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Podmínky stánkařů a prodejní řád akce VELIKONOCE NA JIHU 
 

1. Pořadatelem akce Velikonoce na Jihu je Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková 
organizace. 

2. Akce a s ní spojený prodej probíhá dne 9. 4. 2023, v době od 10:00 do 16:00 hodin a je 
zaměřen na občerstvení, tradiční řemeslné produkty, dekorace, ozdoby, lidové a 
umělecké předměty, lokální výrobky, handmade atd. Je zakázán prodej zboží, které 
nebude výslovně specifikováno ve smlouvě mezi prodejcem a pořadatelem.  

3. Velikonoční prodej probíhá pouze ve venkovních prostorách, a to na Náměstí 
Ostrava-Jih (Odkaz na místo konání ZDE). 

4. Pořadatel určí prodejci předem prodejní místo, a to bude specifikováno ve smlouvě. 
Na tohle konkrétní prodejní místo má prodejce nárok pouze na této konkrétní akci. 

5. Oprávněným pracovníkem pro podávání informací a ve věci jednání s prodejci je 
Kristýna Talíková, tel. 702 250 659, email: kristyna.talikova@kulturajih.cz.  

6. Prodejci, kteří bez přihlášení či předchozí domluvy s pořadatelem, budou v areálu 
konání akce prodávat, budou vykázáni. 

7. Jednorázový poplatek za umístění prodejního stánku a prodej: 
lidové a umělecké předměty, perníky, 
ozdoby, dekorace, historických ozdoby, 
byliny atd. 

500,- Kč včetně DPH 

Potraviny, káva, občerstvení 700,- Kč včetně DPH 
 

8. Poplatek za prodejní místo je splatný předem, a to nejpozději dva dny před akcí, tj.   
7. 4. 2023. Pořadatel vystaví, na základě vyplněné přihlášky fakturu, která je splatná 
převodem, či v hotovosti v hlavní pokladně v Kulturním domě K-TRIO, a to pouze na 
základě předchozí dohody. 

9. Pořadatel umožní dovoz věcí určených pro potřeby prodeje na místo akce v době od 
7:00 do 9:30 hodin a odvoz od 16:15 do 18:00 hodin. Mimo tyto uvedené hodiny platí 
zákaz vjezdu motorových vozidel do areálu náměstí. Případné výjimky je nutné 
projednat s pořadatelem. Prodejci mohou svá auta ponechat na parkovišti u FÚ nebo 
za náměstím, případně v okolí se nachází vícero parkovacích ploch (odkaz na mapu 
ZDE). 

10. Každý prodejce je při vjezdu do areálu mít za předním sklem kartičku povolení vjezdu, 
kterou obdrží po zaplacení prodejního poplatku. Na povolení bude uvedeno určené 
prodejní místo. 

11. Prodejci jsou povinni dodržet stanovenou celou dobu prodeje, tj od 10:00 do 16:00 
hodin. 

12. Za dodržování kultury prodeje zodpovídá prodejce, nicméně prodejní stánek musí být 
udržován v čistotě, musí být dodržená předepsaná hygiena a kultura prodeje. Po 
skončení prodeje bude stánek uveden do původního stavu, bude uklizen a veškerý 
odpad bude nachystán v uzavřeném odpadním pytli a umístěn za stánek. Odvoz 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1pqM3b6SF3aXs6zmjdbbOn47eVgMpw5I&usp=sharing
mailto:kristyna.talikova@kulturajih.cz
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tohoto odpadu zajistí Pořadatel. V případě, že prodejce zanechá stánek v jiném než 
v uvedeném stavu, bude pořízena fotodokumentace a nebude mu již umožněno 
účastnit se dalších akcí pořádaných Kulturním zařízením Ostrava-Jih. 

13. Prodejce je povinen zabezpečit svůj stánek, vystavené věci a své doplňky proti 
nepřízni počasí, zejména před větrem. 

14. Prodejci mají vyhrazeno speciální WC na náměstí Jih, kde bude k dispozici voda, 
mýdlo a desinfekce. Prodejci jsou povinni dodržovat čistotu a hygienu a jsou povinni 
desinfekci rukou používat. 

15. Všichni prodejci jsou povinni mít na svém stánku hasící zařízení. V případě nedodržení 
tohoto nařízení, je Pořadatel s požární hlídkou oprávněn tento stánek okamžitě uzavřít, 
do doby sjednání nápravy. Ve stáncích s občerstvením, kde se příprava pokrmů 
provádí smažením v rozehřátém oleji, instalovat pouze práškový hasicí přístroj s 
hasicí schopností 21 A nebo hasicí přístroj na třídu požáru F. 

16. V případě odběru el. energie si zajistěte vlastní prodlužovací kabel v minimální délce 
20 metrů vyhovující platným technickým předpisům. 

17. V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace spojené s onemocněním 
COVID-19 nebo jiným, které vyvolají případné omezení pořádání akcí či prodeje, 
vyhrazuje si pořadatel právo na změnu případně zrušení akce. V tomto případě 
budou veškeré poplatky vráceny prodejcům. 

18. Prodejci jsou povinni dodržovat veškeré předpisy, které se týkají stánkového prodeje, 
hygieny, veškeré nařízení či pokyny pořadatele, celý tento prodejní řád a veškeré 
právní předpisy o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, normy a 
povinností vyplývajících z živnostenského zákona. 

19. Pořadatel nenese zodpovědnost za dodržování ze zákona daných pravidel 
prodejcem. Prodejci jsou povinni dodržovat pokyny oprávněné osoby pořadatele. 

20. Vyplněním a odesláním či podpisem přihlášky prodejce souhlasí s tímto Prodejním 
řádem. 

 
 
 

V Ostravě dne 2. 2. 2023 
Ing. Michaela Mahrová 
ředitelka 
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