
Pravidla stánkového prodeje na Vinné 
noci 2020 

 
Vinná noc se koná 25. dubna 2020 od 16 do 22 hod. Stánkový prodej s občerstvením je 
soustředěn do Svatováclavské ulice a na náměstí Míru.  
 
Pořadatelem akce je spolek Mělnický košt z. s. Kontaktní osoba, oprávněná jednat s prodejci, 
je Pavel Chorouš, e-mail: pavel.chorous@seznam.cz, tel.: 777 628 826.  

Oprávnění k prodeji 
Stánkový prodej občerstvení je povolen pouze na základě přihlášky potvrzené pořadatelem.  
Na trzích mohou prodávat fyzické a právnické osoby – podnikatelé s oprávněním k obchodní 
činnosti podle živnostenského zákona. 
Prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této 
činnosti. 

Prodejní doba 
Prodejní doba stánků je vymezena od 16 do 22 hod. Pozdější skončení prodeje a složení 
stánku není povoleno. 

Zásobování a parkování 
Zásobování stánků je umožněno pouze 4 hodiny před zahájením akce a 2 hodiny po jejím 
ukončení. Vozidlům prodejců je umožněno dočasné parkování u prodejního místa pouze před 
začátkem a po skončení prodejní doby na dobu nezbytně nutnou na naložení a vyložení zboží. 
Mimo tuto dobu pouze se svolením pořadatele a pouze v opodstatněných případech. I během 
doby zásobování je nutné zachovat průjezdnost komunikace v min. šíři 3 m. Hmotnost vozidel 
provádějících zásobování na ploše tržiště nesmí přesáhnout u každého takového vozidla 3,5 
t. 
 
Po dobu konání akce jsou vozidla stánkařů odstavena pouze na běžných parkovacích 
místech. Doporučujeme využít parkoviště na nám. Karla IV.  
V případě, kdy je nutný prodej přímo z auta, je prodejce povinen informovat pořadatele o této 
skutečnosti a konkrétně dohodnout podmínky.  

Prodejní sortiment 
Stánkový prodej na Vinné noci zahrnuje pouze různé typy občerstvení určené k okamžité 
konzumaci, preferenčně vhodné k vínu. Na akci platí zákaz prodeje vína, alkoholických 
míchaných nápojů a vín pocházejících z jiných vinařství než od členů spolku Mělnický košt.  
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Podmínky prodeje 
Je preferován prodej ve vlastním stánku. Prodej z pojízdných prodejen, speciální prodejní 
zařízení apod. je umožněn pouze v odůvodněných případech.  Rozšíření prodeje mimo stánek 
je možné po dohodě s pořadatelem.  

Cena za prodejní místo: 
 
1.000 Kč za stánek do 3 m délky 
1.500 Kč za stánek od 3,1 m do 6 m délky 
1.500 Kč za foodtruck do 6 m délky 
 
 
Ceny pronájmu jsou vč. paušálu za odběr elektřiny. 
 
Poplatky za pronájem prodejního místa jsou vybírány v hotovosti v den konání akce. 
Uhrazením poplatku za prodejní místo vyjadřuje prodejce svůj dobrovolný souhlas s těmito 
pravidly.  
 

Elektřina 
Osvětlení stánku a přívodní kabely si každý prodejce zajišťuje sám. Přívodní kabely i 
elektrické spotřebiče musejí splňovat příslušné směrnice a normy elektrických zařízení a 
nesmějí být v zátěži namotané „na bubnu“. Za elektroinstalaci od místa určeného k připojení 
ručí nájemce (ČSN 33 00-7-740, ČSN 33 2000-4-41 od. 2). Připojení k el. síti je standardní: 
230V, 16 Amper jističe.  

WC 
Pořadatel zajišťuje pro prodejce WC zdarma mezi 14 a 22 hod.  

Potvrzení místa: 
Po zaslání Přihlášky k prodeji bude zájemcům zasláno potvrzení, popřípadě zamítnutí účasti 
na trzích na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 

Povinnosti prodejce 
·    Prodejce je povinen obsadit pouze takové prodejní místo/stánek, které mu bylo 
přiděleno. 
·    Prodejní místo/stánek musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem 
a příjmením, popřípadě obchodní firmou prodejce - fyzické osoby, nebo názvem popřípadě 
obchodní firmou u prodejce - právnické osoby, a identifikačním číslem prodejce. 
·       Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkami. 



·       Prodejce nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat 
spotřebitele. 
·       Prodejce je povinen dodržovat druh sortimentu uvedený v přihlášce. 
·    Případná další nabídka zboží prodávaného ve stánku musí být umístěna tak, aby 
neomezovala pohyb a bezpečnost návštěvníků trhů. 
·    Kotvení stánků a veškerého zařízení, do dlážděných nebo asfaltových povrchů 
chodníků a komunikací pomocí hřebů, trnů, vrutů, kotev je zakázáno. Rovněž je zakázáno 
jakékoliv rozebírání a výškové úpravy těchto povrchů. 
·    Prodejce je povinen prodejní místo/stánek udržovat v čistotě a dobrém technickém 
stavu. Pro porušení tohoto ustanovení může správce trhu přerušit nebo zakázat prodej. 
·    Prodejce je povinen uvolnit průchod nebo průjezd pracovníkům záchranné služby, 
požární ochrany a policie a v závažných případech i jiným osobám. 
·    Prodejci není dovoleno realizovat ve stánku hudební produkci a jinou produkci bez 
schválení pořadatele. 
·    Prodejce odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobil nebo zavinil v souvislosti s 
vykonáváním své činnosti. 

Čistota a bezpečnost 
Při prodeji zboží a poskytování služeb během akce jsou prodejci povinni: 

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě, 
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst 

pro nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor, 
c) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně 

nezávadného a dobře čistitelného materiálu, 
d) vybavit všechny stánky využívající k přípravě potravin oheň (plynové vařiče a grily, grily 

na dřevěné uhlí nebo dřevo apod.) vhodným hasicím přístrojem s dostatečnou 
kapacitou, 

e) po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené. 
 

Práva pořadatele 
Správce určený pořadatelem dbá na dodržování technických záležitostí vymezených v těchto 
pravidlech. Správce si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný 
sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit, o důvodu vyloučení vytvoří písemný záznam, 
jehož jednu kopii předá prodejci, jehož sortiment vyloučil. Vyloučený sortiment je povinen 
prodejce ze stánku odstranit neprodleně. Tímto není vyloučena možnost správce případně 
dát výpověď prodejci z důvodu nedodržení prodeje sjednaného sortimentu. 
Pořadatel si vyhrazuje právo obsadit místa stánkového prodeje dle potřeb akce (omezení a 
určení sortimentu v daném místě). 

Ostatní 
Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení příslušných zákonů právního řádu České 
republiky. V případě porušování těchto pravidel nebo jiného narušování průběhu akce bude 



prodejce z akce vykázán bez náhrady. Dodržování povinností prodejců podle těchto pravidel 
jsou oprávněni kontrolovat i strážníci Městské policie Mělník. 
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