
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA POŽÁRNÍ A ZÁCHRANÁŘSKÉ TECHNIKY OSTRAVA  2005 
Motto:  Mimořádné události a prostředky pro jejich řešení 

8. 9. 2005 
Areál Městského stadionu Ostrava - Vítkovice 

 
 

ZÁVAZNA PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI                                                      Uzávěrka 15. 7. 2005 
 
 
 
Česká-Středoasijská smíšená obchodní komora  (ČSOK, obchodní komora)                                                          BANKOVNÍ SPOJENÍ                                                             
Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, Česká republika                                                                                                    ČSOB a.s. 
Tel: +420 246 011 200   Fax: +420 246 011 208                                                                                                      č.účtu: 195 544 947/0300 
E-mail: csok@csok.cz                                                                                                                                               variabilní symbol: číslo faktury 
www. csok.cz 
Obchodní rejstřík: Městský soud Praha 
Odd. A, vložka č.47367 
IČO: 26721678   DIČ: CZ26721678 
 
 
VYSTAVOVATEL 
 
Obchodní firma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sídlo (ulice,město,stát) …………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 
 
Tel: ……………………………………………   Fax: ……………………………………….    E-mail: ……………………………………………………………………. 
 
Http:// ………………………………………..     IČO: ………………………………………..   DIČ:  ……………………………………………………………………... 
 
Číslo účtu: ……………………………………………… Statutární orgán…………….……………………………………………………………………………………... 
 
Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………………………….  Tel: …………………………………………………………... 
 
Fax: ………………………………………………………….  E-mail: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktní adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
VÝSTAVNÍ PLOCHA – CENOVÉ PODMÍNKY 
 
Požadovaná výstavní plocha 
 
Krytá   hala:  výstavní plocha   6 m2 včetně vnitřního  stánku  3x2 m + stůl, 3x židle, pult,věšák, zásuvka 230 V, název vystavovatele         cena:   1.650,- EUR 
                      Možnost dokoupit plochu: min.3x1 m                   cena :  650,- EUR                 
 
 
Volná   plocha:    minimálně 15 m2      cena:  1.200,- EUR vez příslušenství  a služeb                
                           venkovní stánek: výstavní plocha  9 m2  včetně stánku 3x3 m, regál, věšák, stůl, 3x židle, zásuvka 230 V, osvětlení,koberec    cena:   1.920,- EUR 
 
 
HMOTNOST A ROZMĚRY NEJVĚTŠIHO EXPONÁTU: 
 
 
Délka …………………………………….                      Šířka ………………………………………….                         Výška ……………………………………………. 
 
Při požadavku na použití manipulační techniky  se služby platí zvlášť. 
 
 
Bez výhrad souhlasíme se zněním Všeobecných podmínek k účasti, které jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti na straně 2 tohoto smluvního formuláře . 
Vystavovatel se zavazuje zaslat poštou resp.osobně předat ČSOK vyplněný a podepsaný originál Závazné přihlášky k účasti. 
 
 
 
 
……………………………………….              …………………………………………………………………………            …………………………………………… 
 
                Místo a datum                                         Jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu za vystavovatele                                     Razítko a podpis 
 

mailto:csok@csok.cz


 
STRANA 2 

 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI 
 
Článek 1 
Pořadatel akce 
ČSOK, obchodní komora, Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, Česká republika 
Garant akce 
MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, P.O. Box 69, 148 01 Praha 414, Česká republika 
 
 
 
Článek II 
Přihlášky a přidělování ploch 
 

1. Závazná přihláška k účasti v rozsahu formuláře 1 – 2 je pro vystavovatele závazná. CSOK rozhoduje o přijetí přihlášky, krácení či rozšíření objednané plochy . ČSOK 
není povinna vyhovět případnému požadavku vystavovatele na umístění  jeho expozice. 

2. Po obdržení řádně vyplněné Závazné přihlášky k účasti zašle ČSOK vystavovateli písemné vyrozumění o přijetí přihlášky. O umístění a rozsahu přidělené výstavní 
plochy vyrozumí ČSOK vystavovatele zasláním písemného potvrzení o přidělení výstavní plochy. Výstavní plocha bude vystavovateli zpřístupněna k montáži 
expozice v termínu, uvedeném v Organizačních pokynech ČSOK. Zaplacení celého nájemného  ve stanoveném termínu je podmínkou pro předání výstavní plochy 
vystavovateli. 

 
Článek III. 
Nájemné výstavní plochy 
 
1. Nájemné výstavních ploch je vždy uvedeno v přihlášce k účasti nebo v dopise ČSOK. Každý započatý čtvereční metr se účtuje jako celý. Nejmenší přidělená plocha 

je 6 m2v kryté hale a 15m2 na volné ploše. 
 

2. Jestliže vystavovatel zruší svoji účast na výstavě po přijetí jeho Závazné přihlášky k účasti ČSOK do písemného potvrzení o  přidělení výstavní plochy, zavazuje se 
zaplatit ČOK smluvní pokutu ve výši 50% celkového nájemného. Jestliže vystavovatel zruší svou účast na výstavě po písemném potvrzení o přidělení výstavní 
plochy, zavazuje se zaplatit ČSOK smluvní pokutu ve výši  100% celkového nájemného. Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních stran. Zrušení účasti 
musí mít písemnou formu. 
 

Článek IV. 
Cenové a platební podmínky 
 
1. Současně s písemným vyrozuměním ČSOK o přijetí přihlášky vystavovatele k účasti na výstavě zašle ČSOK vystavovateli  zálohovou fakturu  na částku ve výši 

100% celkové výše nájemného. (u plátců DPH včetně DPH) Daňový doklad bude zaslán v souladu s platnými právními předpisy. 
 

2. V případě nezaplacení zálohové faktury v termínu na ní uvedeném je ČSOK oprávněna od smlouvy odstoupit a vystavovatel se v tomto případě zavazuje zaplatit 
ČSOK smluvní pokutu ve výši odpovídající fakturované částce. Zaplacením smluvní pokuty zanikají závazky smluvních stran. 
 

Článek V. 
Výstavba a instalace expozic, montáž exponátů 
 
1. Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje ČSOK.  
2. Vystavovatel  odpovídá za veškeré movité věci, které mu ČSOK pronajala a je povinen je vrátit po skončení akce. 
3. Každé poškození výstavní plochy a zařízení ČSOK je vystavovatel povinen uvést do původního stavu na vlastní náklady nebo uhradit vzniklé náklady ČSOK. 
4. Vystavovatel nesmí demontovat expozici před ukončením akce 

 
Článek VI. 
Propagace, inzerce a katalog 
 
1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastní expozici 

 
Článek VII. 
Pojištění 
 
1. ČSOK neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátu 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 akce, pořádané ČSOK.  Vystavovatel k tomu 
účelu uzavře pojištění. 
 

Článek VIII. 
Závěrečné ustanovení 
 
1 V případě, že ČSOK v důsledku jí  nezaviněných okolností (viz major) nemůže zahájit výstavu, zajistit její konání po celou dobu jejího trvání nebo její část na celém 

výstavišti či na jeho části, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé ČSOK z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají. V tomto případě 
nepřísluší vystavovateli nárok na náhradu vzniklých škod. 
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