1. Pořadatel akce:
Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
IČO: 25848526, DIČ: CZ25848526
2. Přihlášky k účasti:
Vystavovatel se přihlašuje k účasti na veletrhu zasláním řádně vyplněné závazné
přihlášky pořadateli veletrhu nejpozději do data uzávěrky. Odesláním závazné přihlášky
se vystavovatel zavazuje dodržovat bezvýhradně Všeobecné výstavní a prodejní
podmínky Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
3. Potvrzení účasti:
Pořadatel veletrhu si vyhrazuje právo rozhodovat o přijetí přihlášky a o přidělení
výstavních ploch. Pořadatel veletrhu své rozhodnutí o přijetí, krácení nebo odmítnutí
přihlášky není povinen zdůvodňovat.
Pořadatel veletrhu potvrzuje účast vystavovatele na veletrhu zasláním potvrzené kopie
závazné přihlášky a potvrzením přidělené plochy. Potvrzená přihláška pořadatelem
veletrhu se stává závaznou smlouvou.
4. Výstavní plocha (prodejní místo) a výstavní kultura:
Výstavní plochy jsou situovány do výstavních pavilonů nebo na volných, nekrytých
prostranstvích. Vystavovatel musí přidělenou plochu dodržovat a nesmí ji přenechat třetí
osobě. Vystavovatel je povinen exponáty a své výrobky rozmístit pouze v rámci své
výstavní plochy, a to maximálně estetickým způsobem. Vystavovatel je povinen udržovat
expozici (prodejní místo) i svůj pracovní oděv v čistotě, zachovávat vysoký stupeň čistoty
a hygienické podmínky při zacházení s potravinami a odpady ukládat do sběrné nádoby k
tomu určené. V případě znečištění výstavní plochy (prodejního místa) či předmětů
používaných pro prodej potravin je prodejce povinen provést řádné očištění a desinfekci.
Vystavovatel nesmí jakkoliv rušit nebo omezovat ostatní vystavovatele. Vystavovatel
nesmí poškozovat zeleň.
5. Instalace expozice:
Pořadatel určuje termíny instalace a demontáže expozice i provozní dobu. Při výstavbě
expozic jsou pro vystavovatele závazné technicko-bezpečnostní předpisy pořadatele.
Instalaci expozice na přidělené ploše si může vystavovatel zajistit:
- vlastními silami
- objednávkou u Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
- objednávkou u další firmy
Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná zařízení zajišťující bezpečnost
nesmějí být zastavěny.
Zásahy do objektu pavilonu nebo volných ploch jsou pro vystavovatele zakázány.
Veškeré práce související s úpravou těchto ploch je vystavovatel povinen si objednat u
organizátora akce. Vystavovatel je povinen předložit pořadateli ke schválení ve dvou
vyhotoveních technický projekt expozice. Instalaci expozic lze zahájit až po schválení
technického projektu expozice pořadatele. Přívody a odpady vody, elektro, stlačeného
vzduchu a telekomunikačních služeb je poskytovatel povinen objednat u pořadatele.
Pořadatel veletrhu připraví objednanou plochu a její objednané vybavení dle
schváleného projektu nejpozději do 48 hodin před termínem ukončení montáže a
instalace exponátů (viz Technicko-organizační informace). Instalace vlastní expozice
musí být potom ukončena nejpozději do termínu uvedeného v Technicko-organizačních
informacích (bod. Ukončení montáže stánků a instalace exponátů).
Vystavovatel, který používá vlastní stánek, je povinen zabezpečit, aby tento stánek
odpovídal všem bezpečnostním normám a nese odpovědnost za nedodržení těchto
norem. Organizátor je oprávněn provádět kontrolu bezpečnosti stánků a pokud tento
stánek neodpovídá bezpečnostním normám, je oprávněn vystavovatele z akce vyloučit.
Vystavovatel nemá v tomto případě nárok na žádný ušlý zisk či škodu a je povinen platit
organizátorovi nájemné ve stejné výši, jako by se akce účastnil.
6. Exponáty:
Exponátem se rozumí výrobek, zboží nebo právo k nehmotným statkům, které je závazně
přihlášeno a vystaveno v prostoru stanoveném pořadatelem, a které odpovídá
nomenklatuře akce. Změny exponátů je vystavovatel povinen neprodleně ohlásit
pořadateli. Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny pořadatele. Za exponáty neodvezené
do ukončení pronájmu plochy se účtují manipulační a skladovací poplatky dle Ceníku
pořadatele akce. Přejímku exponátů provádí zásadně vystavovatel nebo jím
zplnomocněný zástupce. V případě, že vystavovatel ani jeho zástupce nebudou včas na
místě, bude exponát složen na přidělené výstavní ploše na riziko vystavovatele. Není
přípustné odvážet exponáty během konání akce. V případě odvozu exponátů během
akce je vystavovatel povinen zaplatit smluvní pokutu 10.000,- Kč.
Vystavovatel označí svou expozici firemní vývěskou, která musí obsahovat obchodní
název vystavovatele, sídlo firmy a u zahraničního vystavovatele i stát. Prodávané zboží
opatří jmenovkami s cenou.
7. Propagace, nápisy, inzerce a katalog:
Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Veškerá
propagační media uplatňovaná mimo vlastní expozici musí být objednána u pořadatele.
Vystavovatel má nárok na bezplatné zveřejnění v katalogu akce, v části abecední
seznam vystavovatelů v rozsahu své firemní adresy včetně nomenklatury uvedené v
objednávce do katalogu – bod. Bezplatné zveřejnění v katalogu. Zveřejnění loga, inzerce
a další prezentace vystavovatele v katalogu je za úhradu.
8.Provozování hudební produkce na pronajaté ploše (živá vystoupení,
reprodukovaná hudba, přehrávání MC, CD): vystavovatel/prodejce je ze zákona
povinen při provozování hudební produkce na pronajaté výstavní/prodejní ploše tuto
činnost samostatně smluvně ošetřit u OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
autorským, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 –Bubeneč). Při nedodržení této povinnosti
hrozí provozovateli postih, za který Výstaviště Flora Olomouc, a. s, nepřebírá
odpovědnost.
9. Doprava výstavních exponátů:
Vystavovatel dodá exponáty na adresu: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.,
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
Železniční stanice určení: Olomouc, hlavní nádraží ČD
Letiště určení: Ostrava - Mošnov
Exponáty musí být pečlivě zabaleny, označeny a přesně adresovány. Dopravu
tuzemských i zahraničních exponátů je nutno zajistit až do výstavních prostorů.
Dopravní služby si lze objednat u pořadatele veletrhů.
10. Vystavovatel je povinen zajišťovat a dodržovat při provozování své obchodní
činnosti/živnosti:
- Zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb. v platném znění
- Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. v platném znění
-Zákon o ochraně spotřebitele č. 110/1967 Sb. v platném znění
-Zákon o lihu č. 61/1997 Sb. v platném znění
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES číslo 852/2004 o hygieně potravin

- Nařízení vlády číslo 317 z roku 2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu
některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb.v platném znění
.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2006, zejména článek č. 16 a fytosanitární
podmínky dle Zákona 326/2004 o rostlinolékařské péči v platném znění.
- Na pokyn pořadatele nebo jím pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města a
kontrolních orgánů státní správy prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně
prokázat své pověření.
- Na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR.
- Prodejní místo na vhodném, trvale viditelném místě označit identifikačními údaji
prodávajícího.
- Pověřený prodejce je povinen mít u sebe doklad o původu prodávaného zboží. Prodejce
potravin je povinen mít u sebe platný zdravotní průkaz.
11. Služební průkazy:
2
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Každý vystavovatel má nárok na dva služební průkazy na 4 m. Za každé další 4 m se počet
průkazů zvyšuje o 1 ks. Služební průkazy jsou nepřenosné. Vystavovatel se zavazuje, že on
sám a všichni jeho zaměstnanci se na požádání pořadatele prokáží průkazem totožnosti.
Pokud tak neučiní, nebudou vpuštěni na výstaviště a na výstavní plochy.
12. Pojištění:
Veškeré riziko spojené s účastí na veletrhu nese vystavovatel. Proto se doporučuje, aby se
vystavovatel postaral o pojištění proti krádeži, požáru a jiným rizikům. Vedení veletrhu
odmítá jakékoliv ručení z tohoto titulu. Pro taková zařízení, s jejichž instalací a provozem je
spojeno nebezpečí pro návštěvníky veletrhu, musí vystavovatel prokázat dostatečné
povinné ručení.
13. Požární ochrana:
Vystavovatel je povinen zajišťovat plnění Zákona o požární ochraně 133/85 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Vystavovatel se zavazuje, že v prostorách pavilonu
i všech ostatních uzavřených prostorách výstaviště bude on i všichni jeho zaměstnanci
dodržovat zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je vystavovatel povinen hradit
veškeré škody vzniklé vyhlášením požárního poplachu vyvolaného touto činností.
14. Pořádkové opatření:
Pořadatel veletrhu má uvnitř výstavního areálu domovní právo. Vystavovatelé, jejich
zmocněnci a zaměstnanci musí uposlechnout příkazů vedení veletrhu, jejich
zplnomocněných zaměstnanců, pořadatelů nebo policie. Členům vedení stejně jako jejich
zplnomocněným
zaměstnancům
musí být umožněn vstup do expozice
i zázemí kdykoliv během veletrhu.
15. Odvoz výstavních exponátů:
Je zakázáno vyklizení expozice před ukončením veletrhu (viz bod č. 6). Nejpozději první den
po skončení veletrhu musí být stánek vyklizen, v opačném případě má vedení veletrhu
právo zboží na náklady vystavovatele uklidit a uskladnit.
16. Parkování a vjíždění do areálu výstaviště:
V prostoru výstaviště se nesmí parkovat po celou dobu trvání veletrhu. Zásobovací vozidla
smějí v době veletrhu na výstavišti jezdit pouze od 6.30 do 8.30 hodin a od 18 do 19 hodin.
Vjezd je možný na základě povolení, které vydává sekretariát výstav. Povolení k vjezdu je
zpoplatněno. Je zakázáno vjíždět a parkovat na travnatých plochách. Řidič je povinen dbát
zvýšené opatrnosti při jízdě v prostoru výstaviště s ohledem na bezpečí návštěvníků a
nepoškozovat zeleň.
17. Hlídání:
Pořadatel veletrhu se stará o všeobecné hlídání a dozor, aniž by přebíral ručení za
poškození kójí a jiné poškození. Za škody, které utrpí lidé, nebo věci během svého pobytu na
výstavišti, nepřijímá pořadatel veletrhu žádnou odpovědnost. Z nahodilých, na omylu
spočívajících údajích, nebo opatřeních nemohou být vyvozovány žádné nároky na náhradu
škody od pořadatele veletrhu. Stejně neručí pořadatel veletrhu za události, které jsou
způsobeny vyšší mocí (vis major).
18. Reklamace:
Vystavovatel může uplatnit reklamaci na práce a služby poskytnuté pořadatelem veletrhu u
odpovědného pracovníka VFO, a.s., bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den
ukončení veletrhu, jinak jeho právo zaniká.
19. Sankce:
Smluvní strany sjednávají pro případ, že vystavovatel nedodrží smluvní podmínky tyto
sankce:
1. V případě, že vystavovatel zruší účast na veletrhu, zaplatí pořadateli smluvní pokutu ve
výši nájemného a registračního poplatku.
2. Vystavovatel je povinen smluvenou pronajatou plochu obsadit nejpozději první den do 12
hodin. Pokud tak bez předchozí omluvy neučiní, je pořadatel oprávněn tuto plochu přidělit
jinému vystavovateli. Vystavovateli může být přidělena jiná náhradní plocha. Vystavovatel je
povinen zaplatit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. Tím není
dotčeno právo pořadatele na úhradu ostatních smluvních pokut sjednaných těmito
podmínkami či na náhradu škody.
- Sankce za nedodržování dalších podmínek dle bodu 4, a to především estetičnost
rozmístění exponátů a výrobků, dodržování výstavní kultury, udržování čistoty
a hygienických podmínek, nakládání s odpady, poškozování zeleně je stanovena na
2.000,-Kč.
- Sankce za nedodržení výstavní plochy dle bodu 7 (propagační média umístěna mimo
vlastní výstavní plochu) je stanovena na 5.000,-Kč.
- Sankce za porušování zákazu vjezdu a parkování a poškozování zeleně dle bodu 16 je
stanovena na 5.000,-Kč.
20. Závěrečné ustanovení:
V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností (vis major) nemůže zahájit
výstavu, veletrh, zajistit jejich konání po celou stanovenou dobu nebo její část na celém
výstavišti, nebo na jeho části, či na jiném místě konání akce, uvědomí
o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti
vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu
vzniklých škod. Není-li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého
ustanovení těchto Všeobecných výstavních a prodejních podmínek VFO, a. s. vyloučit
vystavovatele z další účasti na akci. V takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok
na náhradu případných škod a na vrácení mezitím zaplaceného nájemného a registračního
poplatku. Vystavovatel bere na vědomí výše uvedené Všeobecné výstavní a prodejní
podmínky VFO, a. s., uznává je za právoplatné, a je také v tomto směru za své zástupce,
pověřence a zaměstnance plně zodpovědný.

