
 1 

POKYNY POŘADATELE KE STÁNKOVÉMU PRODEJI 

25. ROČNÍK „CÍSAŘSKÝ DEN®“ 

 SOBOTA DNE 26. SRPNA 2017 V KADANI                                                     

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Vážení, 

děkujeme Vám za projevený zájem o účast na tradiční historické městské slavnosti 25. ročníku „CÍSAŘSKÝ DEN®“, 

v sobotu dne 26. srpna 2017 v Kadani (předpokládaný čas programu od 10.00 do 22.00 hodin).    
       

           Pořadatel akce: MĚSTO KADAŇ, Mírové náměstí 1, 432 01 KADAŇ 

 

Z důvodu neustále se zvyšujícího zájmu o tuto slavnost z řad návštěvníků, prodejců i obchodníků je nutná regulace a 

omezení stánkového prodeje na Mírovém náměstí a v přilehlých ulicích. Omezená kapacita pronajímané plochy pro 

umístění prodejních stánků spočívá převážně v pečlivém výběru dobových a nedobových stánků i prodejců. Pořadatel je 

oprávněn upravit termín ukončení podávání přihlášek (31. květen 2017) na základě zaplnění kapacity prodejních míst.

    

INFORMACE POŘADATELE PRO STÁNKOVÝ PRODEJ: 

1. Po výběru k zařazení stánkového prodeje (dobový a nedobový stánek) bude pořadatelem zasláno „Potvrzení   

    k účasti“ na Vámi v přihlášce uvedený e-mail nebo kontaktní adresu cca v polovině července 2017. 

2. „Potvrzení k účasti“, které zároveň slouží jako povolení vjezdu pro zřízení stánku, je nutné předložit:  

     - při příjezdu na kulturní akci Městské policii Kadaň 

     - při placení poplatku za plochu pro umístění prodejního stánku v Turistickém informačním centru Kadaň 

3. Poplatek za plochu pro umístění prodejního stánku podle OZV č. 6/2014, o místním poplatku za užívání   

    veřejného prostranství bude vybírán osobně v den konání kulturní akce v Turistickém informačním centru  

    Kadaň, Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň. (sazba poplatku činí 100,- Kč za každý i započatý m2, včetně prostoru    

    za pultem, který je využíván k prodeji, ke skladování zboží apod., za umístění zařízení sloužících pro    

    poskytování prodeje zboží). 

4. Registrace prodejců bude probíhat v den konání kulturní akce od 6.00 do 8.00 hodin v Turistickém informačním  

    centru Kadaň, Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň.  

5. Příjezd na náměstí s prodejním stánkem v den konání akce v době od 6.00 do 8.00 hodin, odjezd vozidel  

    z náměstí nejpozději do 9.00 hodin. Vjezd na náměstí znovu povolen po skončení posledního bodu programu  

    cca po 22.00 hodině. 

6. Přidělení konkrétního umístění prodejního stánku jednotlivým prodejcům bude organizátorem a pořadatelem  

   akce určeno až po zaplacení poplatku za plochu pro umístění prodejního stánku.  Prodejce musí respektovat  

   přidělené místo pořadatelem. 

 

* upozornění pro nedobové stánky na www.mesto-kadan.cz – CÍSAŘSKÝ DEN 
 

Kontaktní osoby a adresa k podávání přihlášek ke stánkovému prodeji: 

Eva Zörklerová, Hana Boháčková 

Úřední dny: pondělí a středa: 8.00 – 17.00 

Telefon: 474 319 675, 474 319 676, Mobil:  725 763 486, 728 458 560 

E-mail: eva.zorklerova@mesto-kadan.cz, hana.bohackova@mesto-kadan.cz 
 

Město Kadaň 

Odbor ŠKaS 

Jana Švermy 7 

432 01  Kadaň 
 

DŮLEŽITÉ POKYNY K PRŮBĚHU KONÁNÍ KULTURNÍ AKCE: 

Prodejní podmínky: 

- Prodejní stánek musí být viditelně označen údaji:  

  - číslem stánku, které obdrží od pořadatele 

- obchodní firmou nebo názvem nebo příjmením a jménem podnikatele     

                            - identifikačním číslem osoby  

                            - adresou sídla  

- Prodávající je povinen označit zboží cenami nebo zpřístupnit na viditelném místě informaci o ceně formou  

  ceníků. Balené výrobky musí být označeny cenou baleného výrobku a nebalené výrobky volně ložené musí být  

  označeny pouze měrnou cenou. Měrnou cenou se rozumí cena za měrnou jednotku 1 kilogram, 1 litr, 1 metr,  

  1 m2, 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm. 
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- Prodejní stánek nabízející prodej alkoholických nápojů musí být označen zákazovou cedulí o zákazu prodeje  

  alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Prodejce musí mít k dispozici v místě prodeje doklady prokazující    

  původ („rodné listy“) alkoholických nápojů. 

- Podle ustanovení § 133 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, lze  

   lihoviny (alkoholické nápoje obsahující nejméně 15% objemových etanolu, kromě piva a vína), i rozlévané,   

   prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích, včetně tanečních zábav a diskoték, pokud  

   související zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Osoba, která může podle tohoto ustanovení lihoviny  

   prodávat, je však povinna, podle ustanovení § 133 odst. 5 téhož zákona, nejpozději tři pracovní dny před  

   konáním akce o této činnosti písemně informovat příslušný celní úřad (celní úřad místně příslušný místu  

   konání akce). Písemná informace o prodeji lihovin musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává,  

  o časovém vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. 

- V případě, že prodávající zajišťuje prodej grilovaného, pečeného či smaženého zboží na dřevěném uhlí, oleji  

  či plynu, musí být pod tímto zařízením instalována nepropustná nehořlavá podložka, která zabrání poškození  

  povrchu vymezeného místa k prodeji. Při použití hořlavin, nebo plynových nádob je prodejce odpovědný  

  za bezpečný provoz a uložení mimo dosah návštěvníků a musí respektovat veškeré nařízení výrobce či  

  distributora o použití a skladování. 

- Prodejce, který používá k úpravě potravin dřevěné uhlí, či olej, se musí prokázat nádobou určenou na zpracování  

  vzniklého odpadu (popel, přepálený olej). 

- Prodávat potraviny a poskytovat občerstvení lze pouze za dodržení platných právních předpisů v oblasti  

  potravinového práva s vyznačenou dobou použitelnosti. 

- Prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost a bezpečnost prodávaných potravin a pokrmů dle požadavků             

  potravinového práva. 

 

Prodejní místo: 

- Kotvení prodejních stánků a zařízení do podloží pomocí hřebů je zakázáno. Jakékoliv kotvení je nutno předem  

  konzultovat s pořadatelem kulturní akce. Prodejce uvede přesný popis a specifikaci kotvení a vyžádá si písemné   

  povolení od pořadatele. 

- Není dovoleno rozebírat či narušovat dlažbu komunikace či chodníků. 

- Prodávající je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat toto místo   

  čisté a uklizené. 

- V případě, že prodávající zničí či poškodí stávající povrch vyhrazeného místa (mechanické poškození, vyndané   

  dlažební kostky, vyvrácený obrubník, znečištění od oleje apod.) bude místo uvedeno do původního stavu  

  odbornou firmou a částka za opravu bude vymáhána na prodejci. Znečištěné nebo poničené prodejní místo bude  

  vyfotografováno pověřeným pracovníkem. Fotografie bude sloužit jako důkazní materiál v případě vzniklé škody  

  na majetku města.  

 

Kontrola prodejních míst:                                                                   

- Organizátoři a pořadatelé kulturní akce se na vyzvání prokazují platným průkazem vydaným hlavním   

   pořadatelem akce  

- Organizátoři a pořadatelé kulturní akce kontrolují: 

                   - přidělené konkrétní umístění prodejního stánku jednotlivým prodejcům  

                   - vybrané poplatky za umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje  

                      (tzn. skutečnou plochu prodejního stánku) 

                   - dodržování pokynů a pravidel určených pro konání této kulturní akce 

- Kontrolu prodejních míst provádějí kontrolní orgány k tomu oprávněné ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb.,  

  o kontrole (kontrolní řád). Při těchto kontrolách se musí prodávající prokázat: 

                   - průkazem totožnosti 

                   - potvrzením o zaplacení poplatku za plochu prodejního stánku 

 

 
Svým podpisem potvrzuji souhlas s výše uvedenými pokyny ke stánkovému prodeji a bez výhrady je beru na vědomí. V případě 

porušení těchto pokynů i v případě hrubého porušení průběhu kulturní akce jsem si vědom okamžitého zákazu prodeje a 

odstranění prodejního stánku z areálu slavností bez jakéhokoliv nároku na náhradu vzniklé škody.    

 

 

V .......................................................  

 

Datum ............................................... 

 

.......................................................................................................................... 

Vlastnoruční podpis stánkaře, popřípadě razítko firmy a podpis jejího majitele 


