
Všeobecné výstavní podmínky 
 

Burza práce a vzdělání v Olomouci 2020 
20. 10. 2020, Výstaviště Flora Olomouc, a. s., pavilon A  

1. Organizátoři akce: 
Burza práce a vzdělání v Olomouci (dále jen „burza“) je spolupořádána 

- Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, 
- Svazem průmyslu a dopravy ČR, 
- a Úřadem práce ČR – Krajskou pobočkou v Olomouci a Kontaktním pracovištěm Olomouc 

v pavilonu A Výstaviště Flora Olomouc, a. s. (dále jen „Výstaviště Flora“). Organizátoři se smluvně 
zavázali respektovat všeobecné výstavní podmínky Výstaviště Flora a tuto povinnost přenést i na 
všechny vystavovatele. K tomu slouží tyto všeobecné výstavní podmínky. 

2. Účast na burze: 
Burzy se může účastnit pouze ten vystavovatel, který podal závaznou přihlášku na burzu v Olomouci a 
uhradil účastnický poplatek, stanovený pro burzu v Olomouci. Školy se na burzy nehlásí přímo. 
Účastníky burz se stanou tak, že jejich účast doporučí zaměstnavatel, který se sám na burzu přihlásil 
jako vystavovatel. Vyplněním a odesláním závazné přihlášky a uhrazením účastnického poplatku se 
vystavovatel zavazuje dodržovat bezvýhradně propozice burzy a tyto všeobecné výstavní podmínky. 

3. Přidělení výstavní plochy 
Organizátoři burzy si vyhrazují právo rozhodovat o přidělení výstavních ploch. Jejich rozhodování je 
přitom vedeno primárně smyslem burzy a filozofií jejího uspořádání. Vystavovatel musí přidělenou 
plochu dodržovat a nesmí ji přenechat třetí osobě ani ji využívat spolu s jiným vystavovatelem, který 
nesplňuje podmínky dle bodu 2. Společnou prezentaci více vystavovatelů na jednom stánku mohou 
výjimečně povolit organizátoři;  přitom vyřeší i otázku účastnického poplatku. 

4. Instalace expozic: 
Organizátoři určují termíny instalace a demontáže expozic i provozní dobu. Při výstavbě expozic jsou 
pro vystavovatele závazné technické a bezpečnostní předpisy Výstaviště Flora. Instalaci expozic na 
přidělené ploše si mohou vystavovatelé zajistit 

- vlastními silami, 
- za pomoci organizátorů po předchozí domluvě. 

Nástěnné hydranty, požární hlásiče, hasicí přístroje a jiná zařízení zajišťující bezpečnost nesmějí být 
zastavěny. 
Vystavovatel zajistí během konání akce dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, § 30 – 
34, tzn. ochranu před nadměrným hlukem, jinak se vystavuje sankcím orgánů státní správy a 
Výstaviště Flora. 
Vystavovatel se zavazuje, že bude svěřený movitý i nemovitý majetek po dobu užívání udržovat 
v naprostém pořádku, a vrátí je po skončení burzy v neporušeném stavu. V případě prodlení 
s vrácením tohoto majetku a prostor se sjednává penále ve výši 15 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
Po ukončení burzy je vystavovatel povinen uvést objekt a zařízení do původního stavu. Jestliže budou 
při přebírání výstavní plochy zjištěny závady nebo poškození na objektu nebo zapůjčeném inventáři, a 
Výstaviště Flora bude v této souvislosti účtovat organizátorům náhradu škody, jsou organizátoři 
oprávněni požadovat náhradu škody ve stejné výši na vystavovateli. 
Zásahy do objektu pavilonu nebo volných ploch jsou pro vystavovatele zakázány. Veškeré práce 
související s úpravou výstavních ploch je vystavovatel povinen si objednat u Výstaviště Flora 
prostřednictvím organizátorů. Vystavovatel je povinen organizátorům sdělit, jak expozici pojal (využití 
stolů a židlí, které jsou v pavilonu A k dispozici, vlastní stánek, stánek objednaný u Výstaviště Flora; 
dodatečné požadavky na prostor kvůli velkým nebo interaktivním exponátům), organizátoři přitom 



mají právo rozhodnout o konečné podobě expozic.  Instalaci expozic lze provést pouze na přidělené 
výstavní ploše se souhlasem organizátorů. 
Vystavovatel, který používá vlastní stánek, je povinen zabezpečit, aby tento stánek odpovídal všem 
bezpečnostním normám, a nese odpovědnost za nedodržení těchto norem. Organizátoři jsou 
oprávněni provádět kontrolu bezpečnosti stánků, a pokud stánek neodpovídá bezpečnostním 
normám, jsou oprávněni vystavovatele z akce vyloučit. Vystavovatel nemá v tomto případě nárok na 
žádný ušlý zisk či náhradu škody. 

5. Exponáty: 
Exponátem se rozumí produkt, zařízení nebo právo k nehmotným statkům, vystavený v rámci 
expozice a odpovídající smyslu burzy. Změny týkající se zařazení velkých a interaktivních exponátů, 
pro které byly poskytnuty dodatečné prostory, je vystavovatel povinen neprodleně ohlásit 
organizátorům. Návoz a odvoz exponátů se řídí pokyny organizátorů. Za exponáty neodvezené do 
ukončení pronájmu plochy se účtují manipulační a skladovací poplatky dle Ceníku Výstaviště Flora. 
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 burzy, tzn. dříve než 
v 17:00 hod.  

6. Propagace: 
Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici. Veškerá propagační 
media uplatňovaná mimo vlastní expozici musí být organizátory předem schválena. 

7. Provozování hudební produkce na pronajaté ploše (živá vystoupení, reprodukovaná hudba, 
přehrávání MC, CD, DVD apod.): 

Vystavovatel je ze zákona povinen při provozování hudební produkce na výstavní 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 
organizátoři nepřebírají zodpovědnost. 

8. Doprava výstavních exponátů: 
Vystavovatel dodá exponáty na adresu: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 
Olomouc. 

9. Pojištění: 
Veškeré riziko spojené s účastí na burze nese vystavovatel. Proto se doporučuje, aby se vystavovatel 
postaral o pojištění proti krádeži, požáru a jiným rizikům. Organizátoři odmítají jakékoliv ručení 
z tohoto titulu. Pro taková zařízení, s jejichž instalací a provozem je spojeno nebezpečí pro 
návštěvníky burzy, organizátoři pojištění vyžadují. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
Vystavovatelé jsou zodpovědní za dodržování předpisů BOZP. Bezpečnost práce musí být zajišťována 
všemi vystavovateli ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění. Dále je 
nezbytně nutné dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném 
znění, a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění. 

11. Požární ochrana: 
Vystavovatel je povinen zajišťovat plnění Zákona o požární ochraně 133/85 Sb., v platném znění. 
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. 



12. Pořádkové opatření: 
Výstaviště Flora má uvnitř výstavního areálu domovní právo. Vystavovatelé, jejich zmocněnci 
a zaměstnanci musí uposlechnout příkazů zaměstnanců Výstaviště Flora, organizátorů nebo policie. 
Zaměstnancům Výstaviště Flora a organizátorům musí být umožněn vstup do expozice i zázemí 
kdykoliv během burzy. 

13. Odvoz výstavních exponátů: 
Je zakázáno vyklízení expozice před ukončením burzy (viz bod č. 5). Expozice musí být vyklizeny do 
termínu stanoveného organizátory. V opačném případě mají organizátoři právo zboží na náklady 
vystavovatele uklidit a uskladnit. 

14. Zákaz parkování: 
V prostoru výstaviště (parku) se nesmí parkovat po celou dobu trvání burzy. Příjezd a odjezd 
zásobovacích vozidel za účelem instalace a odinstalace expozic je regulován organizátory.                               
Před začátkem akce bude vystavovatelům poštou zaslána karta – povolení k vjezdu. Zároveň tato 
kartu bude sloužit k parkování na vyhrazeném parkovišti Výstaviště Flora a Českých drah.                  
Rychlost jízdy je omezena na max. 20 km/hod; porušení tohoto opatření bude považováno za rušení 
veřejného pořádku.  

15. Hlídání: 
Výstaviště Flora zajišťuje hlídání expozic pouze v době, kdy je areál uzavřen. V době přípravy expozic 
a průběhu burzy zajišťují hlídání vystavovatelé. Za škody, které utrpí lidé nebo věci během svého 
pobytu na burze, nepřijímá Výstaviště Flora ani organizátoři burzy žádnou odpovědnost. 
Z nahodilých, na omylu spočívajících údajích nebo opatřeních, nemohou být vyvozovány žádné 
nároky na náhradu škody od Výstaviště Flora nebo od organizátorů burzy. Stejně neručí organizátoři 
burzy ani Výstaviště Flora za události, které jsou způsobeny vyšší mocí (vis major). 

16. Sankce: 
Smluvní strany sjednávají pro případ, že vystavovatel nedodrží smluvní podmínky, tyto sankce: 
1.  V případě, že vystavovatel zruší účast na burze a uhradil účastnický poplatek, tento poplatek se 

nevrací a zůstává organizátorům, kteří jej použijí ke krytí nákladů spojených s pořádáním burzy 
2.  Vystavovatel je povinen přidělenou výstavní plochu obsadit nejpozději 22. 10. 2019 do 8:30 hod. 

Pokud tak neučiní, jsou organizátoři oprávněni tuto plochu přidělit jinému vystavovateli. 
Vystavovateli může být přidělena jiná náhradní plocha.  

3. V krajním případě jsou organizátoři oprávněni v případě porušení některého ustanovení těchto 
Všeobecných výstavních podmínek vyloučit vystavovatele z další účasti na burze (pokud nedošlo 
k odstranění porušení dohodou s vystavovatelem). V takovém případě nevzniká vystavovateli 
žádný nárok na náhradu případných škod a na vrácení zaplaceného účastnického poplatku. 

17. Závěrečné ustanovení: 
V případě, že organizátoři v důsledku jimi nezaviněných okolností (vis major) nemohou zahájit burzu, 
zajistit její konání po stanovenou dobu nebo její část v celém pavilonu nebo v jeho části, uvědomí 
o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé organizátorům z uzavřené smlouvy o účasti 
vystavovatele zanikají. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na náhradu vzniklých 
škod.  

18. Souhlas se Všeobecnými výstavními podmínkami 
Vystavovatel bere na vědomí výše uvedené Všeobecné výstavní podmínky, uznává je za právoplatné, 
a je také v tomto směru za své zástupce, pověřence a zaměstnance plně zodpovědný.  
 


