Obchodní podmínky k účasti na Kariérním dni MENDELU 2018
(dále jen Obchodní podmínky)

Článek I – Úvodní ustanovení
1. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
a) pořadatelem Mendelova univerzita v Brně se statutárním zástupcem prof. Ing. Danuší
Nerudovou, Ph.D.
b) vystavovatelem právnická osoba, která vyplní a doručí pořadateli Závaznou přihlášku
k účasti na Kariérním dni MENDELU (dále jen Kariérní den),
c) přihláškou Závazná přihláška k účasti na Kariérním dni.
2. Obchodní podmínky stanovují smluvní vztahy mezi pořadatelem a vystavovatelem.
3. Předmětem smluvního vztahu dle článku II. těchto Obchodních podmínek je poskytnutí
výstavní plochy a zabezpečení případných dalších služeb pořadatelem vystavovateli v souladu
s přihláškou. Pořadatel se zavazuje přenechat vystavovateli po dobu konání Kariérního dne
k užívání výstavní plochu a vystavovatel se zavazuje tuto plochu užít v souladu s přihláškou
a těmito obchodními podmínkami a za její užití řádně a včas zaplatit sjednanou cenu. Kariérní
den se koná dne 14. března 2018, od 9 do 15 hodin, v Brně.
4. Účelem smluvního vztahu je prezentace vystavovatele jako zaměstnavatele
a zprostředkování kontaktu vystavovatele se studenty a absolventy Mendelovy univerzity
v Brně.
Článek II - Vznik smluvního vztahu
1. Smluvní vztah mezi pořadatelem a vystavovatelem vzniká dnem odeslání elektronické
přihlášky vystavovatelem pořadateli. Přihlašovací formulář je umístěn na webových stránkách
http://kariera.mendelu.cz/prihlaska. Přihlašování bude spuštěno dne 8. ledna 2018.
2. Pro odeslání přihlášky je nutné vyjádřit souhlas vystavovatele s těmito Obchodními
podmínkami v přihlašovacím formuláři.
3. Přihlášku a její autorizovanou část je nutné vyplnit a odeslat nejpozději do 16. února 2018.
Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.
4. Potvrzení o přijetí přihlášky a potvrzení o vyplnění autorizované části přihlášky obdrží
vystavovatel prostřednictvím notifikačního e-mailu z autorizované části přihlášky. Zařazení
všech přihlášených vystavovatelů na Kariérní den proběhne podle pořadí došlých přihlášek.
Pořadatel si vyhrazuje právo od smluvního vztahu odstoupit v případě naplnění kapacity
Kariérního dne, a to elektronickou cestou na e-mailovou adresu vystavovatele uvedenou
v přihlášce. V případě odstoupení dle tohoto odstavce se smluvní vztah ruší od svého počátku.
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Článek III - Přidělování, poskytnutí a užívání výstavních ploch
1. Pořadatel rozhoduje o přidělování výstavních ploch i o případném krácení či rozšíření
objednané plochy a po jednání s vystavovatelem i o dalších možnostech vystavování.
V případě, že bude výstavní plocha pořadatelem zkrácena, má vystavovatel nárok na
přiměřené snížení ceny.
2. Výstavní plocha bude v případě vlastní expozice vystavovateli zpřístupněna k montáži den
před konáním veletrhu, tj. 13. března 2018 v době od 16 do 18 hodin a v den konání Kariérního
dne, tj. 14. března 2018 v době od 8 do 9 hodin. Demontáž je vystavovatel povinen provést od
15 do 17 hodin v den konání Kariérního dne.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výstavní plochu vystavovateli v případě nezaplacení
ceny za poskytnutí výstavní plochy na základě vystavené faktury za služby. Přidělenou
výstavní plochu smí vystavovatel užívat jen v souladu s účelem smluvního vztahu po dobu
trvání Kariérního dne.
4. Vystavovatel nesmí bez souhlasu pořadatele obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu
byla oficiálně přidělena.
5. Vystavovatel není oprávněn přenechat výstavní plochu třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu pořadatele. Výstavní plocha bude třetí straně přenechána pouze
v případě, že dojde k písemné akceptaci těchto obchodních podmínek z její strany.
Článek IV - Poskytované služby
1. Pořadatel poskytuje vystavovateli služby zahrnuté v základní nabídce podle platného
ceníku uvedeného v Balíčku služeb, kterými jsou poskytnutí výstavní plochy dle vybrané
velikosti, instalace výstavního pultu, prezentace v Katalogu účastníků, uveřejnění loga
vystavovatele na webových stránkách Kariérního dne, parkování v areálu univerzity, oběd
a občerstvení pro dvě osoby po celý den konání akce.
2. Dalšími službami se rozumí všechny služby, které nejsou zahrnuty v základní nabídce.
Jedná se o občerstvení včetně oběda pro dalšího zástupce vystavovatele. Poskytnutí dalších
služeb se váže k přímé účasti na Kariérním dni, využít je může pouze vystavující společnost
osobně se prezentující na stánku.
3. V případě nepřímé účasti na Kariérním dni poskytuje pořadatel vystavovateli inzertní
prostor v Katalogu účastníků, který bude distribuován na Kariérním dni.
Článek V – Nakládání s osobními údaji
1. Vyplněním a odesláním závazné přihlášky vyjadřuje vystavovatel souhlas s poskytnutím
osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů). Tento souhlas je udělován dobrovolně a může
být kdykoliv odvolán.
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Článek VI - Cenové a platební podmínky
1. Vystavovatel je povinen uhradit cenu uvedenou v přihlášce na základě daňového dokladu
vystaveného pořadatelem (viz čl. IV).
2. Pořadatel bez zbytečného odkladu vystaví na celkovou částku daňový doklad se splatností
14 dnů. Daňový doklad musí být vystavovatelem uhrazen ve lhůtě splatnosti. Daňový doklad
bude vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů (dále „zákon o DPH“). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum
vystavení daňového dokladu.
3. V případě nezaplacení plné ceny do data splatnosti uvedeného na vystavené faktuře je
pořadatel oprávněn od smluvního vztahu odstoupit a vystavovatel se zavazuje zaplatit
pořadateli smluvní pokutu ve výši 25 % sjednané ceny.
4. Za každý den prodlení s platbou po datu splatnosti uvedeného na vystavené faktuře se
vystavovatel zavazuje pořadateli zaplatit smluvní pokutu ve výšce 0,05 % z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení.
5. Jestliže vystavovatel zruší svou účast na Kariérním dni po přijetí přihlášky pořadatelem do
doby 14 dnů před zahájením konání Kariérního dne, zavazuje se zaplatit pořadateli smluvní
pokutu ve výši 25 % sjednané ceny. Jestliže vystavovatel zruší svou účast na veletrhu 14 nebo
méně dní před konáním Kariérního dne, zavazuje se zaplatit pořadateli smluvní pokutu v plné
výši sjednané ceny.
Článek VII – Povinnosti vystavovatele
1. Vystavovatel je povinen předat pořadateli následující podklady pro prezentaci na veletrhu:
text určený pro profil v Katalogu účastníků podle šablony, logo společnosti v požadovaných
formátech, případně podklady pro vlastní kreativní stránku, vše podle pokynů pořadatele
uvedených v autorizované části přihlášky.
2. Vystavovatel je povinen předat všechny podklady nejpozději do 16. února 2018
prostřednictvím autorizované části přihlášky. Po tomto datu není vystavovatel oprávněn
provádět změny v dodaných podkladech. Vystavovatel je oprávněn provést předtiskovou
kontrolu a připomínkovat ji maximálně do 5 dnů od zaslání.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit vystavovatele do katalogu v případě nepředání
podkladů pro prezentaci na veletrhu ve stanovém termínu.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo předané podklady nezařadit do katalogu z etických nebo
technických důvodů. Pořadatel je také oprávněn provést z technických důvodů drobné grafické
změny na předaných podkladech.

Článek VIII - Odpovědnost za škodu
1. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, odcizení,
zničení či jakékoliv poškození exponátu, vybavení a zařízení vlastního stánku, zboží, obalů
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a balícího materiálu, odložené věci na stánku, bez ohledu na to, zda ke zničení, odcizení či
jinému poškození došlo před zahájením Kariérního dne, během něho či po jeho skončení.
2. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu pořadatel pronajal a je povinen je
vrátit po skončení akce nepoškozené. Poškození výstavní plochy a zařízení pořadatele je
vystavovatel povinen uvést do původního stavu na vlastní náklady nebo uhradit vzniklé
náklady pořadateli.
3. Vystavovatel odpovídá pořadateli za veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti
s užíváním, montáží nebo demontáží výstavních prostor. Vystavovatel rovněž v plné míře
odpovídá za své případné dodavatele nebo osoby, které pověřil pracemi na výstavních
plochách a za případnou škodu, které tyto osoby případně způsobí.

Článek IX - Závěrečná ustanovení
1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností (vis maior) nemůže zahájit
Kariérní den nebo zajistit jeho konání po celou dobu trvání, uvědomí o tom ihned
vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřeného smluvního vztahu zanikají ke
dni oznámení výše uvedené skutečnosti. V tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok
na náhradu vzniklých škod a přebírá tak na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se
řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Budou-li na základě pokynu pořadatele, nebo příslušných státních orgánů vydané pokyny
k odvrácení hrozící škody, vyklizeny prostory 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 pořadatel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
4. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté pořadatelem
u odpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to písemnou formou. Jinak jeho právo
zaniká.
5. V případě porušení některého z ustanovení těchto obchodních podmínek vystavovatelem
pořadatel vyzve vystavovatele ke zjednání nápravy. Pokud vystavovatel nápravu bez
zbytečného odkladu nezjedná, je pořadatel oprávněn vyloučit vystavovatele z další účasti na
Kariérním dni. V takovém případě nevzniká vystavovateli žádný nárok na náhradu případných
škod a na vrácení uhrazené ceny.
6. V případě porušení některého z ustanovení přihlášky nebo těchto obchodních podmínek
pořadatelem, vystavovatel vyzve pořadatele ke zjednání nápravy. Pokud pořadatel nápravu
bez zbytečného odkladu nezjedná, je vystavovatel oprávněn od smluvního vztahu odstoupit.
V takovém případě vzniká vystavovateli nárok na vrácení uhrazené ceny.
V Brně dne 5. února 2018
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