
České oficiální účasti na veletrzích
a výstavách v zahraničí

PŘIHLÁŠKA VYSTAVOVATELE
Závazná přihláška vystavovatele k české oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí
s podporou MPO.

Povinností vystavovatele je zaslat originál vyplněné a podepsané přihlášky poštou (nebo osobně 
na podatelnu) na adresu: MPO ČR, odbor řízení exportní strategie, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

                                                          
1 Po uplynutí lhůty k přihlašování k účasti v kategoriích B a C projektový manažer MPO vystavovatele informuje prostřednictvím 
kontaktního e-mailu o počtu m2 hrazených v rámci podpory MPO.

Název veletrhu:

Místo konání: Termín:

Prohlášení:
 Vystavovatel ke dni podání této přihlášky nemá vůči orgánům státní správy či samosprávy žádné závazky 

po lhůtě splatnosti. 

 Vystavovatel bere na vědomí podmínky jednotlivých kategorií tak, jak jsou uvedeny v „Podmínkách
pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích 
a výstavách v zahraničí v roce 2018“, dostupných na http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-
exportu/, a zavazuje se jimi řídit.

 Vystavovatel je povinen poskytnout součinnost vybranému realizátorovi v průběhu přípravy účasti 
na veletrhu.

 Vystavovatel bere na vědomí podmínky daného veletrhu stanovené příslušnou veletržní správou, zavazuje 
se jimi řídit a v případě jejich nedodržení uhradit z toho plynoucí sankce.

 Pokud se již závazně přihlášený vystavovatel z účasti odhlásí po uplynutí lhůty k podávání přihlášek, či pokud 
se závazně přihlášený vystavovatel veletrhu nezúčastní, je povinen prokazatelně vzniklé náklady uhradit.  
V případě zrušení akce v důsledku stornování přihlášek vystavovatelů po stanoveném termínu pro podání 
přihlášek, se tito vystavovatelé vystavují nebezpečí, že po nich bude vymáhána náhrada škody v souladu 
s platnými právními předpisy.

 Vystavovatel se zavazuje poskytnout písemnou zpětnou vazbu MPO, týkající se přínosů plynoucích 
z účasti na veletrhu a dosažených komerčních efektů a to jak bezprostředně po konání veletrhu, tak 
i s časovým odstupem až 9 měsíců po konání veletrhu.

Jméno a funkce osoby 
oprávněné jednat jménem či 
za vystavovatele:

Datum, razítko 
a podpis:

Jméno / Název / Obchodní
firma vystavovatele:

Předmět činnosti:

Adresa sídla:

IČO: Web:

Kontaktní osoba:
Telefon:

E-mail:

Požadovaná výstavní 
plocha (m2)1:

Vystavované exponáty:

Zástupce přítomný 
na veletrhu:




