
- 1 -  

PODMÍNKY STÁNKOVÉHO PRODEJE 
NA AKCI MÁJOVÉ SLAVNOSTI VE VLAŠIMI 2023 

(DÁLE JEN „PODMÍNKY PRODEJE“) 

Příloha „SMLOUVY O NÁJMU MÍSTA“ 
na akci MÁJOVÉ SLAVNOSTI VE VLAŠIMI 2023 

 
 

Upozornění: 
Na akci je zakázán prodej piva a alkoholických nápojů. 

 
I. 

Prodejní zařízení 
 

Za prodejní zařízení se považuje: kovový stánek, dřevěný stánek, dobový stánek, dodávka nebo přívěs pro přímý 
prodej, trampolína, nafukovací hrad, skluzavka, kolotoč, poníci, sezení, nebo jiná podobná zařízení (dále jen 
„zařízení“). 

Standardní maximální rozměr jednoho stánkového místa je 3 x 3 m, tj. 9 m2 (přičemž hloubka stánkového místa 
je zpravidla 3 m) 

 
II. 

Povinnosti prodejce 
 

1. Prodejce je povinen se řídit v průběhu akce „Podmínkami stánkového prodeje na Májových slavnostech“ (dále 
jen „Podmínky prodeje“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Prodejce bere na vědomí, že uspořádání a 
provoz stánku nesmí rušit činnost dalších prodejců a návštěvníků akce, odporovat dobrým mravům, nebo 
veřejnému pořádku, a že je povinen řídit se pokyny pořadatele akce, Městské policie Vlašim a Policie ČR. 

2. Prodejce se zavazuje, že nebude na akci prodávat pivo a alkoholické nápoje. Prodej alkoholických nápojů 
v jakékoli formě je na akci zakázán! Na prodej piva má výhradní právo partner akce! Za porušení této povinnosti 
uhradí prodejce pořadateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých), kterou je povinen 
a zavazuje se zaplatit ihned na místě v hotovosti, nebo nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení 
na bankovní účet města uvedený v záhlaví této smlouvy. 

3. Parkování vozidel Prodejce v lokalitě akce je upraveno v Podmínkách prodeje. Prodejce se zavazuje při porušení 
Podmínek prodeje uhradit vzniklé náklady za odtah vozidla ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisícekorunčeských). Tyto 
náklady je prodejce povinen zaplatit a zavazuje se ihned na místě v hotovosti. Pokud náklady na odtah budou 
vyšší, je prodejce povinen zaplatit a zavazuje se uhradit náklady dle skutečných nákladů na odtah. Tyto náklady 
je prodejce povinen zaplatit nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení na bankovní účet uvedený v 
záhlaví této smlouvy. 

4. Pokud prodejce překročí svým zařízením rozměr stánkového místa sjednaného touto smlouvou, jde o hrubé 
porušení smlouvy. Pořadateli tímto vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíckrorunčeských) 
za každý započatý metr obsazený prodejcem nad rámec této smlouvy. Tuto pokutu je prodejce povinen a 
zavazuje se zaplatit ihned na místě v hotovosti. 

5. Sezení pro návštěvníky akce (stolky, sedací sety..), reklamní, propagační poutače či stojany s vystaveným zbožím 
u pronajatých stánkových míst instalované prodejci bude posuzováno pořadateli jako hrubé porušení 
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smlouvy, za které prodejce uhradí pořadateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíckorunčeských) za 
každý započatý metr obsazený prodejcem. Tuto pokutu je prodejce povinen a zavazuje se zaplatit ihned na místě 
v hotovosti. Obsazení jakéhokoli dalšího prostoru nad rámec vymezeného prostoru stánku potřebuje prodejce 
předchozí písemný souhlas pořadatele, přičemž za písemnou formu se pro tento případ nepokládá elektronická 
komunikace. 

6. Napojení prodejce na elektrickou přípojku je možné pouze v souladu s touto smlouvou. Neoprávněný odběr 
prodejcem je hrubým porušením ustanovení této smlouvy, za které prodejce uhradí pořadateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč (slovy tisíckorunčeských). Tuto pokutu je prodejce povinen a zavazuje se zaplatit ihned na místě 
v hotovosti. Prodejce ručí za to, že jeho veškeré elektrické zařízení má platnou revizní zprávu a není v rozporu s 
platnými normami ČSN a EN. 

7. Prodejce je povinen mít u sebe po celou dobu kdy se bude zdržovat v areálu potřebné doklady (Smlouvu o 
pronájmu, doklad o zaplacení, vjezdovou kartu). Vjezdová karta s informacemi o prodejci vydávaná u vjezdu 
v den akce je nepřenositelný unikátní dokument, který bude v průběhu akce pořadateli kontrolován a jeho 
poskytnutí třetí straně bez souhlasu pořadatele bude posuzováno jako hrubé porušení této smlouvy a prodejce 
bude vykázán z akce. 

8. Prodejce nesmí přenechat k užívání či podnajmout jemu pronajatou plochu třetí osobě. 
 
 

III. 
Příjezd na akci, stavba akce, odjezd z akce 

 
 

1. Příjezd na akci: Vjezd a umístění zařízení na stánkové místo možný pouze 1.5. 2023 od 5.00 do 8.00 hod. 
Den předem, nebo v nočních hodinách před akcí je příjezd do uzavřené lokality akce zakázán. Na dodržování 
zákazu je dohlíženo kamerovým systémem ve městě a jejich porušení budou organizátoři nuceni bez prodlení 
řešit společně s Městskou Policií Vlašim a Policií ČR. 

Nájemci stánkových míst budou mít v nočních a ranních hodinách před akcí umožněno parkování na Žižkově 
náměstí ve Vlašimi, kam je bude i průběžně směřovat Policie ČR, Městská police Vlašim a organizátoři akce. 

Vjezd: Jediný možný vjezd do uzavřené oblasti akce je ve Vlašimi z Husova náměstí d n e  1 . 5 . 2 0 2 3  
v době od 5:00 do 8:00 hod., kde bez omezení a bez čekání obdržíte vjezdové karty do lokality akce.  
Po jejich získání budete organizátory plynule naváděni na vaše objednané místo. 

Jiný způsob není možný! 

U vjezdu: a) prodejce předloží živnostenský list, 
b) prodejce předloží doklad o zaplacení, 
c) pořadatel prodejci poskytne nezbytné informace a vydá prodejci vjezdovou kartu 
– karta bude připravena na základě předem uzavřené smlouvy, 
f) pořadatel prodejce navede na sjednané stánkové místo/místa. 

Poznámka: Vjezdová karta s informacemi o prodejci je NEPŘENOSITELNÝ unikátní dokument, který bude 
v průběhu akce pořadateli kontrolován a jeho poskytnutí třetí straně bez souhlasu pořadatele bude 
posuzováno jako hrubé porušení ustanovení Smlouvy o pronájmu - hrozí vykázání prodejce z akce. 

2. Prodejní zařízení prodejce musí být postaveno nejpozději v 9.00 hod. a všechna vozidla prodejce musí do 9.00 
hod. opustit lokalitu akce a zaparkovat na pořadatelem předem určeném místě, pokud nebude s pořadatelem 
dohodnuto jinak. Zanechání vozidla v lokalitě akce je možné pouze se souhlasem pořadatele nebo městské 
policie. Jakékoli vozidlo prodejce stojící po 9.00 hod. uvnitř lokality akce bude odtaženo, pokud neurčí pořadatel 
jinak. 
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3. Nejpozději do 8:30 hod. bude prodejcem provedena  elektrická  zátěžová  zkouška jeho zařízení, 
tj. prodejce do udané doby zapne veškerá svá elektrická zařízení, která bude používat během akce, zjištěné 
problémy prodejce neprodleně sdělí pořadateli. 

4. Jakékoli případné nesrovnalosti prodejce vyřeší s pořadatelem do 9.00 hod. 

5. Je nutné dodržovat Povinnosti prodejce definované ve Smlouvě o pronájmu místa! (není možné připojení na el. 
přípojku bez smluvního ujednání, není možné překročení rozměru stánkového místa, není možné umístění sezení 
pro návštěvníky akce provozovateli občerstvení bez předchozího ujednání s pořadatelem, apod…)  
Bez předchozího smluvního ujednání hrozí vykázání prodejce z akce. 

6. Začátek akce je v 9.30 hod. 

7. Po dobu konání akce není možné vjíždět (vyjíždět) do lokality akce, dozásobování je možné pouze 
nemotorovým vozíkem (vozík, rudl atd.). 

8. Prodejce (jedná-li se o provozovatele občerstvení) je povinen si na svůj náklad zajistit vlastní odpadkové koše, 
které musí průběžně v době trvání akce vyprazdňovat do přistavených kontejnerů. 

9. Ukončení akce je v 17.00 hod. Vjezd do vymezených prostor za účelem odvozu prodejních zařízení bude 
prodejcům umožněn od 17.00 hod., demontáž a odjezd z oblasti prodejních zařízení je prodejce povinen 
provést nejpozději do 19.00 hod. 

10. Prodejce je povinen po skončení akce (v době od 17.00 do 19.00 hod.) zajistit úklid svého pronajatého stánkového 
místa vč. jeho bezprostředního okolí. Prodejce odpovídá pořadateli za jakoukoli škodu nebo změny, které v 
pronajaté ploše v době nájmu vzniknou a je povinen uvést plochu do původního stavu (na vlastní náklady nebo 
po souhlasu pořadatele škodu uhradit). 

 
V. 

Bezpečnostní ujednání 
 

1. Prodejce nesmí v lokalitě akce používat ani skladovat žádné jedovaté, hořlavé, výbušné a jiné nebezpečné 
látky a kapaliny. 

2. Prodejcel je povinen umožnit prohlídku pronajaté plochy a svého zboží při zásobování i v místě prodeje (včetně 
vozidla zásobování) za účelem kontroly. Prodejce je povinen uvedenou prohlídku Pořadateli umožnit. 

3. Prodejci jsou povinni dodržovat Požární řád obce. Prodejci manipulující s otevřeným ohněm musí mít prodejní 
stánek vybaven funkčním hasicím přístrojem, dle vyhlášky MV č.23/2008 Sb. 

4. Pořadatel neodpovídá za případné výpadky připojení Internetu, Wifi připojení, výpadky sociálních médií či jiných 
sítí způsobené jejich nedostupností, přetížením či vyšší mocí, také neručí za ztráty, odcizení, poškození ani 
zničení zboží, zařízení a dopravních prostředků objednavatele. 

 

VI. 
Další informace 

 
Pro prodej živočišných produktů platí zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejicich 
zákonů (veterinarní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických 
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy evropských společenství, ve 
znění pozdějších předpisů, a další hygienické a zdravotní předpisy, které stanoví podmínky zacházení s předmětem 
prodeje, pravidla čištění a dezinfekce včetně neškodného odstraňování vedlejších živočišných produktů, 
tuků, olejů a jiných odpadů a pravidla osobní hygieny při zacházení s předmětem prodeje. 

Pro prodej potravin platí zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 o hygieně potravin a předpisy související a předpisy, které tento zákon provádějí. 
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Prodejce potravin a živočišných produktů musí splňovat předpoklady stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro likvidaci odpadů a vedlejších živočišných produktů platí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Prodejce musí rovněž dodržovat zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 
případně zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, a další předpisy. 

Předpisy se rozumí vždy předpisy ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout poptávku, objednávku či přihlášku jakéhokoliv zájemce o pronájem bez 
udání důvodu. 

Prodejce si je vědom právní odpovědnosti v případě způsobení škody, újmy na zdraví a znečištění životního 
prostředí atd. 

Město Vlašim jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem přeneseného výkonu státní 
správy a výkonu samosprávy. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. 
Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným 
Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve 
znění pozdějších předpisů. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na 
základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a 
jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Město Vlašim na základě uložené 
povinnosti jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a je kontaktní 
osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí týkajících se Vašich osobních údajů. 

Prodejce svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů v rámci akce Májové slavnosti ve Vlašimi 
 

Prodejce svým podpisem potvrzuje, že četl výše uvedené Podmínky stánkového prodeje a že s nimi souhlasí: 
 
 
 
 
 

Prodejce - Jméno, příjmení …………………………………………………………………………………………………. 
(prosíme čitelně) 

 
 
 
 

……...…..………………………………… 
Podpis prodejce 
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