
OBJENÁVKOVÉ FORMULÁØE PRO VYSTAVOVATELE

Seznam pøíloh
1) Informace o vystavovateli, organizačně-produkční a platební podmínky
2) Objednávka - Technické služby - elektrická energie
3) Objednávka - Technické služby - pøívod vody a odpadu
4) Objednávka - Technické služby - zavìšení, vysokozdvih, autojeøáb

5) Objednávka - Interiérový systémový stánek 1
6) Objednávka - Interiérový systémový stánek  2
7) Objednávka - Interiérový systémový stánek  3
8) Objednávka - Exteriérový systémový stánek
9) Nákres stánku
10) Atypický stánek
11) Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení 1
12) Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení 2
13) Katalog mobiliáøe a doplòkového vybavení 3
14) Objednávka - Mobiliáø
15) Objednávka - Koberec
16) Objednávka - Límcový nápis a grafika
17) Objednávka - Audiovizuální vybavení
18) Objednávka - Pøenosné prezentaèní systémy
19) Objednávka - Rostlinná dekorace
20) Potvrzení a schválení realizace expozice

Pořadatel: Technická produkce a realizace:

Deadline : 

4a) Půdorysný plán pro vyznačení míst objednávaných technických přípojek

Objednávkové formuláře jsou dostupné na internetových stránkách www.zemezivitelka.cz

Nedílnou součástí těchto objednávkových formulářů pro vystavovatele jsou 
"Všeobecné podmínky pro účast" Výstaviště České Budějovice a.s. 

Přílohy č. 5 - 20 se momentálně přepracovávají do nové podoby. Zpřístupněny budou od 1.1.2019 na webových stránkách www.zemezivitelka.cz

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika 
Kontaktní tel: +420 277 278 411, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz 

www.exposale.cz 



Informace o vystavovateli 

VYSTAVOVATEL:

Obchodní jméno:

Kontaktní osoba:

Ulice:

PSÈ: Stát:

Tel./mobil:

Internet:

Svým podpisem prohlašuji, že jsem si pøeèetl výše uvedené Organizační pokyny a platební podmínky 

spoleènosti Exposale-CZ s.r.o. pro konání veletrhu „Zemì živitelka 2019" a akceptuji jejich obsah.

E-mail:

IÈ:

DIÈ:

Èíslo popisné: Mìsto:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁØE: do 31.5.2019 
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 Datum:

Prosím, zašlete tento formulář na e-mail: 
zivitelka@vcb.cz

Pořadatel:

Umístění / číslo stánku:

Organizační pokyny a platební podmínky  EXPOSALE-CZ s.r.o.
Po obdržení objednávkových formulářů zašle Exposale-CZ s.r.o. zálohovou fakturu ve výši 100%. Vyúčtování všech fakturovaných záloh bude provedeno v zúčtovací 
faktuře po skončení veletrhu. Ceny jsou všude uváděny v Kč bez zákonem stanoveného DPH a všechny uvedené ceny služeb a půjčovného jsou za celou akci, pokud 
není stanoveno jinak. 
Na pozdní objednávky, objednané po 31.5.2019 až do začátku montáže, se bude uplatňovat příplatek za pozdní objednávku ve výši 50% z původní částky.       
Platba faktur může být provedena bankovním převodem nebo platební kartou přes platební bránu  www.exposale.cz/gpwebpay .
Splatnost všech vystavených faktur, pokud na dané faktuře není uvedeno jinak, je 14 dní avšak nejpozději před začátkem montáže. V opačném případě Exposale-CZ 
s.r.o. není povinen tuto službu poskytnout. 
Dodatečné objednávky při montáži a během konání veletrhu jsou možné, ale na všechny bude uplatňován příplatek ve výši 100% z původní částky. Tyto objednávky 
budou hrazeny předem v administrativní budově Výstaviště České Budějovice v hotovosti anebo platební kartou.
Pozdní objednávky nemohou být garantovány, všechny budou dle možnosti potvrzovány individuálně dle aktuálních skladových zásob. 
Každý vystavovatel, který si bude realizovat výstavní expozici sám anebo pomocí externí realizační firmy, je povinen nechat schválit projekt expozice 
u Exposale-CZ s.r.o. zda odpovídá podmínkám pro realizaci uvedené na formuláři pro schválení expozice.

Přívody a odpady vody, přípojky elektro a veškeré spediční služby včetně VZV a jeřábů je možno objednat výhradně u Exposale-CZ s.r.o. 

Nedílnou součástí těchto objednávkových  formulářů  pro vystavovatele jsou "Všeobecné podmínky pro účast" Výstaviště České Budějovice a.s.
Pro případ zrušení již objednaných služeb po 31.5.2019 se stanovují tyto stornovací podmínky - poplatky:
1)  1.6. - 30.6.2019 - 15% z ceny stornovaných služeb, 2) 1.7. - 31.7.2019 - 50% z ceny stornovaných služeb, 3) po 31.7.2019 100% z ceny stornovaných služeb.

V případě situací, které neřeší žádné ustanovení těchto FORMULÁŘŮ PRO VYSTAVOVATELE k objednání služeb na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA 2019 se smluvní strany 
budou řídit platným zněním Nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika 
Kontaktní tel: +420 277 278 411, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz 

www.exposale.cz 

Technická produkce a realizace:



    1.000,- Kč / přípojka

příkon do 10,5 kW - jištění 16A             

příkon do 21 kW - jištění 32A             

příkon do 42 kW - jištění 63A 

 7.500,- Kč / akce 

10.500,- Kč / akce 

20.500,- Kč / akce

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 31.5.2019 

Objednávka
Technické služby - elektrická energie

Upozornìní: pro přípojky bude v zálohové fakturaci účtována vratná záloha 1.000 Kč na přípojku 230V na venkovní ploše a 2.000 Kč na přípojku 400V na vnitřní i venkovní ploše. 
Vyrovnání bude provedeno v závěrečné faktuře po výstavě.
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Telefon: Umístění / číslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka@vcb.cz

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika 
Kontaktní tel: +420 277 278 411, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz 

www.exposale.cz 

Pořadatel:

    750,- Kč / přípojka
Přípojka 230 V - L + N + PE 
montáž přípojky 230 V na vnitřní ploše  

na venkovní ploše      900,- Kč / přípojka 

3.600,- Kč / akce 

1.500,- Kč / akce

CELKEM ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY 

Vratná záloha na přípojky
1) Nedílnou součástí objednávky musí být podepsaný formulář č.1 a půdorysný plán/rastr stánku s vyznačením míst přívodů. Pro zakreslení použijte prosím detailní plánek vaší výstavní plochy, viz list 
4a a po doplnění informací jej odešlete na e-mail zivitelka@vcb.cz . V opačném případě si Exposale-CZ s.r.o. vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky.
2) Přípojky elektro do 3,5 kW jsou ukončeny standardní 1f zásuvkou 230V. Přípojky od 10,5 kW do 42 kW jsou zakončeny 3f zásuvkou 400V.
3) V případě opakovaného výpadku jištění nebude možno el. instalaci uvést do provozu bez navýšení celkového příkonu. Celkovým příkonem se rozumí součet příkonu všech spotřebičů 
připojovaných na přípojku v souladu s projektovou dokumentací.
4) Elektrická instalace musí být před uvedením do provozu (pod napětí) zkontrolována revizním technikem pověřeným Exposale-CZ s.r.o., zda odpovídá výše uvedeným platným předpisům. 
Zjištěné závady musí být odstraněny okamžitě. Při závažných porušeních platných uvedených předpisů nebudou el. zařízení připojena nebo popř. do již provozovaného zařízení bude dodávka proudu 
přerušena. V těchto případech nedochází ke zpětné náhradě za zřízené přívody a instalace.
5) Vystavené exponáty a ostatní el. zařízení připojovaná k el. síti musí mít platné revizní zprávy, popř. osvědčení o jakosti apod. Vystavovatel plně zodpovídá za jejich bezpečný provoz a za 
případné škody provozem těchto zařízení způsobené.
6) Přípojky realizuje výhradně smluvní firma společnosti Exposale-CZ s.r.o. Přípojky jsou zapůjčeny formou pronájmu. Pro případ nelegálního napojení vystavovatelem na elektrickou síť se 
sjednává smluvní pokuta 10.000,- Kč.  Vystavovatel je povinen pověřit provedením elektroinstalace stánku pouze odbornou firmu s oprávněním dle vyhl. č. 20/79 Sb. a Živnostenským 
listem. Rozvaděč expozice připojuje firma provádějící el. instalaci stánku. Montáž vnitřní el. instalace expozice může provést:
a) Exposale-CZ s.r.o.
b) Vlastní elektro odborný personál výstavní firmy nebo třetí - realizační firma za těchto podmínek
- vystavovatel je plně zodpovědný za provedení a stav vnitřní el. instalace. Instalační práce musí být provedeny v souladu s elektrotechnickými předpisy a ustanoveními norem v současné době platných v ČR 
a "Směrnicí pro zřizování a provoz prozatímních el. zařízení" v areálu Výstaviště České Budějovice a.s. O způsobilosti el. zařízení a předmětů vyrobených dle jiných předpisů, např. DIN, VDE, EN, IEC 
rozhoduje revizní technik Exposale-CZ s.r.o. v rámci provádění výchozí revize. Montáž vnitřní el. instalace expozice smí provádět pouze odborná firma s koncesí a živnostenským oprávněním pro montáž el. 
instalace dodavatelským způsobem. Vystavovatel přebírá plné ručení za škody, jež mohou vzniknout na objektech Výstaviště České Budějovice a.s., expozicích a exponátech spoluvystavovatelů vadnou nebo 
nedostatečnou montáží el. instalace jím provedené.
7) El. proud se dodává do dohotoveného a zkontrolovaného zařízení již v průběhu jednoho dne před zahájením výstavy. Je nepřípustné poskytovat elektřinu nebo jiná energetická média 
dalšímu subjektu, např. sousednímu vystavovateli (zákon 458/2000 Sb.) Nedodržení této zásady může být řešeno postihem - vypnutím elektřiny nebo příslušného energetického média bez náhrady.

Podmínky pro připojení a dodávky elektrické energie:

Poèet:

vratná záloha:  1.000,- Kč

vratná záloha:  2.000,- Kč

Technická produkce a realizace:

příkon do 3,5 KW

Přívod k jednomu spotřebiči na stánku do 500W   
(výhradně EET pokladna na venkovní ploše)

Přípojka 400 V - 3L + N + PE 

montáž přípojky 400 V vnitřní / vnější plocha 

Povinná kontrola elektrické instalace revizním technikem 

Zapůjčení elektrorozvaděče pro příkon 10,5 kW až 21 kW/400V                                        3.500,- Kč / požadovaný počet / akce 

Montážní proud - připojení (230 V - L + N + PE) dříve než v den před zahájením akce, resp. po celou dobu montáže - 3.500,- Kč 

Noční proud  - 30% příplatek k ceně objednaného příkonu do 3,5 kW pro lednici, mrazák            1.080,- Kč / požadovaný počet / akce

8) Za připojení exponátu zodpovídá vystavovatel, součástí přívodu elektrické energie poskytnutého Exposale-CZ s.r.o. není zapojení strojů.
9) Termíny a navýšení ceny za pozdní objednání a storno poplatky služeb jsou uvedeny v Organizačních a platebních podmínkách na listu č.1 této přihláškové dokumentace.

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené DPH.



Deadline : 

Telefon:

Objednávka
Technické služby - pøívod vody a odpadu:

Napuštìní bazénu (vè. vypuštìní) 3.500,- Kč

Vystavování živých rostlin na vnějších plochách
  připojení: 1.500,- Kč                odběr vody:    800,- Kč vratná záloha: 2.000,- Kč

Poèet:
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Umístění / číslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

Upozornìní: pro venkovní pøípojky Vám bude ve fakturaci úètována vratná záloha 2.000 Kè na pøípojku. Vyrovnání bude v závìreèné faktuøe.

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka@vcb.cz

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika 
Kontaktní tel: +420 277 278 411, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz 

www.exposale.cz 

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 31.5.2019 

Přívod a odpad vody do 1/2´´ k jednomu spotřebiči (např. kuchyňka) včetně spotřeby vody 
vnitřní plocha připojení:  3.500,- Kč           odběr vody:  1.500,- Kč

  vnější plocha připojení:   3.900,- Kč           odběr vody:  1.500,-          vratná záloha: 2.000,- Kč          
                            Připojení druhého spotřebiče na vnitřní a venkovní ploše k přívodu a odpadu vody do vzdálenosti 1m od 
rozbočky (např. myčka) včetně spotřeby vody

připojení: 2.500,- Kč            odběr vody:  1.500,- Kč

Přívod vody bez odpadu pro nápojové automaty (např. Espresso) včetně spotřeby vody   
 vnitřní plocha             připojení: 2.500,- Kč   

   vnější  plocha             připojení: 2.500,- Kč 
odběr vody:     500,- Kč            
odběr vody:     500,- Kč                   vratná záloha: 2.000,- Kč

odběr vody: 2.500,- Kč            
odběr vody: 2.500,- Kč              vratná záloha: 2.000,- Kč

Přívod a odpad vody k exponátu
  připojení: 3.500,- Kč         vnitřní plocha        

vnější plocha             připojení: 3.900,- Kč          

Předčasné zapojení       1.900,- Kč
Objednané přípojky se zprovozňují v den před zahájením veletrhu - předčasné zapojení objednávejte pouze pro zprovoznění během montáže

1) Nedílnou součástí objednávky musí být vyplněný a podepsaný formulář č.1 a půdorysný plán/rastr stánku s vyznačením míst přívodů. Pro zakreslení použijte, prosím, 
detailní plánek vaší výstavní plochy, viz list 4a a po doplnění informací jej odešlete na e-mail zivitelka@vcb.cz. V opačném případě si Exposale-CZ s.r.o. vyhrazuje právo 
odmítnout realizaci objednávky.
2) Přívod vody bude zprovozněn v den před zahájením akce.
3) Je nepřípustné poskytovat vodu dalšímu subjektu, např. sousednímu vystavovateli (zákon 458/2000 Sb.) Nedodržení této zásady může být řešeno 
postihem - vypnutím vody bez náhrady.
4) Přípojky realizuje výhradně smluvní firma společnosti Exposale-CZ s.r.o. Přípojky jsou zapůjčeny formou pronájmu. Pro případ nelegálního napojení 
na vodovodní síť anebo za poskytnutí vody dalšímu subjektu se sjednává smluvní pokuta 10.000,- Kč.
5) Termíny a navýšení ceny za pozdní objednání a storno poplatky služeb jsou uvedeny v Organizačních a platebních podmínkách na listu č.1 této 
přihláškové dokumentace.

CELKEM ZA OBJEDNANÉ SLUŽBY 

Vratná záloha na přípojkyVšechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené DPH

Podmínky pro připojení přívodů a odpadů vody

Pořadatel: Technická produkce a realizace:



Objednávka
Technické služby - zavìšení, vysokozdvih, autojeøáb:

Závìsný systém 

oka k zavìšení napø. reklamních panelù s maximálním zatížením 50 kg na 1 závìsný bod

Celková cena:Požadovaný poèet okPronájem 1 závìsného oka na celou dobu výstavy : 3.000,- Kè

Předpokládaný termín využití (datum) Pøedpokládaný èas v hod.: 
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Telefon: Umístění / číslo stánku:

IÈO:Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba: E-mail:

TERMÍN ODESLÁNÍ FORMULÁŘE: do 30.6.2019 

Závìsný systém bude pøedán se spuštìnými lany. Vlastní zavìšení si vystavovatel objedná níže. 
Certifikované kladkostroje - kočky, dodá vystavovatel dle domluvy s dodavatelem před montáží na určenou adresu. 

Závìšení panelu

cena:  550,- Kè / 15 min.    Pøedpokládané datum zavìšení:

Pøesný èas zavìšení bude sdìlen objednateli odpovìdným pracovníkem Exposale-CZ s.r.o.

Zavěšení podléhá schválení organizátorem dle technických a kapacitních možností.   

Manipulační a zdvihací technika
VZV  cena: 550,- Kč / 15 min.
Autojeřáb cena: 950,- Kč / 15 min.

Typ techniky:            VZV autojeřáb

VZV autojeřáb

VZV autojeřáb

Všechny ceny jsou uváděny v Kč bez zákonem stanovené DPH a jsou účtovány za každých započatých 15 min.

Podmínky pro instalaci závěsného systému a objednání manipulační techniky

Nedílnou součástí objednávky musí být vyplněný a podepsaný formulář č.1 a pro objednání závěsného systému ještě půdorysný plán/rastr stánku s vyznačením 
míst zavěšení. Pro zakreslení použijte, prosím, detailní plánek vaší výstavní plochy, viz list 4a a po doplnění informací jej odešlete na e-mail zivitelka@vcb.cz.     
V opačném případě si Exposale-CZ s.r.o. vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky. Závěsný systém bude připraven během prvního dne montáže výstavy.
Je nepřípustné poskytovat závěsný systém dalšímu subjektu, např. sousednímu vystavovateli (zákon 458/2000 Sb.). Nedodržení této zásady může být řešeno 
postihem 10.000,- Kč. Instalaci závěsného systému a služby manipulační techniky realizuje výhradně smluvní firma společnosti Exposale-CZ s.r.o. Závěsy jsou 
zapůjčeny formou pronájmu. 

Během předčasné montáže, montáže a demontáže výstavy nebude do areálu z důvodu bezpečnosti a omezené kapacitě obslužných komunikací        
v areálu vpuštěna žádná manipulační a zdvihací technika, která nebude povolena Exposale-CZ s.r.o.
Manipulační a zdvihací technika bude v provozu během montáže od 8:00 do 20:00 hod. a během demontáže od 8:00 do 22:00 hod. Mimo tuto dobu je možno 
techniku objednat, avšak bude účtován příplatek 50%.  
Přistavení manipulační techniky v přesný čas je možný po individuálním objednání. V takovém případě bude účtován poplatek za přistavení.

Termíny a navýšení ceny za pozdní objednání a storno poplatky služeb jsou uvedeny v Organizačních a platebních podmínkách na listu č.1 této přihláškové 
dokumentace.

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka@vcb.cz

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika Kontaktní 
tel: +420 277 278 411, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz 

www.exposale.cz 

Pořadatel: Technická produkce a realizace:



Rastr
zakreslení umístění technických přívodů a zavěšení

4a

Jméno spoleènosti:

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

Umístění / číslo stánku:

IÈO:

V tomto rastru rakreslete požadované umístění jednotlivých technických přívodů a zavěšení

 Datum :

Prosím, zašlete tento formuláø na e-mail: 
zivitelka@vcb.cz

EXPOSALE-CZ s.r.o., Školská 33/3, 250 92 Šestajovice, Česká republika 
Kontaktní tel: +420 277 278 411, +420 770 139 795, e-mail: vcb@exposale.cz 

www.exposale.cz 

Pořadatel: Technická produkce a realizace:
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