VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. Akce
RAIL BUSINESS DAYS 2022.
(dále jen „Akce“)
II. Pořadatel
VIA PRO MOTION s.r.o., IČO:
03542491, sídlem: Klatovská
třída 1460/83, Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň, zapsaná v OR: C
39515 vedená u Krajského
soudu v Plzni (dále jen
„Organizátor“).
III. Vystavovatel
Právnické a fyzické osoby,
kterým Organizátor potvrdil
účast na Akci (potvrzením
Závazné přihlášky). (dále jen
„Vystavovatel“).
IV. Přihlášení na akci a
přidělení ploch
IV. 1. Přihlášení účasti na Akci
musí být provedeno pomocí
formuláře označeného jako
„ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K
ÚČASTI“ (dále jen „Závazná
přihláška“). Tato forma by
měla být vyplněna pravdivě a
měla by obsahovat právně
závazný podpis. Odesláním
formuláře se činí
neodvolatelná nabídka
k uzavření smlouvy s
Organizátorem. Organizátor
rozhoduje o přijetí či
odmítnutí Závazné přihlášky,
či o krácení objednávky
plochy jednostranně a není
povinen své rozhodnutí
zdůvodňovat. S potvrzením o
přijetí Závazné přihlášky
k účasti Organizátor zasílá
fakturu za kompletní účast s
vyúčtováním příslušného DPH
(dále jen „Faktura“).
IV.2. Po obdržení úhrady
Faktury zasílá Organizátor
„POTVRZENÍ O UMÍSTĚNÍ
EXPOZICE“, kterým přidělí
Vystavovateli objednanou
plochu a číslo expozice.

IV.3. Organizátor může bez
souhlasu Vystavovatele
rozhodnout o změně lokality
expozice, o této skutečnosti
však Vystavovatele ihned
vyrozumí. V takovémto
případě není účastník
oprávněn domáhat se
náhrady případné škody/újmy
způsobené změnou lokality
expozice.
IV.4. Přidělená plocha nesmí
být Vystavovatelem dále
pronajímána jakékoliv třetí
osobě.
IV.5. V případě neuhrazení
Faktury, případně jakékoli
zálohy/části, ve
stanoveném termínu
splatnosti, je prodlení
Vystavovatele podstatným
porušením jeho smluvní
povinnosti a Organizátor je
oprávněn od smlouvy
odstoupit a neumožnit
Vystavovateli vstup do areálu.
V tomto případě je
Organizátor oprávněn
požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši odpovídající
částce účtované Vystavovateli
Fakturou.
V. Výstavní plocha,
exponáty a registrační
poplatek
V.1. Nabídka možnosti
prezentace je uvedena
v Závazné přihlášce výstavní
plochy a stavby stánku na
Akci. Cena se odvíjí od
příslušné formy účasti a je
vyčíslena na dobu přípravy,
vlastní akci a likvidaci. Je v ní
zahrnuta: výstavní plocha,
základní osvětlení, vytápění,
požární ochrana, úklid v
prostoru Akce mimo stánky,
všeobecná noční ostraha
výstavního areálu, provoz
šaten, WC, produkce a

propagace, pojištění v rozsahu
odpovědnosti účastníka za
škody způsobené třetím
osobám.
V.2. Vystavovat lze pouze
schválené exponáty. Exponáty
mohou být nahrazeny i jinými
předměty, pokud Vystavovatel
o tom předem písemnou
formou vyrozumí
Organizátora. Záměna může
proběhnout pouze jednu
hodinu před oficiální denní
otevírací dobou, anebo
hodinu po oficiální zavírací
době Akce. Organizátor je
oprávněn požadovat, aby
exponáty byly odstraněny,
pokud Vystavovatel neobdržel
povolení ze strany
Organizátora, popř. pokud se
následně ukáže, že způsobují
narušení nebo nebezpečí,
nebo jsou neslučitelné s
charakterem Akce. V případě
nedodržení těchto podmínek
má Organizátor nárok na
odstranění exponátu na
náklady Vystavovatele.
V.3. Registrační poplatek
účastníka je nevratný. Výše
registračního poplatku je
uvedena v Závazné přihlášce k
účasti.
VI. Platební a sankční
podmínky
VI.1. Vystavovatel se zavazuje
uhradit Organizátorovi
veškerá poskytnutá plnění do
dne splatnosti uvedeného na
Faktuře. Pro případ, kdy
Vystavovatel neuhradí
vyfakturovanou částku
nejpozději v den splatnosti
uvedený na Faktuře,
sjednávají smluvní strany úrok
z prodlení ve výši 0,5 % za
každý den prodlení z včas
nezaplacené částky. Tímto
ujednáním není dotčeno

právo Organizátora na
odstoupení od smlouvy dle
článku IV.5 těchto podmínek.
VI.2. V případě, že
Vystavovatel odvolá zcela
svou účast na Akci
Organizátora, uhrazená částka
za komplexní účast (resp. její
zaplacená poměrná část) se
vrací Vystavovateli v případě,
že písemné stornování
objednané plochy nebo její
části bude Organizátorovi
doručeno nejpozději 3 měsíce
před zahájením Akce.
Zaplacený registrační
poplatek propadá vždy v plné
výši.
VI.3. Stornování (písemné)
objednané plochy nebo její
části Vystavovatelem v době
kratší než 3 měsíce před
zahájením Akce, je porušením
jeho povinností k řádné účasti
na Akci. Vystavovatel je
povinen zaplatit
Organizátorovi smluvní
pokutu v následujícím
rozsahu:
a/ v době kratší než 3 měsíce
před zahájením Akce ve výši
50 % z pronájmu původně
závazně objednané plochy,
b/ v době kratší než 1 měsíc
před zahájením Akce ve výši
celého původního
nájemného.
Zaplacený registrační
poplatek v obou případech
propadá v plné výši.
VI.4 V případě odložení Akce
o max. 12 (dvanáct) měsíců na
pozdější termín z důvodu
zásahu vyšší moci se již
zaplacená plnění nevrací a
použijí se na zajištění účasti
Objednatele na Akci
v náhradním termínu.
V případě výslovného zrušení
akce Organizátorem (tj.
oznámení o nekonání
akce, aniž by bylo
počítáno

s náhradním termínem) náleží
Vystavovateli částka
prokazatelně
vynaložených nákladů,
minimálně 90
% uhrazených plnění.
V takovém případě
Organizátor do 14
(čtrnácti) dnů ode dne
zveřejnění
Oznámení o zrušení Akce zašle
Vystavovateli vyúčtování
spolu s příslušným daňovým
dokladem, přičemž příslušný
přeplatek či nedoplatek
budou splatné do 30 (třiceti)
dnů ode dne odeslání
daňového dokladu a
vyúčtování.
Vyšší mocí se rozumí takové
události (překážky), které
zabraňují kterékoliv smluvní
straně v řádném/včasném
plnění jejích závazků
vyplývajících z této smlouvy, a
které nastaly nezávisle na
jejich
vůli, jestliže nelze rozumně
předpokládat/očekávat, že by
povinná strana tuto událost
(překážku) mohla předvídat a
odvrátit (např. nová státní
opatření směřující proti
epidemii onemocnění COVID19). Za vyšší moc se
neuznávají okolnosti, které
vznikly teprve v době, kdy
povinná strana byla již
v prodlení s plněním svých
závazků (anebo kdy již bylo
zřejmé, že se do prodlení
dostane), nebo vznikla z jejích
hospodářských poměrů, nebo
vznikla jejím zaviněním.
Smluvní strana, která se při
plnění odvolává na vyšší moc,
je povinna bez zbytečného
odkladu druhou smluvní
stranu o vzniku vyšší moci
uvědomit a provést veškerá
možná opatření, aby překážky
způsobené vyšší mocí byly
odstraněny v co nejkratší

době tak, aby tato smlouva
mohla být náležitě plněna.
VII. Montáž a demontáž,
otevírací doba
VII.1. Obecně platí, že stavba
stánku a dodávky
vystaveného materiálu mohou
začít tři (3) kalendářní dny
před zahájením Akce.
Při montáži a demontáži lze
veškeré činnosti ve vnitřních a
ve venkovních prostorách
Akce provádět v časech 8 – 20
hod.
VII.2. Otevírací doba
v průběhu konání Akce bude
pro Vystavovatele vždy
hodinu před oficiálním
zahájením Akce.
Vystavovatelé, kteří ve
zvláštních případech mohou
mít platné důvody pro práci
mimo určené otevírací hodiny
Akce, si požádají o zvláštní
písemné povolení vydané
Organizátorem, přičemž
rozhodnutí o takové žádosti
náleží výlučně Organizátorovi.
VIII. Realizace, provoz a
likvidace výstavních expozic
VIII.1. Vystavovatel má právo
objednat stavbu stánku a další
služby související s vybavením
stánku u jakékoliv realizační
firmy.
VIII.2. Vystavovatel nebo jím
pověřený realizátor je povinen
předložit na emailovou
adresu:
andrea@viapromotion.cz
žádost o schválení expozice
do pátku 6. května 2022
včetně. Jednoduché přízemní
typové expozice do 30 m2
včetně a nepřesahující 3,5 m
výšky v jejich nejvyšším bodě,
nepodléhají povinnosti
předložení projektu. V
ostatních případech je nutné
předložit projekt expozic,
který bude obsahovat:
rozměry a výškové kóty,
axonometrie, popis
konstrukce, kontakty na

projektanta a realizační firmu,
včetně uvedení druhu
použitého materiálu pro
stavbu. V případě vyžádání je
Vystavovatel povinen
předložit statický posudek.
Schválenou dokumentací se
Vystavovatel musí prokázat při
převzetí vytyčené výstavní
plochy.
VIII.3. Maximální konstrukční
povolená výška expozic bez
zavěšených konstrukcí jsou 4
m (nevztahuje se na
exponáty). Pokud v
podkladech přidělené plochy
– rastru není uvedena snížená
výška. Výjimky povoluje
výhradně Organizátor.
Maximální možná výška
expozice v jednotlivých
částech pavilonu je dána jeho
konstrukcí.
VIII.4. Přívod elektrické
energie může Vystavovatel
objednat výhradně u
Organizátora ve stanoveném
termínu uvedeném na
příslušném formuláři před
Akcí.
VIII.5. Vystavovatel odpovídá
za výstavní plochu a veškerá
zařízení pronajatá
Organizátorem a je povinen je
předat po skončení Akce
neporušené. Poškodí-li nebo
znečistí-li Vystavovatel
výstavní plochy, výstavní areál
či zařízení zapůjčené
Organizátora, je povinen
uhradit Organizátorovi
způsobené škody/újmu v plné
výši.
VIII.6. Vystavovatel se
zavazuje dodržovat
Organizátorem stanovené
časy příchodů a odchodů do/z
výstavních prostor. Účastníci
jsou povinni nosit viditelně
vstupní průkazy po celou
dobu konání Akce.
VIII.7. Ve výstavní hale je
zakázáno kouřit a

manipulovat s otevřeným
ohněm.
VIII.8. Po dobu trvání Akce je
třeba striktně dbát povinností
stanovených obecně
závaznými právními předpisy
a pokynů Organizátora.
IX. Prezentace
IX.1. Vystavovatel má nárok
na publikaci základních údajů
v abecedním seznamu
účastníků v katalogu Akce.
Vystavovatel má právo
uveřejnit další údaje o své
firmě a inzerci v katalogu v
případě objednání do
stanoveného termínu
uzávěrky – viz daný formulář.
IX.2. Vystavovatel je oprávněn
propagovat své výrobky
pouze ve vlastní expozici.
Umísťování firemních
poutačů, rozsev letáků,
vylepování propagačních a
informačních materiálů mimo
vlastní expozici, na okna,
stěny, podlahy či sloupy
pavilonů není dovoleno.
Organizátor je oprávněn
veškerou reklamu, která
neodpovídá výše uvedeným
odstavcům, zakázat, resp. na
náklady Vystavovatele
odstranit. Vystavovatel svojí
prezentací nesmí rušit nebo
omezovat okolní expozice.
Mimo expozice je možné
umísťovat a distribuovat
plakáty, reklamní štíty a jiné
propagační prostředky pouze
na místech určených
Organizátorem za zvláštní
poplatky. Organizátor může
prezentace zakázat nebo
omezit v případě, že způsobují
hluk, prach, zplodiny, otřesy a
ruší provoz Akce. Případné
poplatky při provozování
hudební produkce na stáncích
nebo při jiné prezentaci na
veletrhu si zajišťují přímo
Vystavovatelé. Na hranici
stánku přitom nesmí být
překročena hladina hluku 70

dB ve smyslu nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, v platném
znění. K hudební produkci na
expozici má Vystavovatel
navíc povinnost si vyžádat
schválení příslušného
kolektivního správce
autorských práv (OSA,
INTERGRAM) ve smyslu
zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, v platném
znění.
IX.3. Dle zákona č. 480/2004
Sb., o regulaci reklamy,
souhlasí Vystavovatel se
zasíláním nabídek
souvisejících s jeho účastí na
veletrhu.
IX.4. V souladu se zákonem č.
121/2000 Sb., autorský zákon,
uděluje Vystavovatel
Organizátorovi souhlas s
pořízením zvukových a
obrazových záznamů a s jejich
zveřejněním v souvislosti s
prezentací Organizátorovi
akce, kterých se
Vystavovatelem účastnil, a to
bez nároku Vystavovatele na
odměnu.
IX.5. Organizátor je oprávněn
použít Vystavovatelem
zaslané textové a obrazové
podklady a materiály, a to pro
účely prezentace Organizátora
a/Akce, kterých se
Vystavovatel účastnil.
IX.6. V souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o ochraně
osobních údajů, je
Organizátor jako zpracovatel
oprávněn ke zpracování a
uchování osobních údajů
získaných od Vystavovatele, za
účelem řádného zajištění
Akce, které se Vystavovatel
účastnil, k čemuž mu
Vystavovatel uděluje souhlas.
X. Ztráty a pojištění
X.1. Organizátor neodpovídá
Vystavovateli za ztrátu, zničení
či jakékoliv poškození

exponátů, vybavení a zařízení
stánku, zboží, obalů a balicího
materiálu, bez ohledu na to,
zda se zničení či jiné
poškození stalo před
zahájením, během, či po
skončení Akce. Organizátor
zajišťuje všeobecnou noční
ostrahu výstavního areálu. V
případě odcizení z výše
uvedených náležitostí je
Vystavovatel povinen nahlásit
tuto skutečnost na Policii ČR,
náhrada škody/újmy je možná
pouze prostřednictvím
pojišťovny. Vystavovatel k
tomu účelu uzavře pojištění
svých exponátů, zařízení
expozice, vystaveného zboží a
materiálu.
X.2. Vystavovatel má možnost
objednat si u Organizátora
individuální ostrahu své
expozice.
XI. Závěrečná ustanovení
XI.1. V případě, že Organizátor
v důsledku jím nezaviněných
okolností vyšší moci nemůže
zahájit Akci, zajistit její konání
v plném rozsahu či části,
uvědomí o tom bez odkladu
Vystavovatele. Veškeré
závazky vzniklé z uzavřené
smlouvy o účasti
Vystavovatele okamžikem
tohoto uvědomění pozbývají
v platnosti, nicméně

Organizátor může
Vystavovateli stále fakturovat
práce provedené v jeho
pokynech na pokrytí již
vzniklých výdajů (resp.
ponechat si v dané souvislosti
uhrazené platby/zálohové
platby).
XI.2. Pokud je Organizátor
povinný zkrátit, resp. zrušit již
zahájenou Akci v důsledku
vyšší moci, nejsou
Vystavovatelé oprávněni
uplatňovat nároky na vrácení
peněz/náhradu škody/újmy.
XI.3. V případě, že Organizátor
v důsledku jím
nezpůsobených okolností
nebude mít možnost Akci
uskutečnit nebo zabezpečit
její řádný průběh v místě
konání – Výstaviště Brno – je
oprávněn Akci přesunout do
jiného místa konání
(odpovídajícího
prezentačního areálu na
území ČR, který bude
odpovídat významu a rozsahu
Akce), které Organizátor určí.
O této skutečnosti uvědomí
Organizátor neprodleně
Vystavovatele s uvedením
nové lokality a umístění
expozice Vystavovatele v
rámci nového místa konání.
Změna místa konání nemá vliv
na povinnost Vystavovatele

plnit povinnosti vyplývající z
uzavřené smlouvy o účasti na
Akci.
XI.4. Veškeré změny a
dodatky smluvního vztahu
mohou platně nastat pouze
písemným ujednáním obou
smluvních stran, nestanoví-li
tyto podmínky v konkrétním
případě výslovně jinak.
XI.5. Jakékoliv nároky ze
strany Vystavovatele vůči
Organizátorovi musí být
uplatněny u odpovědného
pracovníka Organizátora
písemnou formou ihned po
zjištění závady, max. v
poslední den konání Akce,
jinak jeho právo zaniká.
XI.6. Vystavovatel je oprávněn
požadovat jako náhradu
škody/újmy částku
odpovídající nejvíce 50 %
uhrazených plnění za
pronájem výstavní plochy,
jakožto nejvyšší
předvídatelnou škodu/újmu
vzniklou v důsledku porušení
povinnosti Organizátora.
XI.7. Smluvní vztahy se řídí
českým právem a jakékoliv
případné spory rozhodne
soud ČR příslušné instance,
v jehož obvodu má
Organizátor své sídlo.

