poukáže nájemce zálohu ve výši registračního 

poplatku a 20% nájemného nebo částky objednaných plnění. Další platební podmínky- viz čl. II -IV.  
 
2. Ceny za nájemné výstavní plochy a další veškerá plnění poskytnutá veletržní správou jsou cenami 

sjednanými dohodou v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění. Nájemce, není-li dohodnuto jinak, je povinen zaplatit veletržní správě veškerá poskytnutá 
plnění do dne splatnosti uvedeném na faktuře-daňovém dokladu.                                               

 
 

Článek V 
Exponáty 

 
1. Exponátem se rozumí předmět, který je závazně přihlášen a vystaven v prostoru stanoveném 

veletržní správou a který odpovídá nomenklatuře akce. 
 
2. Změny exponátů je nájemce povinen neprodleně ohlásit veletržní správě. U vystavovaných 

exponátů je zakázáno uvádět ceny. Nájemce bere na vědomí a respektuje, že veletrh je pouze 
kontraktační, nikoli prodejní. Exponáty musí nájemce zabezpečit proti krádeži. 

 
3. Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny veletržní správy. Nájemce je povinen veškerý instalační 

materiál a exponáty na veletrhy a výstavy zaslat franco stánek. Za exponáty a instalační materiál 
neodvezený do termínu pronájmu ploch se účtují manipulační a skladovací poplatky. 

 
4. Přejímku exponátů provádí zásadně nájemce. V případě, že nájemce ani jeho zástupce nebudou 

na místě, bude exponát složen na přidělené výstavní ploše na riziko nájemce. Není přípustné 
odvážet exponáty během konání akce. 
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Článek VI 
Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů 

 
1. Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje veletržní správa. Výjimku z termínů povoluje 

na žádost nájemce nebo jeho zmocněnce veletržní správa za poplatek. Poplatek hradí nájemce 
nebo jeho zmocněnec. Technicko-bezpečnostní předpisy a Organizační pokyny veletržní správy, 
které jsou nedílnou součástí Všeobecných podmínek, jsou závazné při výstavbě expozic a 
předvádění exponátů. V případě jejich nedodržení nepovolí veletržní správa provoz stánku. 
Technicko-bezpečnostní předpisy jsou uvedeny v Objednávkovém bloku prací a služeb veletržní 
správy a na webu akce pod záložkou „Organizační pokyny“ 

2. Oficiálním kontraktorem pro výstavbu expozic je úsek Realizace expozic a servis společnosti 
Veletrhy Brno, a.s. Při realizaci expozic jiným než oficiálním kontraktorem odpovídá nájemce 
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. Veškeré informace o technických podmínkách výstavby expozic a požární ochrany 
naleznete v Technicko-bezpečnostních předpisech. 

 
3. Vystavovatel bere na vědomí, že může nastat situace, kdy v sousedství jeho expozice je povolen 

patrový stánek. V přihlášce proto potvrdí, že nemá námitek, aby sousední stánek byl ve stejné 
konstrukční výšce, nebo ev. vyšší. U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o 
schválení výšky expozice 

 
4. Přívody a odpady vody, přípojky elektro, stlačeného vzduchu a telekomunikačních služeb je možno 

objednat výhradně u projektového týmu technických přívodů společnosti pouze pro potřebu vlastní 
expozice vystavovatele a pouze na jeho pronajaté ploše. 

 
5. Nájemce 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 nájemce povinen uvést do 

původního stavu na vlastní náklady nebo uhradit veletržní správě vzniklé náklady. 
 
7.  Nájemce (resp. jim pověřená firma) nesmí demontovat expozice před ukončením akce. 
 
 

Článek VII 
Propagace, inzerce, nápisy a katalog 

 
1. Nájemce je oprávněn propagovat své výrobky pouze na vlastní expozici. 
 
2. Všechny způsoby předvádění na vlastní výstavní ploše či mimo ni (např. stroje a zařízení v 

provozu, filmy, hudební produkce, módní přehlídky atd.) podléhají schválení veletržní správou, 
která je oprávněna i přes dříve udělené povolení omezit nebo zakázat předvádění v případě, že 
způsobují hluk, prach, zplodiny, otřesy ohrožující bezpečnost návštěvníků a vystavovatelů nebo 
omezují či ruší veletržní provoz. Na hranici veletržního stánku přitom nesmí být překročena hladina 
hluku 85 dB. K hudební produkci na expozici má nájemce navíc povinnost si vyžádat schválení 
příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Akustická reklama smí být prováděna pouze s 
předchozím písemným schválením veletržní správou. Přenášení nebo převážení firemních 
poutačů, rozsev letáků, 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 nájemce 
odstranit. 

 
3. Nájemce má nárok na bezplatné zveřejnění v katalogu akce a v informačním systému v části 

"abecední seznam vystavovatelů", vydávaném veletržní správou v rozsahu své firemní adresy 
uvedené v přihlášce. Další prezentace nájemce je za úhradu. 



 

Veletrhy Brno, a.s. 
Výstaviště 405/1 
603 00 Brno 

IČ 
DIČ 
OR 

25582518 
CZ25582518 
KS Brno, od.B, vl.3137 

 

Všeobecné podmínky účasti 

 

Strana 4 (celkem 4) 
 

 
 

Článek VIII 
Pojištění 

 
1. Veletržní správa neodpovídá nájemci ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv 

poškození exponátu, vybavení a zařízení stánku, zboží, obalů a balícího 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. Nájemce k tomu účelu uzavře pojištění. 

 
 

Článek IX 
Závěrečná ustanovení 

 
1. V případě, že veletržní správa v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit 

veletrh či jinou akci, zajistit konání akce 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 nájemce. 
Veškeré závazky vzniklé veletržní správě z uzavřené smlouvy o účasti nájemce zanikají. V tomto 
případě nepřísluší nájemci žádný nárok na náhradu vzniklých škod. Veletržní správa je oprávněna 
zadržet přiměřenou část plateb nájemcem mezitím zaplacených. 

 
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. Nájemce může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté veletržní správou u zodpovědného 

zaměstnance bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou, nejpozději do ukončení akce. Jinak 
jeho právo zaniká. 

 
4. Není-li stanoveno jinak je veletržní správa oprávněna v případě porušení některého z ustanovení 

těchto všeobecných podmínek vyloučit nájemce z další účasti na veletrhu či jiné akci. V takovém 
případě nevzniká nájemci žádný nárok na náhradu případných škod a na vrácení mezitím 
zaplaceného nájemného. 

 
Pozn.: V cizojazyčných verzích těchto Všeobecných podmínek účasti doplňuje se v čl. IX, 
závěrečné ustanovení, bod 4, který zní: 
Místem plnění vzájemných závazků nájemce a veletržní správy je místo konání veletrhu nebo 
výstavy v České republice. Vztahy vyplývající z těchto závazků a právní následky s nimi 
související se řídí právem České republiky. Veškeré spory vyplývající nebo související s touto 
smlouvou budou vyřešeny s konečnou platností podle Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky rozhodčím senátem. Místem konání 
ústního jednání bude Praha. Každá ze smluvních stran se zavazuje rozhodnutí výše uvedeného 
soudu splnit. 
 

5. Ustanovení čl. V - IX. Všeobecných podmínek účasti se vztahují i na podnájemce (vystavovatele), 
jemuž byla nájemcem se souhlasem veletržní správy výstavní plocha přenechána k užívání. 
Nájemce je povinen seznámit podnájemce (vystavovatele) se zněním Všeobecných podmínek 
účasti a učinit ustanovení čl. V. - IX. Všeobecných podmínek účasti součástí příslušné smlouvy o 
podnájmu. V případě porušení některého z ustanovení Všeobecných podmínek účasti 
podnájemcem (vystavovatelem) platí ve vztahu k podnájemci (vystavovateli) obdobně ustanovení 
čl. IX. odst. 4 Všeobecných podmínek účasti. 

 

 


