
ŘÁD STÁNKOVÉHO PRODEJE 

 
1. Pořadatelem stánkové tržnice je Mikulovská rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 

Mikulov, tel.: 607 527 933, e-mail: reditelka@mikulovskarozvojova.cz IČ: 276 89 310, DIČ: 
CZ276 89 310. 

2. Provoz stánkové tržnice zajišťuje pro Mikulovskou rozvojovou s.r.o. inspektor tržnice  
p. Ladislav Friedrich Neuenstadt, tel.: 602 749 824, e-mail: morgenstern@centrum.cz 

3. Potvrzovací e-mail vyplněné přihlášky automaticky neznamená přijetí ke stánkovému prodeji!! 
4. Doba nástupu, postavení a zavážení stánků: 

Amfiteátr Centrum (Náměstí, Kostelní nám., ul. Vrchlického, ul. Alf. Muchy, ul. Svobody) 
Pátek 8. 9.  10 – 15 hod. Pátek  8. 9.   8 – 13 hod 

odhod hodhodhohod. Sobota 9. 9.   7 –  10 hod. Sobota  9. 9.   7 –  9 hod. 
  Neděle 10. 9.   7 –  9 hod. 

5. V každé prodejní lokalitě (A/ Náměstí, Kostelní nám., Vrchlického, B/ Svobody, Alfonze Muchy, C/ 
Amfiteátr) může mít prodejce pouze jeden stánek. Ukončení prodeje je stanoveno v lokalitě Amfiteátr 
8. 9. a 9.9. do 2.00 hodin. V lokalitě Centrum 8. 9. a 9. 9. do 24.00 hodin a 10. 9. do 18.00 hodin. V 
mezním případě na povolení inspektora tržnice. 

6. Parkovací plochy pro prodejce jsou určeny následovně: pro prodejce v lokalitě Centrum je určen 
tenisový areál na ulici Svobody; pro prodejce v lokalitě Amfiteátr je určena ulice Gagarinova. Parkování 
obslužných a obytných vozů v prodejních lokalitách je zakázáno. Výjimkou jsou chladící auta v lokalitě 
Amfiteátr, která budou zpoplatněna ve výši 500 Kč/den. Tato částka bude na místě vybrána 
inspektorem tržnice.  

7. Úhrada za služby spojené s umístěním stánku (i za případné užití parkovacích ploch), vč. 21 % DPH: 
 

  
Amfiteátr/Náměs
tí/ul. Vrchlického 

Svobody /  
    A. Muchy 

Kauce na čistotu 
(všechny lokality 
mimo Amfiteátr) 

 

1
. 

Stánek s tradiční, řemeslnou a ruční výrobou 260 Kč / m2   / den 130 Kč / m2   / den 1 000,-Kč  
2
. 

Stánek – burčák, víno 600 Kč / m2  / den 300 Kč / m2  / den 1 000,-Kč  
3 Stánek s občerstvením 700 Kč / m2/ den 350 Kč / m2/ den 2 000,-Kč  
4 Stánek se schváleným komerčním zbožím 500 Kč / m2  / den 250 Kč / m2  / den 1 000,-Kč  
5
. 

Foodtrack/Amfiteátr 2 500/den  3 000,-Kč  

Upozornění: Kauce v lokalitě Amfiteátr je stanovena jednotně na 3.000 Kč vybíraná dle instrukcí 
poslaných v rámci potvrzení výběru prodejce a propadá ve prospěch organizátora při nedodržení 
Řádu prodeje, zejména pak čistoty, parkování vozidel bez povolenky a nedodržení zákazu jakékoliv 
hudební produkce u prodejních stánků. Vjezd do areálu bez zaplacení kauce nebude umožněn. 



V případě potřeby připojení el. proudu zaplatí prodejce za připojení a odběr elektrické energie vč. 
21 % DPH: 

a) jen osvětlení prodejního stánku ............................... 500,-  Kč paušálně za dobu trvání PV 
b) prodejní stánek s celkovou spotřebou do 5 kW ...........3 000,- Kč paušálně za dobu trvání PV 
c) prodejní stánek s celkovou spotřebou 5-10 kW ...........4 000,- Kč paušálně za dobu trvání  PV 
d) prodejní stánek s celkovou spotřebou nad 10 kW………..5.000,- Kč paušálně za dobu trvání  PV 

 
Zařazení do prodejních bloků bude provedeno inspektorem tržnice po doručení vyplněné 
závazné přihlášky     následovně: 

  od 1. 3. do 31. 5. 2023 elektronický sběr závazných přihlášek 
od 1. 6. do 30. 6. 2023 zpracování   závazných   přihlášek, výběr vhodných prodejců, elektronická 

fakturace 
do 31. 7. 2023 úhrada všech poplatků za služby spojené se stánkovým prodejem 
průběžně do 20. 8. 2023    elektronické rozesílání umístění 

Placenou plochou stánku – záborem – se rozumí celá zabraná plocha, tedy stánek včetně dalšího 
zastavěného zázemí. Při překročení avizovaného záboru stánku uvedené v závazné přihlášce může 
být prodejní místo změněno a bude doúčtováno pořadatelem a doplatek vybrán inspektorem tržnice. 

Telefonická rezervace místa není možná! 
   Prodejce je povinen: 

8. Dle výše uvedené tabulky zaplatit pořadateli odpovídající částku na základě elektronické faktury 
s příslušným termínem splatnosti. Teprve po připsání platby na účet pořadatele bude přiděleno 
místo inspektorem tržnice. Uhrazená částka je nevratná a v případě neobsazení prodejního 
místa bude použita na úhradu nákladů pořadatele. 

9. Respektovat při umísťování stánků pokyny inspektora tržnice. 
10. Mít u sebe po celou dobu konání potřebné doklady včetně závazné přihlášky, faktury a 

dokladu o zaplacení poplatku.  
11. Splňovat všechny podmínky k prodeji v souladu s platnou právní úpravou. 
12. Řádně označit své prodejní místo v souladu s platnou právní úpravou, při nesplnění bude prodejce 

vykázán z prostoru tržnice. 

13. Udržovat čistotu a pořádek kolem svého prodejního místa a používat WC s označením „personál“. 

14. Respektovat exkluzivitu pořadatelem předem určených dodavatelů zboží, kteří budou specifikováni  
v potvrzení v závazné přihlášce. V případě nedodržení exkluzivity bude prodejci stanovena pokuta ve výši  
20 000 Kč. Podpisem přihlášky souhlasí prodejce s touto sankcí 

15. Dodržovat systém vratných kelímků od společnosti Nicknack (zaslaný společně s umístěním stánku) 
v případě prodeje rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů. Rozlévání nápojů do 
jednorázových kelímků je ZAKÁZÁNO. Mimo vratných kelímků je dále možno využívat skleničky na 
prodej rozlévaného vína nebo burčáku. V případě nedodržení zákazu bude na místě sepsán protokol a 
udělena pokuta ve výši kauce na čistotu, která pak nebude prodejci po skončení akce vrácena. 
V případě neuposlechnutí může být prodejce inspektorem tržnice z prostoru vykázán. Podpisem 
přihlášky prodejce s touto sankcí souhlasí.     

16. Dodržovat pokyny a instrukce zástupce pořadatele, který bude mít na starost distribuci a koordinaci 
systému vratných kelímků. Viz kontakty v manuálu pro systém vratných kelímků. 

17. Uhradit, dle pokynů v přihlášce, kauci za čistotu ve výši uvedené v bodě 7. „Úhrada za služby spojené  
s umístěním stánku“. Prodejní místo musí být při ukončení prodeje fyzicky předáno inspektorovi tržnice – 
lokalita Amfiteátr v neděli  10. 9.2023 od 2.00 hodin, v lokalitě Centrum v neděli 10. 9. 2023 od 18.00 
hodin. Po převzetí čistého prodejního místa bude kauce vrácena dle instrukcí k platbám kaucí, jež jsou 
součástí potvrzení závazné přihlášky. Při shledání nedostatků na základě pořízené fotodokumentace si 
pořadatel vyhrazuje právo kauci z části či celou nevrátit a využít tyto prostředky na úhradu nákladů 



spojených s úklidem místa.  

18. Nespotřebované jídlo a veškerý materiál používaný k přípravě pokrmů si prodejce odveze a zlikviduje 
na vlastní náklady dle zákona o likvidaci odpadů.  V případě porušení bude uplatněna kolektivní vina, 
tzn. všem prodejcům s občerstvením bude stržen adekvátní podíl z kauce za čistotu.  

19. Prodejci s občerstvením jsou povinni zajistit si minimálně 2 ks odpadkových košů, neodkladně vysypávat 
plné odpadkové koše do přistavených kontejnerů, nově doplňovat a zajistit si fritovací podložky. Dále 
preferujeme zajištění posezení pro 6 osob. 

20. Při nočním prodeji zajistit vlastní osvětlení stánku, včetně prodlužovacích a rozdvojovacích kabelů, 
zabezpečit stánky po skončení oficiálního programu. Pořadatel za stánky neručí. 

21. Předložit protokol o revizi a kontrole elektrických spotřebičů dle ČSN 331600-ed.2. Bez předložení 
protokolu o revizi nebude připojení povoleno. 

22. Je zakázána jakákoliv hudební produkce u prodejních stánků v souladu s Autorským zákonem 
č.121/2000Sb. 

23. Je zakázáno použití burčákomatů. V případě porušení bude prodejce z akce vykázán.   

24. Během akce striktně dodržovat všechny právní předpisy a nařízení platné v České republice. 

Pořadatel je povinen: 

25. Na základě závazné přihlášky a zaplacení úhrady za služby zajistit prodejci místo k prodeji, které přidělí 
inspektor tržnice. 

26. Vystavit daňový doklad na poskytnutá plnění. 

27. Zajistit dostatek kontejnerů na odpadky a odvoz těchto kontejnerů. Umístění kontejnerů: lokalita 
Náměstí - ul. Alfonse Muchy (roh ul. Vídeňská a ul. Svobody); lokalita Kostelní nám. – ul. Pavlovská 
(před Restaurací Slovácká); lokalita Amfiteátr – ul. Vinohrady (u hlavního vjezdu do areálu). 

28. Zajistit bezpečnost a pořádek po dobu oficiálního programu. 

29. Zajistit dostatečný počet vratných kelímků a dostupnost nových vratných kelímků v případě potřeby 
v průběhu akce. 

30. Předat prodejci bezplatně 2 ks ID pásků pro vstup do dané uzavřené zóny. Pokud bude prodejce 
požadovat  vyšší počet ID pásků, zaplatí za každou další  ID pásku 100,- Kč, avšak max. možný počet 
k prodeji je 4 kusy. ID páska platí pouze vždy do dané uzavřené zóny, kde má prodejce zaplacené 
prodejní místo. Platba za tyto zvýhodněné ID pásky probíhá na místě pouze v hotovosti, není třeba ID 
pásky rezervovat předem. Prodejce má nárok na nákup 4 ID pásek za cenu 100,- Kč/ks. V případě, že 
prodejci nestačí ani 4 ID pásky navíc, může si zakoupit běžnou vstupenku dle platného ceníku. 
 

Tento Řád stánkového prodeje je závazný pro všechny prodejce. Jeho porušení může mít za následek nevrácení kauce 
a ukončení prodeje (např. při neudržování pořádku a čistoty, atd.). 

 
Závazná přihláška je platná pouze při vyplnění všech požadovaných údajů a provedení platby! 

 
Bližší informace o Pálavském vinobraní naleznete na  www.palavske-vinobrani.cz. 

 
 
 
 

V Mikulově dne 27. 2. 2023 


