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Propozice 

BURZY PRÁCE A VZDĚLÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022 

Olomouc 

Tyto propozice se vztahují pouze na Burzu práce a vzdělání Olomouc 2022 (dále jen 
„burza“). Ostatní propozice k burzám Jeseník, Prostějov, Přerov a Šumperk rozesílají její 
příslušní organizátoři, jejichž kontakty naleznete na webu http://www.burzapav.cz.  

 

1. Pořadatelství 
 
Pořadatelé burzy jsou Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Krajská hospodářská 
komora Olomouckého kraje a Úřad práce ČR, krajská pobočka v Olomouci společně 
s kontaktním pracovištěm Olomouc. 
 

2. Závazky vystavovatelů 
 

• Pořadatelé jsou zavázáni respektovat všeobecné výstavní podmínky Výstaviště Flora 
Olomouc, a. s., a tuto povinnost přenést i na všechny vystavovatele. K tomu slouží 
Všeobecné výstavní podmínky, které jsou přílohou těchto propozic.  

• Zaslání přihlášky je závazné a vystavovatel tím potvrzuje svůj souhlas s podmínkami 
uvedenými v obou dokumentech a zavazuje se je dodržovat, včetně úhrady 
účastnického poplatku, viz odstavec č. 5. Účastnický poplatek a přidělení výstavní 
plochy. 
 

3. Termín a místo konání 
 

• Ve čtvrtek 13. 10. 2022 od 9:00 do 17:00 hod, Výstaviště Flora Olomouc, a. s., pavilon 
A, Wolkerova 17, Olomouc dále jen „Výstaviště Flora“.  

• Veřejné slavnostní zahájení burzy za účasti vystavovatelů, představitelů veřejného 
života, hostů a těch, kdo akci poskytli svou záštitu, se uskuteční v 9:30 hodin. 
 

4. Harmonogram burzy  
 

• 7.00 – 8.45   příprava expozic 

• 9.00    otevření burzy 

• 9.30   slavnostní zahájení 

• 9.00 – 17.00   vlastní burza a doprovodný program 

• 17.00 – 20.00  likvidace expozic, odvoz exponátů 
 

5. Účastnický poplatek a přidělení výstavní plochy 
 

• Účastnický poplatek za Burzu práce a vzdělání Olomouc 2022 je třeba uhradit do            
31. 7. 2022 Krajské hospodářské komoře Olomouckého kraje na účet číslo                                          
19 – 2981762/0800 u České spořitelny, jako variabilní symbol použijte IČ 
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vystavovatele. Výše účastnického poplatku je 2 000 Kč + DPH, celkem tedy 2 420 Kč. 
Pro informace, související s úhradou účastnického poplatku, se obraťte na paní Petru 
Hurdálkovou (tel. 587 332 066, 606 751 663, e-mail: hurdalkova@khkok.cz).  

• Bez uhrazení účastnického poplatku je přihláška neplatná.  

• Účastnický poplatek pokryje mj. nájem a úpravu prostor (pódium, ozvučení, šatna), sítě 
(elektrická přípojka a internetové připojení), stoly a židle dle domluvy pro každého 
vystavovatele, úklid, propagaci (plakáty a letáky, mediální servis) a občerstvení pro 
vystavovatele. 

• V případě zrušení své účasti na burze, je poplatek nevratný a vystavovatel jej k datu 
splatnosti uhradí. Poplatek zůstává pořadatelům, kteří jej použijí ke krytí nákladů 
spojených s pořádáním burzy. 
 

6. Výstavní stánky (příprava) a přidělená výstavní plocha 
 

• Základní velikost výstavní plochy je 3 x 2,5 m na vystavovatele. Vystavovatel může 
zažádat o rozšíření výstavní plochy např. z důvodu prezentace velkých či interaktivních 
exponátů nebo z jiných důvodů. Požadavek na rozšíření výstavní plochy včetně úmyslu 
umístění prezentovaných exponátů je třeba konzultovat s pořadatelem, viz kontakty 
na pořadatele na konci tohoto dokumentu. 

• Vystavovatelé mohou jako stánek využít předem připravených stolů a židlí, vlastních 
firemních stánků (pultů), nebo si za poplatek objednat veletržní montovaný stánek 3x3 
m klasický nebo rohový (viz vizualizace v příloze, znázorněné vnitřní vybavení je pouze 
ilustrativní). 

• Vnitřní vybavení montovaných stánků připraví pořadatelé na základě předem 
projednaných požadavků vystavovatelů. 

• Umístění jednotlivých vystavovatelů rozvrhnou pořadatelé v souladu se smyslem            
a filozofií burzy (uspořádání firem podle odvětví, expozice škol poblíž expozic 
spolupracujících firem apod.) a dle možností, které výstavní prostory a jejich 
vybavenost umožňují. 

• Účastnický poplatek nezahrnuje zapůjčení ubrusů, prosíme vystavovatele, aby si 
v případě potřeby opatřili vlastní. 

• V místě a čase konání burzy bude k dispozici orientační plán prostor s vyznačeným 
umístěním jednotlivých expozic.  

• Pro základní informace, prosíme, vyplňte přiložený dotazník (tabulka č.1). Pořadatel 
Vás následně kontaktuje a domluví se s Vámi na podrobnostech. S dalšími 
informacemi a dotazy se, prosíme, obracejte na pořadatele, viz kontakty na pořadatele 
na konci tohoto dokumentu. 

• PŘÍPRAVA STÁNKŮ: 12. 10. 2022 od cca 13:00 hod budou rozestavěny stoly a stánky a 
připraveny rozvody elektřiny k jednotlivým stánkům. Pro přípravu expozic bude 
pavilon A otevřen 12. 10. 2022 od 13:00 do 15:00 hod a 13. 10. 2022 od 7:00 do 9:00 
hod. Otevřen bude vchod zleva (při pohledu z ulice Wolkerova), za schody, které vedou 
na střechu pavilonu A (do restaurace Áčko). Na požádání Vám pořadatelé otevřou 
vchod pro velmi velké exponáty (směrem od pavilonu E). Expozice musí být připraveny 
13. 10. 2022 v 9:00 hod, kdy bude burza otevřena. Pokud si chcete připravit expozici 
již 12. 10. 2022, prosím, sdělte nám to také v přiloženém dotazníku (tabulka č. 1).   
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• Odvážení exponátů v průběhu výstavy je zakázáno. Expozice není možné odinstalovat 
dříve, než 13. 10. 2022 po 17:00 hod. Pokud budete mít zájem, je možné expozici 
odinstalovat až 14. 10. 2022 od 9 do 11 hod (po individuální domluvě). 

• Připojení k internetu je zajištěno prostřednictvím wifi (přístupové heslo obdržíte         
13. 10. 2022 ráno přímo na burze). Prosíme, nesdělujte heslo návštěvníkům burzy, 
hrozí přetížení sítě a selhání připojení.  

• V areálu Výstaviště je zakázáno lepení čehokoliv na stěny či sloupy. 

• Doporučujeme Vám obsadit každý stánek alespoň dvěma osobami. To Vám umožní 
udělat si přestávku na oběd, zúčastnit se doprovodného programu apod. 
Připomínáme, že za exponáty zodpovídají vystavovatelé (s výjimkou doby, kdy je 
pavilon A uzamčen a střežen zaměstnanci Výstaviště). 
 

7. Vjezd do parku pro vystavovatele a parkování 
 

• Vjezd do parku pro vystavovatele je možný jen na dobu vykládky/nakládky, pro účely 
instalace a odinstalace expozic, a to na zvláštní povolení (jinak hrozí pokuta od policie). 
Zásobovací vozidla smějí v den konání burzy na výstavišti jezdit pouze od 6.30 do 8:45 
hodin a od 17:00 do 20:30 hodin. K pavilonu A lze dojet tak, že z Wolkerovy ulice 
zabočíte mezi budovu ředitelství Výstaviště Flora Olomouc a budovu pavilonu A, 
potom zabočíte vlevo. 

• Pro každého vystavovatele bude k dispozici 1 povolení k vjezdu do parku, do kterého 
vystavovatel vepíše SPZ vozidla. Toto povolení rozešleme po 1 ks pro každého 
vystavovatele. Karta umožní parkování na vyhrazených místech poblíž Výstaviště Flora 
Olomouc. Pošlete nám, prosím, v přiloženém dotazníku poštovní adresu, na kterou 
Vám můžeme povolení k vjezdu do parku pro vystavovatele zaslat (tabulka č. 2). 

• Povolení k vjezdu do parku slouží i k parkování. Parkování vozidel v parku během 
burzy je zakázáno. Je možné parkovat na vyhrazeném parkovišti Výstaviště Flora nebo 
na parkovišti Českých drah. Vjezd k parkovištím je z Wolkerovy ulice (zabočit mezi 
budovu ředitelství Výstaviště Flora Olomouc      a pavilon A). Vpravo za restaurací (ulice 
Zamenhofova) je k dispozici malé parkoviště Výstaviště (40 míst), dále lze využít pro 
parkování vyhrazený parkovací prostor v areálu Výstaviště mezi pavilony A a E (50 
míst). Nedaleko Výstaviště (Poupětova ulice) je možné se stejným povolením 
bezplatně parkovat také na parkovišti, které je jinak zpoplatněno (130 míst). Tuto 
možnost ale využívejte až v poslední řadě, parkoviště by mělo sloužit především 
návštěvníkům burzy.  
 

8. Šatna pro vystavovatele 
 

• V pravé části pavilonu A je 13. 10. 2022 od 7:00 hod do 18:00 hod k dispozici šatna pro 
vystavovatele (bezplatná, hlídaná). 
 

9.  Občerstvení pro vystavovatele 
 

• Pořadatelé zajišťují občerstvení pro vystavovatele, které zahrnuje 2 láhve balené vody 
a 5 kelímků pro vystavovatele na stánek, dopoledne kávu/čaj a dezert, teplý oběd, 
odpoledne kávu/čaj a dezert a během celého dne ovoce.  
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• Na oběd bude výběr ze dvou jídel: smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem nebo 
fusilli po neapolsku (vegetariánská strava). Občerstvení bude podáváno v prostorách 
vedle šatny pro vystavovatele.  

• Celodenní občerstvení bude poskytováno maximálně pro 4 osoby na stánku          
(např. 2 pedagogové + 2 žáci).  

• V přiloženém dotazníku nám, prosím, sdělte Váš výběr teplého oběda z výše uvedené 
nabídky (tabulka č. 3). V případě navýšení počtu osob na stánku po datu odeslání 
vyplněného dotazníku, prosím, kontaktujte pořadatele viz kontakty na pořadatele na 
konci tohoto dokumentu. 

• Dále je k dispozici automat na kávu ve foyer pavilonu A. V pavilonu A bude otevřen 
bufet s nabídkou občerstvení typu fast food a vedle pavilonu A se nachází restaurace 
s plnou nabídkou stravování. 

 
10. Soutěže pro návštěvníky – žáky základních a středních škol 

 

• Organizátoři burzy se snaží o aktivnější zapojení návštěvníků z řad žáků základních             
a středních škol, kteří si volí povolání. Součástí burzy proto bude soutěž pro žáky 
základních a středních škol a losování těch žáků, kteří budou za úspěšné splnění 
soutěžních úkolů odměněni.  

• Způsob organizace soutěží: Soutěže zajistí vystavovatelé. Organizátoři zpracují všechny 
soutěžní úkoly do jednoho soutěžního archu a připojí pravidla soutěže. Každý žák, který 
se burzy zúčastní, dostane při vstupu na burzu soutěžní arch.  

• Každý vystavovatel, který na svém stánku nabídne soutěžní úkol, bude potvrzovat 
splnění úkolu nálepkou na soutěžní arch (nálepky dostanou vystavovatele na místě). 
Žák, který získá alespoň 3 nálepky, se může zúčastnit slosování, které proběhne 
v 10:30, 11:30, 12:30, 13.30 a 14:30 hodin. Budou vylosováni vždy nejméně 3 účastníci, 
kteří budou oceněni. Losování výherců se zúčastní vystavovatelé, kteří poskytnou 
ceny. Každý vystavovatel, který bude mít zájem se zapojit do soutěže, může poskytnout 
3 ceny.   

• Pokud budete mít zájem nabídnout na svém stánku soutěž nebo poskytnout ceny do 
soutěže, prosím, vyplňte přiložený dotazník (tabulka č. 4). 

• Pořadatelé preferují praktické úkoly související s obory činnosti vystavovatelů, všechny 
možnosti něco si vyzkoušet, pochopit, jak funguje např. určitá fyzikální zákonitost 
apod.  
 

11. Nabídka vystavovatelů pro žáky a studenty  
 

• V rámci propagace Burzy práce a vzdělání v Olomouci bychom opět rádi nabídli 
informace o nabídkách vystavovatelů, které jsou směřovány žákům                                              
a studentům základních a středních škol. Může se jednat o dny otevřených dveří,  
 
exkurze, stipendia, brigády, zadání tématu k řešení v rámci tzv. středoškolské odborné 
činnosti apod. Do struktury informací zahrneme název vystavovatele, název a popis 
nabídky, kontakt, pro koho je nabídka určena (prosím, vybírejte z možností žáci ZŠ, 
studenti SŠ, studenti VŠ, bez omezení – můžete zvolit i více než 1 kategorii). 
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• Připravovaný informační materiál je koncipován jako dlouhodobá nabídka (měl by 
zahrnovat aktivity, které je možné využít až do konce roku 2023). Pokud je Vaše 
nabídka časově omezena, uveďte to v poli „Popis nabídky“. Informace, prosím, 
vyplňte do přiloženého dotazníku (tabulka č. 5). Finální tabulku Vám zašleme ještě 
jednou k nahlédnutí a k případným úpravám. Nabídky vystavovatelů z minulých let 
najdete na webu burzy soubory ke stažení. 
 

12. Další doprovodný program burzy  
 

• Venkovní expozice vojenské a policejní techniky, 

• živá knihovna povolání – představení povolání formou praktických ukázek žákům 
základních škol, ale i široké veřejnosti, 

• workshopy na zajímavé témata z oblasti trhu práce a kariérového poradenství, 

• poradenství – Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení a Státní úřad 
inspekce práce, 

• tištěné a elektronické publikace,  

• další možné body doprovodného programu jsou zatím v jednání, aktuální informace 
ohledně doprovodného programu sledujte na webu burzy v sekci program. 

 

Kontakty na pořadatele 
 

účastnický poplatek, 
fakturace 

Petra Hurdálková mobil: 606 751 663, 
tel: 587 332 066 
  

hurdalkova@khkok.cz  

výstavní plocha, příprava a 
rozmístění vystavovatelů, 
nadměrné exponáty 

Mgr. Richard Koubek mobil: 733 643 511, 
tel: 225 279 866 

 rkoubek@spcr.cz 

doprovodný program PhDr. Dagmar Nečasová mobil: 724 541 188 
tel: 950 141 491 
 

dagmar.necasova@uradprace.cz 

občerstvení, parkování, 
organizace na místě 

Bc. Josef Doležal tel: 950 141 675 josef.dolezal@uradprace.cz  

úprava webových stránek, 
publikace, živá knihovna 
povolání 

Ing. Martina Simmerová mobil: 770 160 717, 
tel: 950 141 689 
 

martina.simmerova@uradprace.cz 

soutěže pro žáky a 
studenty na stáncích 
vystavovatelů 

Mgr. Bc. Jitka Janečková 
Moťková 

mobil: 602 708 246 janeckova@pzok.cz  

propagace  Bc. Jaroslav Mikšaník mobil: 776 607 110 
Tel: 950 141 470 

Jaroslav.miksanik@uradprace.cz  
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