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EVROPSKÉ VELETRHY POMATURITNÍHO  
A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS® 2019 

24. - 26. 9. 2019, INCHEBA EXPO BRATISLAVA, HALA D 
22. – 25. 10. 2019, VÝSTAVIŠTĚ BRNO, PAVILON P 

info@gaudeamus.cz; www.gaudeamus.cz 
 

SMLOUVA O ÚČASTI  NA  VÝSTAV ÁCH  
 

Organizátor výstav / dodavatel 
Adresa:  MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno 
Obchodní rejstřík: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4730 
Statutární zástupce: Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva 
IČ: 440 14 040 
DIČ: CZ 440 14 040 
Kontaktní osoby:  Bc. Pavel Mikula; Dana Jakubjanská 
Telefon: 545 176 136 (v pracovní dny 8–16 hodin) 
Mobil: xxxxxxxxxxxx
E-mail:  info@gaudeamus.cz 
Web:     www.gaudeamus.cz 

Banka:  Komerční banka a.s., nám. Svobody 21, 602 00 Brno 
Číslo účtu:  xxxxxxxx
IBAN:   xxxxxxxx 
 
 

Vystavovatel 
Název vystavovatele:  
 

IČ:  
 

DIČ:  
 

Město:  
 

PSČ:  
 

Ulice:  
 

Č. p:  
 

Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je účast vystavovatele na Evropských veletrzích pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus® 2019 
v Bratislavě a Brně, pořádaných společností MP-Soft, a.s.. Organizátor zajistí pro vystavovatele: 

• propagaci vystavovatele v propagačním katalogu před zahájením výstav a na internetových adresách www.gaudeamus.cz 
a www.gaudeamus-sk.sk, 

• pronájem výstavní plochy, případně i postavení a vybavení výstavního stánku dle specifikace v Objednávce služeb včetně 
příloh,  

• sazbu, tisk a vazbu inzerce v tištěném katalogu a elektronickém katalogu, dle specifikace v Objednávce služeb včetně 
příloh, 

• propagaci výstav Gaudeamus® 2019 Bratislava, Brno a Nitra s cílem zajistit co největší účast návštěvníků na výstavách, 
• organizaci a průběh výstav Gaudeamus® 2019 Bratislava a Brno. 
 

Objednávky služeb na výstavách, se po jejich vytvoření stávají přílohou této smlouvy, jsou závazné pro obě smluvní strany  
a podrobně vymezují předmět smlouvy. 

 

Výstavy Gaudeamus® 2019 se uskuteční: 
• v Bratislavě, v areálu Incheba Expo Bratislava v termínu od 24. do 26. září 2019, v hale D, 
• v Brně, v areálu brněnského výstaviště v termínu od 22. do 25. října 2019, v pavilonu P, 

 

Cena služeb 
A. Stanovení smluvní ceny 
Cena za možnost vystavovat na Evropských veletrzích pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus® 2019 Bratislava  
a Brno je stanovena dohodou smluvních stran, ve smyslu zákona o cenách č. 526/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
dle specifikace uvedené v Objednávkách služeb na výstavě. 
 

B. Obecné platební podmínky 
1. Organizátor považuje ceny služeb uvedené v Objednávkách služeb na výstavě za závazné.  
2. Organizátor se zavazuje uhradit případnou finanční ztrátu výstavy z vlastních zdrojů, bez dalších finančních nároků 

na vystavovatele. 
3. Vystavovatel je povinen uvádět jako variabilní symbol plateb čísla zálohových faktur a číslo daňového dokladu. 
4. V pochybnostech se za den splnění platby považuje den, kdy byla zaplacená částka připsána na účet organizátora. 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462

CZ62156462

Brno

66215

Beethovenova 
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5. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě za opožděné úhrady daňových dokladů ve výši 0,06 % z celkové smluvní 
ceny za každý den prodlení platby po termínu splatnosti uvedeném v zálohové faktuře nebo daňovém dokladu (faktuře). 

 

Platební podmínky 
Smluvní strany se dohodly, že vystavovatel provede úhradu smluvní ceny, včetně daně z přidané hodnoty, na účet organizátora 
způsobem, který si zvolí zaškrtnutím v Objednávce služeb na výstavách. 
 

První záloha ve výši 50 % celkové smluvní ceny, zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru, zahrnuje „Registrační poplatky, 
projekční přípravu výstav a náklady spojené s propagací výstav". První záloha je splatná ihned po objednání účasti na výstavách 
v termínu splatnosti zálohové faktury. První zálohu vystavovatel uhradí na základě zálohové faktury, vystavené dle specifikace 
v Objednávkách služeb na výstavách. Pro každou objednanou výstavu bude vystavena samostatná zálohová faktura. 
Bez zaplacení první zálohy jsou Objednávky služeb na výstavách pro organizátora nezávazné.  
 

Druhá záloha ve výši 50 % celkové smluvní ceny, zahrnuje „Náklady spojené s pronájmem výstavních prostor, zpracování 
realizačního projektu výstav, skutečné náklady na inzerci v katalozích výstav, grafickou přípravu výstav, přípravu výstavby 
a výstavbu expozic". Výše druhé zálohy může být snížena nebo zvýšena o skutečné náklady na inzerci v katalozích výstav  
dle skutečného rozsahu objednané nebo dodané inzerce. Druhá záloha je splatná na základě zálohové faktury organizátora 
v termínu splatnosti uvedeném na dokladu. Pro každou objednanou výstavu bude vystavena samostatná zálohová faktura. 
Organizátor je oprávněn fakturovat druhou zálohu dle specifikace v Objednávkách služeb na výstavách, nejdříve však: 

• za účast vystavovatele na výstavě Gaudeamus v Bratislavě 2019 v termínu 19. 8. 2019, 
• za účast vystavovatele na výstavě Gaudeamus v Brně 2019 v termínu 10. 9. 2019. 

 

Závěrečné vyúčtování nákladů spojených s účastí vystavovatele na výstavách provede organizátor výstav daňovým dokladem 
(fakturou) po skončení výstav. Závěrečné vyúčtování provede organizátor podle platných daňových zákonů na základě 
předávacích protokolů sepsaných v průběhu výstav. Pro každou objednanou výstavu bude vystaven samostatný daňový doklad. 
Závěrečné vyúčtování organizátor provede nejdříve: 

• za účast vystavovatele na výstavě Gaudeamus v Bratislavě 2019 v termínu 11. 10. 2019, 
• za účast vystavovatele na výstavě Gaudeamus v Brně 2019 v termínu 15. 11. 2019. 

 

Odstoupení od smlouvy 
Vystavovatel může od smlouvy odstoupit vždy výhradně písemnou formou. Odstoupit od smlouvy lze v termínu do 15. 6. 2019 
s náhradou ve výši registračního poplatku, do 21. 8. 2019 s náhradou registračního poplatku, nákladů spojených s projekční 
přípravou a propagací výstav ve výši 30 % smluvní ceny a skutečných nákladů na inzerci v tištěných katalozích výstav  
a elektronických katalozích zvýšených o 100 %.  
 

Odstoupí-li vystavovatel od smlouvy do 15. 6. 2019, organizátor výstav vyúčtuje daňovým dokladem registrační poplatky  
a zbylé dosud zaplacené finanční prostředky poukáže na účet vystavovatele.  
 

Odstoupí-li vystavovatel od smlouvy do 21. 8. 2019, organizátor výstav vyúčtuje daňovým dokladem registrační poplatky, náklady 
spojené s projekční přípravou a propagací výstav ve výši 30 % smluvní ceny a skutečné náklady na inzerci v tištěných katalozích 

výstav a elektronických katalozích zvýšené o 100 %. Zbylé finanční prostředky, zaplacené formou záloh, organizátor poukáže na 
účet vystavovatele. V případě, že dosud zaplacené zálohy byly nižší než účtované náklady na projekční přípravu, propagaci výstav 
a inzerci v katalozích výstav, vystavovatel je povinen rozdíl uhradit na základě daňového dokladu na účet organizátora 
za podmínek uvedených v části Platební podmínky této smlouvy. 
 

Po 21. 8. 2019 od smlouvy odstoupit nelze, vystavovatel je povinen uhradit veškeré náklady v plné výši včetně daně z přidané 
hodnoty, za podmínek uvedených v části Platební podmínky této smlouvy.  
 

Pojištění 
Organizátor výstav neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení, nebo jakékoli poškození vybavení 
a zařízení stánku, vystavovaných exponátů, zboží, materiálu, osobních věcí, finanční hotovosti, předmětů zhotovených z drahých 
kovů a kamenů, jiných cenností, zboží a předmětů určených k prodeji, bez ohledu na to, zda toto poškození vzniklo před začátkem 
výstavy, v průběhu výstavy, nebo po jejím skončení. Vystavovatel je povinen uzavřít pojištění vybavení stánku, zařízení, 
exponátů, zboží a materiálu, které jsou ve vlastnictví vystavovatele. Pokud je dodavatelem výstavby stánku organizátor, nemusí 
vystavovatel uzavírat pojištění konstrukčního systému a předmětů, které jsou součástí dodávky stánku. Doporučená doba 
pojištění je pro Gaudeamus Bratislava od 8.00 hodin dne 23. září do 16.00 hodin dne 26. září 2019. a pro Gaudeamus Brno od 
8.00 hodin dne 21. října do 15.00 hodin dne 25. října 2019. 
 

Závěrečná ustanovení 
1. Vystavovatel uznává právo organizátora přiměřeně zvětšit nebo zmenšit požadovanou výstavní plochu, pokud je to nezbytně 

nutné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vystavovatelů nebo návštěvníků veletrhů. 
 

2. Objednávka služeb na výstavách bude přijata pouze od univerzit, vysokých škol, samostatných fakult, soukromých vysokých 
škol, vyšších odborných škol, vzdělávacích institucí, vzdělávacích agentur, agentur zajišťujících přípravu na přijímací zkoušky, 
poradenských institucí, nakladatelství odborné literatury, agentur zajišťujících vzdělávání v zahraničí, nadací zabývajících se 
podporou vzdělávání a zaměstnavatelů nabízejících uplatnění absolventům univerzit, vysokých škol a vyšších odborných škol. 

 

3. Výše plateb za účast na Evropských veletrzích pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2019 může být snížena 
nebo zvýšena o skutečné náklady na inzerci v tištěných katalozích výstav dle skutečného rozsahu objednané inzerce. 

 

4. Smlouva o účasti na výstavách je platná po podpisu obou smluvních stran s uvedením data podpisu vystavovatelem  
a zaplacením první zálohy dle specifikace v této smlouvě a Objednávce služeb.  
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5. V případě, že vystavovatel nezaujme své místo na výstavě do 8.00 hodin dne 24. září 2019 pro Gaudeamus Bratislava nebo  
do 8.00 hodin dne 22. října 2019 pro Gaudeamus Brno, organizátor může výstavní plochu vystavovatele ohradit, přičemž 
vystavovatel je povinen uhradit všechny závazky vyplývající ze smlouvy a Objednávky služeb na dané výstavě. 

 

6. Organizátor má rovněž právo udělit vystavovateli smluvní pokutu až do výše 10.000, - Kč, a to v případě, že vystavovatel 
opustí výstavní plochu před skončením výstavy, tj. dříve, než v 14:00 hodin dne 26. září 2019 pro Gaudeamus Bratislava 
nebo ve 14:00 hodin dne 25. října 2019 pro Gaudeamus Brno. 

 

7. Organizátor má dále právo požadovat na vystavovateli náhradu dalších prokázaných nákladů za pronájem pavilonu v případě, 
že vystavovatel zahájí výstavbu nebo grafickou přípravu expozice dříve, než bude uvedeno v instrukcích pro vystavovatele. 

 

8. Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté organizátorem písemnou formou, doplněnou podrobnou 
fotodokumentací a popisem. Organizátor doporučuje reklamaci uplatnit přímo na výstavě, a to nejpozději do 24 hodin před 
ukončením výstavy. 

 

9. Kopii této smlouvy obdrží vystavovatel jako potvrzení účasti na výstavách. Přílohou této smlouvy se stávají Objednávky 
služeb na výstavách. 

 

10. V případě, že organizátor v důsledku jím nezaviněných událostí („viz major“) nemůže uskutečnit výstavu, nebo konání 
výstavy po celou dobu průběhu výstavy, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Všechny závazky vzniklé organizátorovi 
z uzavřené smlouvy o účasti vystavovatele zanikají, v tomto případě nepřísluší vystavovateli žádný nárok na úhradu vzniklých 
škod. Organizátor výstavy je oprávněný zadržet přiměřenou část poplatků vystavovatelem dosud uhrazených. 

 

11. Vystavovatel bere na vědomí informace o zásadách zpracování osobních údajů obsažených v této smlouvě a objednávkách 
služeb na výstavách. Informace o zásadách zpracování je dostupná na www.gaudeamus.cz. 

 

12. Organizátor souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

13. Tato smlouva má tři strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý v platnosti originálu. 
 

14. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy. 
 

15. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a souhlasí s obsahem smlouvy. 
 

16. Smlouva je závazná pro smluvní strany a je soudně vymahatelná, což strany potvrzují svými podpisy, přičemž k jejímu 
uzavření došlo na základě jejich vážné a svobodné vůle bez jakéhokoliv nátlaku nebo podstatného omylu, což potvrzují 
vlastnoručními podpisy. 

 

Podpisy 
 
 
 

V Brně dne ………………………….     V ……………………….dne …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………     ……………………………………………………. 
            Bc. Pavel Mikula           statutární zástupce vystavovatele 
         místopředseda představenstva MP-Soft, a.s. 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………….     ……………………………………………………. 
 otisk razítka MP-Soft, a.s.                          otisk razítka vystavovatele 
 



EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A
CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS BRNO

2019 XXVI. ročník, 22. - 25. 10. 2019
info@gaudeamus.cz; www.gaudeamus.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽEB NA VÝSTAVĚ

Organizátor výstavy/dodavatel
Adresa: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

Obchodní rejstřík zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 4730

Statutární zástupce Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva

IČ 440 14 040

DIČ CZ 440 14 040

Kontaktní osoby Bc. Pavel Mikula, Dana Jakubjanská

Telefon v pracovní dny 8 - 16 hodin 545 176 136-7, mobil:xxxxxxxxxxxxxxx

Fax 545 176 218

E-mail info@gaudeamus.cz

Adresa webu http://www.gaudeamus.cz

Banka Komerční banka a.s., nám. Svobody 21, 602 00 Brno

Číslo účtu xxxxxxxxxxxxx

IBAN xxxxxxxxxxxxx

Vystavovatel / Objednatel

Vystavovatel Název:Janáčkova akademie múzických umění v
Brně

Kraj: Jihomoravský Město: Brno PSČ: 662 15

Ulice a č.p.: Beethovenova 2

E-mail: mikulicova@jamu.cz Tel: 778 421 495

Web: www.jamu.cz -

DIČ: CZ62156462 IČ: 62156462

Banka: - Účet: -

Statutární zástupce: Pro. Mgr. Petr Oslzlý Pozice: odd. vnějších vztahů



Vystavovatel / Objednatel
Kontaktní osoba: Dagmar Mikulicová E-mail: mikulicova@jamu.cz

Tel.: 778 421 495 Fax: -

Logo ke standardnímu nápisu Ano

OBJEDNÁVÁME NÁSLEDUJÍCÍ VÝSTAVNÍ EXPOZICI A
SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Umístění expozice v pavilonu
45d

Výstavní expozice, jejichž výstavbu zajišťuje dodavatel a související služby
Registrační poplatek 1 800 Kč

Plocha včetně výstavby typové expozice 9 m2: 26 910 Kč Typ expozice: Typ A

Další služby a vybavení expozice:

Shrnovací dveře do spol. zázemí Ne

Shrnovací dveře do vlast.zázemí Ne

Pevné dveře do společného zázemí Ne

Pevné dveře do vlastního zázemí Ne

Zásuvka 220 V, 0,5 KW 1 ks x 2 990 Kč 2 990 Kč

Připojení k internetu 2 Mb/s (LAN) 1 ks x 3 600 Kč 3 600 Kč

Připojení k internetu 5 Mb/s (LAN) Ne

Připojení k internetu 10 Mb/s (LAN) Ne

Připojení k internetu 2 Mb/s (Wi-fi) Ne

Stůl Ne

Židle Ne

Barová židle 2 ks x 1 100 Kč 2 200 Kč

Stojan na prospekty Ne

Věšák stojanový 1 ks x 450 Kč 450 Kč

Regál, 4 police Ne

Pult 50 x 50 x 110 cm Ne

Pult 100 x 50 x 81 cm Ne

Pult 100 x 50 x 110 cm 1 ks x 1 400 Kč 1 400 Kč



Výstavní expozice, jejichž výstavbu zajišťuje dodavatel a související služby
Uzamykatelná skříňka Ne

Bezpečnostní skříňka Ne

Podhled plný Ne

Bodové světloý Ne

Odpadkový koš 1 ks x 150 Kč 150 Kč

Lednička 170 L Ne

Kuchyňka s dřezem a ohřevem vody Ne

Dataprojektor Ne

Projekční plátno 150 x 150 cm Ne

LCD TV (úhlopříčka min. 20“) 4 ks x 1 500 Kč 6 000 Kč

LED TV (úhlopříčka min. 50“) Ne

Držák TV na stěnu 1 ks x 1 500 Kč 1 500 Kč

Hosteska Ne

Máme zájem o tyto služby -

Výstavní plocha, výstavbu expozice si zajišťuje vystavovatel
Pronájem plochy včetně výstavby expozice Ne

Doplňkové služby, výstavbu zajišťuje vystavovatel
Služby související s pronájmem výstavní plochy:

Koberec (bez položení) Ne

Položení koberce Ne

Generální úklid expozice před zahájením Ne

Denní úklid expozice Ne

Přívod elektrické energie 1,3 kW Ne

Přívod elektrické energie 2,2 kW Ne

Přívod elektrické energie 3,6 kW Ne

Přívod elektrické energie 6,9 kW Ne

Přívod elektrické energie 11 kW Ne

Elektrický rozvaděč do 3 kW Ne

Elektrický rozvaděč do 15 kW Ne

Revize elektro Ne



Doplňkové služby, výstavbu zajišťuje vystavovatel
Přívod vody a odpadu Ne

Zavěšování poutačů ze stropu haly:

1 úvaz, vč. zvedací kladky Ne

2 úvazy, vč. zvedací kladky Ne

4 úvazy, vč. zvedací kladky Ne

6 úvazy, vč. zvedací kladky Ne

ALUR rampa Ne

Osvětlení na ALUR rampu Ne

Instalace el. přívodu ze stropu
(Neobsahuje cenu za přívod!) Ne

Příplatek za instalaci závěsu mimo úvazový bod Ne

Prezentace v komunikačních zónách
Plocha v komunikační zóně Ne

Doprovodný program věda pro život
Plocha v doprovodném programu Věda pro život Ne

Tištěný katalog
Tištěný katalog

Základní inzerce (strana A5) 8 200 Kč Ano

Rozšířená inzerce (další strany A5) Ne

Zkrácená inzerce (půl strany A5) Ne

Barevná inzerce (strana A5) Ne

www.gaudeamus.cz, elektronický katalog
Internet www.gaudeamus.cz:

Rozšířená webová prezentace Ne

Elektronický katalog

Elektronický katalog veletrhu Ne

Rozesílání materiálů
Rozeslání propagačních materiálů



Rozesílání materiálů
Střední školy v ČR Ne

Střední školy v SR Ne

Přednášky a prezentace
Přednášky (sál pro 300 osob):

časové pásmo I.
(8:00 až 9:30 a 14:00 až 16:00)

časové pásmo II.
(9:30 až 14:00)

10 minut - 10 minut -

20 minut - 20 minut -

30 minut - 30 minut -

40 minut - 40 minut -

Přednáškový sál: Ne

Termín přednášky: Ne

Vstupy, vjezdy
Vstupy, vjezdy, diskusní setkání vystavovatelů

Vstup do areálu 5 x 550 Kč
(Vstup má platnost po celou dobu veletrhu.) 2 750 Kč

Vstup na společenský večer Ne

Volný vjezd jednodenní Ne

Volný vjezd celovýstavní 1 x 1 600 Kč 1 600 Kč

Soutěž o nejlepší expozici
Máme zájem účastnit se soutěže o nejlepší expozici Ne

Individuální výstavba expozic
Máme zájem o nezávaznou konzultaci k individuální expozici Ne

Další propagace
E-mailové sdělení pro registrované studenty

Rozeslání na netříděné kontakty Ne

Distribuce propagačních materiálů v pavilonu

Povolení k distribuci propagačních materiálů Ne

Expoziční grafika



Další propagace
Grafika na stěnový panel expozice Ne

Grafika na čelní stranu pultu 1 x 990 Kč 990 Kč

Grafika na límec expozice Ne

Límec expozice

Logo ke standardnímu nápisu 0 Kč Ano

Nápis s jiným textem 0 Kč Ne

Vlastní nápis 0 Kč Ne

Standardní nápis 0 Kč Ano

Způsob platby
Standardní způsob platby

Platba formou dvou záloh Ano

Administrativně nejméně náročný způsob platby

Platba formou jedné zálohy Ne

Nestandardní způsob platby

Platba po skončení výstavy Ne

Interní číslo objednávky -

PRO OBJEDNÁVKY ODESLANÉ DO 17. 6. 2019 PLATÍ CENY
ZVÝHODNĚNÉ O 20% (ZVÝHODNĚNÉ CENY JSOU UVEDENÉ V

OBJEDNÁVCE).
U OBJEDNÁVEK ODESLANÝCH PO 17. 6. 2019 DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CEN O 20 %.

Dodatečně můžete zaslat:
• Nákres půdorysu atypické expozice, včetně umístění technických přívodů a závěsných bodů.

• Popis doprovodných programů, exponátů a zajímavostí v expozici, do 17.6.2019.
• Materiály k rozeslání v rámci propagačních zásilek, do 10.7.2019.

• Podklady pro tisk grafiky do expozice, do 22.8.2019.
• Podklady pro inzerci v tištěném katalogu, do 29.8.2019.

• Podklady pro inzerci v elektronickém katalogu, do 29.8.2019.
• Logo a popis instituce do mobilní aplikace a na webové stránky, do 29.8.2019.

• Podklady zasílejte elektronicky na e-mail : info@gaudeamus.cz.
• Informace o škole, fakultách a studijních programech můžete editovat

prostřednictvím administračního rozhraní na webových stránkách veletrhu.

Celková cena
Celková cena bez DPH : 60 540 Kč

Celková cena s DPH : 73 254 Kč



EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A
CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS -

AKADÉMIA BRATISLAVA 2019
XXIII. ročník, 24. - 26. 9. 2019

info@gaudeamus.cz; www.gaudeamus.cz

OBJEDNÁVKA SLUŽEB NA VÝSTAVĚ

Organizátor výstavy/dodavatel
Adresa: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

Obchodní rejstřík zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 4730

Statutární zástupce Ing. Pavel Mikula, předseda představenstva

IČ 440 14 040

DIČ CZ 440 14 040

Kontaktní osoby Bc. Pavel Mikula, Dana Jakubjanská

Telefon v pracovní dny 8 - 16 hodin 545 176 136-7, mobil:xxxxxxxxxxxxxxxx

Fax 545 176 218

E-mail info@gaudeamus.cz

Adresa webu http://www.gaudeamus.cz

Banka Komerční banka a.s., nám. Svobody 21, 602 00 Brno

Číslo účtu xxxxxxxxxxxxx

IBAN CZ5401000000001474844621

Vystavovatel / Objednatel

Vystavovatel Název:Janáčkova akademie múzických umění v
Brně

Kraj: Jihomoravský Město: Brno PSČ: 662 15

Ulice a č.p.: Beethovenova 2

E-mail: mikulicova@jamu.cz Tel: 778 421 495

Web: www.jamu.cz -

DIČ: CZ62156462 IČ: 62156462

Banka: - Účet: -



Vystavovatel / Objednatel
Statutární zástupce: Pro. Mgr. Petr Oslzlý Pozice: odd. vnějších vztahů

Kontaktní osoba: Dagmar Mikulicová E-mail: mikulicova@jamu.cz

Tel.: 778 421 495 Fax: -

OBJEDNÁVÁME NÁSLEDUJÍCÍ VÝSTAVNÍ EXPOZICI A
SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Umístění expozice v pavilonu
30A

Výstavní expozice, jejichž výstavbu zajišťuje dodavatel a související služby
Registrační poplatek 1 800 Kč

Pronájem plochy včetně výstavby expozice 9 m2: 30 060 Kč Typ expozice Typ E

Další služby a vybavení expozice:

Shrnovací dveře do společného zázemí Ne

Shrnovací dveře do vlastního zázemí Ne

Pevné dveře do společného zázemí Ne

Pevné dveře do vlastního zázemí Ne

Zásuvka 220 V, 0,5 kW 1 ks x 2 820 Kč 2 820 Kč

Připojení k internetu 2 Mb/s (LAN) Ne

Připojení k internetu 5 Mb/s (Wi-fi) 1 ks x 3 080 Kč 3 080 Kč

Stůl Ne

Židle Ne

Barová židle 2 ks x 1 000 Kč 2 000 Kč

Stojan na prospekty Ne

Věšák stojanový 1 ks x 410 Kč 410 Kč

Regál s policemi Ne

Pult 50x50x110 cm Ne

Pult 100x50x80 cm Ne

Pult 100x50x110 cm 1 ks x 1 440 Kč 1 440 Kč

Uzamykatelná skříňka Ne

Stojan na prospekty otočný Ne



Výstavní expozice, jejichž výstavbu zajišťuje dodavatel a související služby
Podhled látka Ne

Bodové světlo Ne

Odpadkový koš 1 ks x 130 Kč 130 Kč

Lednička Ne

Kuchyňka s dřezem a ohřevem vody Ne

Dataprojektor Ne

Projekční plátno 150x150 cm Ne

LCD TV (úhlopříčka min. 20“) 3 ks x 1 500 Kč 4 500 Kč

LED TV (úhlopříčka min. 50“)) Ne

Držák TV na stěnu 1 ks x 1 500 Kč 1 500 Kč

Hosteska Ne

Máme zájem o tyto služby: -

Výstavní plocha, výstavbu expozice si zajišťuje vystavovatel
Pronájem plochy Ne

Doplňkové služby, výstavbu zajišťuje vystavovatel
Služby související s pronájmem výstavní plochy:

Koberec včetně položení Ne

Generální úklid expozice před zahájením Ne

Denní úklid expozice Ne

Přívod elektrické energie 2 kW Ne

Přívod elektrické energie 3 kW Ne

Přívod elektrické energie 5 kW Ne

Přívod elektrické energie 10 kW Ne

Přívod elektrické energie 15 kW Ne

Elektrický rozvaděč do 15 kW Ne

Revize elektro Ne

Přívod a odpad vody Ne

Zavěšování poutačů ze stropu haly:

1 úvaz, vč. zvedací kladky Ne

2 úvaz, vč. zvedací kladky Ne



Doplňkové služby, výstavbu zajišťuje vystavovatel
4 úvaz, vč. zvedací kladky Ne

6 úvaz, vč. zvedací kladky Ne

Příplatek za instalaci závěsu mimo úvazový bod Ne

ALUR rampa
(pro zavěšení poutačů) Ne

Prezentace v komunikačních zónách
Plocha v komunikační zóně Ne

Doprovodný program věda pro život
Plocha v doprovodném programu Věda pro život Ne

Tištěný katalog
Tištěný katalog

Základní inzerce (strana A5) Ne

Rozšířená inzerce (další strany A5) Ne

Zkrácená inzerce (půl strany A5) x 5 100 Kč Ano

Barevná inzerce (strana A5) Ne

www.gaudeamus.cz, elektronický katalog
Internet www.gaudeamus.cz:

Rozšířená webová prezentace Ne

Elektronický katalog veletrhu

Elektronický katalog veletrhu Ne

Rozesílání materiálů
Rozeslání propagačních materiálů

Střední školy v ČR Ne

Střední školy v SR Ne

Přednášky a prezentace
Přednášky (sál pro 200 osob):

časové pásmo I.
(8:00 až 9:30 a 14:00 až 16:00)

časové pásmo II.
(9:30 až 14:00)



Přednášky a prezentace
10 minut - 10 minut -

20 minut - 20 minut -

30 minut - 30 minut -

40 minut - 40 minut -

Termíny přednášek: Ne

Vstupy, vjezdy
Vstupy, vjezdy, diskusní setkání vystavovatelů

Vstup do areálu 2 x 620 Kč
(Vstup má platnost po celou dobu veletrhu.) 1 240 Kč

Vstup na společenský večer 2 x 1 155 Kč
(Vstup má platnost po celou dobu veletrhu.) 2 310 Kč

Volný vjezd jednodenní 1 x 565 Kč 565 Kč

Volný vjezd celovýstavní Ne

Individuální výstavba expozic
Máme zájem o nezávaznou konzultaci k individuální expozici Ne

Další propagace
E-mailové sdělení pro registrované studenty

Rozeslání na netříděné kontakty Ne

Distribuce propagačních materiálů v pavilonu

Povolení k distribuci propagačních materiálů Ne

Expoziční grafika

Grafika na stěnový panel expozice Ne

Grafika na čelní stranu pultu 1 x 1000 Kč 1 000 Kč

Grafika na límec expozice Ne

Límec expozice

Standardní nápis 0 Kč Ano

Logo ke standardnímu nápisu 0 Kč Ne

Nápis s jiným textem: 0 Kč Ne

Vlastní nápis 0 Kč Ne



Způsob platby
Standardní způsob platby

Platba formou dvou záloh Ano

Administrativně nejméně náročný způsob platby

Platba formou jedné zálohy Ne

Nestandardní způsob platby

Platba po skončení veletrhu Ne

Interní číslo objednávky -

PRO OBJEDNÁVKY ODESLANÉ DO 17. 6. 2019 PLATÍ CENY
ZVÝHODNĚNÉ O 20% (ZVÝHODNĚNÉ CENY JSOU UVEDENÉ V

OBJEDNÁVCE).
U OBJEDNÁVEK ODESLANÝCH PO 17. 6. 2019 DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ CEN O 20 %.

Dodatečně můžete zaslat:
• Nákres půdorysu atypické expozice, včetně umístění technických přívodů a závěsných bodů.

• Popis doprovodných programů, exponátů a zajímavostí v expozici, do 17.6.2019.
• Materiály k rozeslání v rámci propagačních zásilek, do 10.7.2019.

• Podklady pro tisk grafiky do expozice, do 22.8.2019.
• Podklady pro inzerci v tištěném katalogu, do 29.8.2019.

• Podklady pro inzerci v elektronickém katalogu, do 29.8.2019.
• Logo a popis instituce do mobilní aplikace a na webové stránky veletrhu, do 29.8.2019.

• Podklady zasílejte elektronicky na e-mail : info@gaudeamus.cz.
• Informace o škole, fakultách a studijních programech můžete editovat

prostřednictvím administračního rozhraní na webových stránkách veletrhu.

Celková cena
Celková cena bez DPH : 57 955 Kč

Celková cena s DPH : 69 546 Kč
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