
Kulturní zařízení Kadaň 

 Čechova 147, 432 01 Kadaň, IČ: 75110245 

 

SMĚRNICE Č. 1/2022 

PODMÍNKY KE STÁNKOVÉMU PRODEJI NA CÍSAŘSKÉM DNI V KADANI 

 

I. Základní ustanovení 

1. Tyto Podmínky jsou stanoveny pro prodej zboží a služeb na akci CÍSAŘSKÝ DEN pořádaného 
městem Kadaň. Pronájem stánků zajišťuje Kulturní zařízení Kadaň, p.o. se sídlem Čechova 147, 
432 01 Kadaň (dále jako pronajímatel). 

2. Stánkem se rozumí zařízení sloužící k poskytování prodeje – tj. stánky (dřevěné, nůžkové, 
kovové). Na Mírovém náměstí nesmí stát zařízení typu pojízdná nebo mobilní prodejna. Stánek 
musí korespondovat s dobovým zaměřením akce.  

3. Prodejcem se rozumí schválený zájemce o prodej řemeslných výrobků či jiného zboží nebo 
občerstvení, případně schválený poskytovatel služby na kulturní akci. 

 

II. Účast na kulturní akci 

1. Zájemce o prodej na kulturní akci se registruje výhradně prostřednictvím online přihlašovacího 
formuláře na www.kultura-kadan.cz (dále přihláška). Po registraci bude automaticky odeslán 
zpětný mail na zadanou adresu, kde budou uvedeny všechny vyplněné údaje a termín, do kdy 
se pořadatel vyjádří k účasti zájemce o prodej. Tento mail je potvrzením správného vyplnění 
formuláře. Pokud ho zájemce neobdrží, byla registrace vyplněna chybně, např. chybělo 
vyplnění některého z povinných polí.  

2. Odesláním přihlášky nevzniká prodejci nárok na účast na kulturní akci. Počet přihlášek vždy 
převyšuje počet stánkových míst, proto má pronajímatel právo nevyhovět všem přihlášeným 
zájemcům. 

3. Pronajímatel si vyhrazuje právo: 

- na schvalování zájemců o prodej, zejména z důvodu zajištění různorodosti sortimentu 

- vyloučit z prodeje nevhodný sortiment či jeho část 

 

 

 

http://www.kultura-kadan.cz/


III. Platební podmínky  

 
1. Cena za pronájem stánkového místa je určena podle ceníku schváleného radou města 

Kadaně, který je přílohou této směrnice. Pronajímatel může cenu upravit podle místa, typu a 

velikosti akce, poptávaného sortimentu a rozsahu poskytnutých služeb nájemci (např. 

připojení k el. proudu). 

Příspěvkovým a neziskovým organizacím může pořadatel poskytnout prodejní místo i stánek 

za sníženou cenu oproti ceníku.  

2. Platba proběhne výhradně bezhotovostně předem na číslo účtu uvedené v Podkladu k platbě, 
který bude vybraným prodejcům zaslán na jimi uvedenou emailovou adresu.  

3. Účast lze odvolat ve vážných případech. Prodejce je povinen informovat pronajímatele o stavu 
věci. V případě nesplnění podmínek přihlášky (nedodržení vyplněných údajů v přihlášce nebo 
neomluvené neúčasti na akci) se prodejce dobrovolně vzdává již zaplaceného poplatku za 
prodejní místo, tudíž zaplacený poplatek propadá pronajímateli. V případě omluvené neúčasti 
se poplatek nevrací automaticky, prodejce si o něj musí do jednoho měsíce od proběhnutí akce 
zažádat. 

 

IV. Povinnosti prodejce, specifikace podmínek prodeje 

1. Prodejce je povinen řídit se všemi platnými zákony, předpisy a normami souvisejícími s jejich 
činností platnými v České republice, jako jsou např. pokyny Státní veterinární správy, které jsou 
shrnuty v „Desateru státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích“, dodržovat 
hygienické podmínky, dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání. 

2. Na Císařský den budou přijaté výhradně dobové stánky. Pořadatel preferuje stánek s dřevěnou 
konstrukcí, výjimečně lze mít tzv. „nůžkový“ stánek, který však musí být dobově uzpůsobený. 
Musí být zakryté kovové části, velkoplošné nápisy a loga nejsou povolena (výjimku tvoří tzv. 
„dobový“ tisk – plachta s imitací dřeva a „staré“ písmo). Označení zboží a cenovky musí být 
provedeny ručně. Přívěsy a pojízdné prodejny neakceptujeme. 

3. Prodávající a všechen obsluhující personál stánku musí mít dobový kostým. Nedodržení tohoto 
nařízení bude pokutováno částkou 1.000,- Kč/osoba, která bude splatná na místě, v případě 
nezaplacení bude prodejce  vymístěn. 

4. Délka stánku je maximálně 6 m, šířka stánku je minimálně 2 m. Prodej stánkových míst se bude 
počítat na m² a poplatek se platí za každý započatý m².  

 
5. Prodejce je povinen dodržovat veškerá aktuální vládní nařízení v souvislosti s nemocí Covid – 

19. Mimo jiné dodržovat rozestupy a mít na stánku desinfekci.   
 

6. Vzhledem k pravidlům, která platí v EU ohledně používání a nakládání s plasty nesmí prodejci 
používat následující zakázané obaly: 
- plastové kelímky, příbory a talíře 

- plastová brčka 



- plastová míchátka 

- tyčky k balónkům 

- nádoby na potraviny z expandovaného polystyrenu 

- kelímky z expandovaného polystyrenu 

- nádoby na nápoje z expandovaného polystyrenu 

- produkty z oxo-rozložitelných plastů, jednorázové plastové nádoby na potraviny (např. obaly  

   rychlého občerstvení) a nádoby na potraviny a nápoje vyrobené z expandovaného   

   polystyrenu. 

7. Elektřina se poskytuje pouze k provozu stánku (zapojení grilů, chladících zařízení, vařičů apod.), 
osvětlení si musí každý prodejce zařídit z vlastních zdrojů (nabíjecí světla, osvětlení na baterie). 

8. O umístění stánku rozhoduje pronajímatel. Nelze mezi sebou měnit prodejní místa, zejména 
z důvodu přívodu el. proudu. Prodejce musí dodržet rozměry stánku tak, jak uvedl na přihlášce.  

9. V případě porušení povinností (především nedodržení rozměru stánkového místa, 
neoprávněného záboru veřejného prostranství, neuposlechnutí příkazů organizátorů prodeje, 
městské policie apod.) může být povolení k prodeji bez náhrady zrušeno.  
 

10. U sortimentu je nutno uvést všechny druhy zboží (pokud bude zjištěno, že je prodáván jiný 
sortiment, než bylo uvedeno v žádosti, budete prodejce vymístěn). 
 

11. Prodejce se zavazuje nezabrat jinou část veřejného prostranství a neprodat, nepronajmout a 
nedat k užívání část veřejného prostranství stanoveného přihláškou třetí osobě. 

12. Přidělená stánková místa nelze reklamovat ani měnit a nebudou nabízeny jiné možnosti na 
přidělení stánkového místa.  

13. Povinností prodejců je dodržovat stanovenou provozní dobu podle organizačních pokynů. 

 
14. Stánkový prodej podle přihlášky bude provozován prodejcem jeho jménem, na jeho vlastní 

odpovědnost a při dodržení všech právních předpisů vztahujících se na tuto činnost. 

15. Pro každé zařízení sloužící pro poskytování prodeje (stánek) je stánkové místo označeno 
číslem, místo pro stánek bude přiděleno a předem označeno pracovnicemi KZK, p.o. Prodejce 
si stánek viditelně označí číslem, které dostane při potvrzení přijetí na akci (též vs. platby). Číslo 
si každý prodejce zajistí sám, bude na bílém papíře o formátu A6 (pohlednice - 10,5 cm x 14,8 
cm) vyvedeno černou barvou/tiskem. 

16. Prodejci občerstvení si zajistí na svůj náklad vodu.  

17. Během akce je prodejce povinen zamezit jakémukoli úniku olejů, mastnost a jiných nečistot na 
dlažbu náměstí umístěním vhodné podložky pod stánek. Během akce bude umístění podložek 
kontrolováno, prodejce bude vyzván k nápravě, pokud tak neučiní, bude vymístěn. V případě 
znečištění dlažby či vozovky uvede prodejce místo do původního stavu, případně uhradí městu 
Kadaň náklady spojené s odstraněním škody (splatné na místě po skončení akce).  

 

 



Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 21.1. 2022 

 

V Kadani dne 21.1. 2022             

 

 

              Jana Čechová 

                   ředitelka 

                          Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Nájem za prodejní místo na kulturní akci, zajišťované Kulturním zařízením Kadaň, p.o.  

 

Sortiment Cena za m² Přípojka 

Gastro – jídlo, nápoje 400,- Kč 500,- Kč 

Občerstvení – drobné 
sladkosti, pochutiny, káva, 
pečivo 

300,- Kč 500,- Kč 

Ostatní – řemesla, hračky,  
šperky, keramika 

200,- Kč 500,- Kč 

 

 


