
PŘIHLÁŠKA PRODEJCE – VÁNOCE V KRNOVĚ 2021 

 

 

 

Název akce:     Vánoce v Krnově 2021 – adventní trhy 

Termín konání:    5.–11. prosince 2021 

Termín pronájmu:   5.–11. prosince 2021 

Místo konání:    Hlavní náměstí, 794 01 KRNOV 

Příjem  přihlášek:    do pátku 24. září 2021 

1. Kontaktní údaje 

Obchodní jméno:  

IČ/DIČ:  

Adresa vč. PSČ:  

E-mail:  

Mobilní telefon:  

Kontaktní osoba:  

2. Sortiment / zboží 

Druh: 
□ Občerstvení 
□ Rukodělné výrobky 
□ Ostatní 

Podrobný popis 
sortimentu: 

 

 

  MIKS KRNOV 

náměstí Míru 1/14, 794 01 Krnov 

Tel: 554 614 706 

IČO: 00601179 
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3. Stánek a elektrické napojení 

Požadavek na stánek: 

□ stylový dřevěný domek 1/2 
□ stylový zaplachtovaný 
stánek 

□ vlastní stánek1 

Stylový dřevěný domek: počet prodejních míst je omezen maximálním počtem 26 míst. Stylový 
dřevěný domek je uzamykatelný, rozměr: 200 x 250 cm – pro jednoho prodejce (domek rozdělený 
přepážkou pro dva prodejce – rozměr celého domku 400 x 250 cm).  

Stylový zaplachtovaný stánek: je zastřešen a kryt ze třech stran plátěnou větru a vodě odolnou 
plachtou.  
Ve stáncích je zabezpečeno osvětlení, které zajistí organizátor akce. Počet prodejních stánků je 
omezen maximálním počtem 19 míst. Rozměr: 200x120 cm (prodejní plocha 200x80 cm). 

Vlastní stánek (požadavky např. rozměr, materiál), prodejce je v tomto případě povinen 
k přihlášce přiložit FOTOGRAFII vlastního stánku, pokud tak neúčinní, PŘIHLÁŠKA JE 
NEPLATNÁ: 
 
 
 
 
 
 

□ Požaduji el. přípojku (pokud ano, prosím, uveďte také druhy elektrospotřebičů a jejich odběr), 

ANO 100 Kč/den 

  přívodní kabely si každý prodejce musí zajistit sám z vlastních zdrojů. Přívodní kabely i elektrické 
spotřebiče musí splňovat příslušné směrnice a normy elektrických zařízení a nesmějí být v zátěži 
namotané „na bubnu“. Každý prodejce, který je připojen na 230 V, má k dispozici 16A el. zásuvku 
(3600 W). 
 
Spotřebič:                                                                                                      Odběr: 

 

 

 

 

 

4. Povolení k vjezdu a parkování 

□ Požaduji povolení k vjezdu (uveďte SPZ a typ automobilu, kterým přijedete). 
V době konání trhu je zákaz vjezdu automobilů na plochu Hlavního náměstí. 
 
 
 
 
 
 

 
1 dle odstavce č. IX. Výjimka - VLASTNÍ STÁNEK 



 

3 

 

 

5. Ceník prodejních míst 

Preferováni budou zájemci o prodej po celou dobu konání adventních trhů. 

Stylový dřevěný domek (1/2 prodejní plochy) - zaškrtněte vaši účast: 

□ 5. 12. - NE  □ 6. 12. - PO  □ 7. 12. - ÚT  □ 8. 12. - ST  □ 9. 12. - ČT  □ 10. 12. - PÁ  □ 11. 12. - SO 

Počet dní celkem: 

Cena za prodejní místo celkem: 

 DENNÍ SAZBA CENA PO CELOU DOBU KONÁNÍ 
AKCE 

Prodejce občerstvení 800 Kč / den 4.000 Kč / 7 dní 

Rukodělné výrobky 300 Kč / den 1.500 Kč / 7 dní 

Ostatní 500 Kč / den 2.500 Kč / 7 dní 

Stylový zaplachtovaný stánek – zaškrtněte vaši účast: 

□ 5. 12. - NE  □ 6. 12. - PO  □ 7. 12. - ÚT  □ 8. 12. - ST  □ 9. 12. - ČT  □ 10. 12. - PÁ  □11. 12. – SO 

Počet dní celkem: 

Cena za prodejní místo celkem: 

 DENNÍ SAZBA CENA PO CELOU DOBU KONÁNÍ 
AKCE 

Prodejce občerstvení 600 Kč / den 3.000 Kč / 7 dní 

Rukodělné výrobky 300 Kč / den 1.500 Kč / 7 dní 

Ostatní 400 Kč / den 2.000 Kč / 7 dní 

Vlastní stánek – zaškrtněte vaši účast: 

□ 5. 12. - NE  □ 6. 12. - PO  □ 7. 12. - ÚT  □ 8. 12. - ST  □ 9. 12. - ČT  □ 10. 12. - PÁ  □11. 12. – SO 

Počet dní celkem: 

Cena za prodejní místo celkem: 
(CENY PLATÍ DO 3 BĚŽNÝCH METRŮ PRODEJNÍCH STÁNKŮ, KAŽDÝ DALŠÍ METR BUDE 
ZPOPLATNĚN: 150 Kč/m/den OBČERSTVENÍ, 50 Kč/m/den RUKODĚLNÉ VÝROBKY, 100 
Kč/m/den OSTATNÍ). 

 DENNÍ SAZBA CENA PO CELOU DOBU KONÁNÍ 
AKCE 

Prodejce občerstvení 700 Kč / den 3.500 Kč / 7 dní 

Rukodělné výrobky 300 Kč / den 1.500 Kč / 7 dní 

Ostatní 500 Kč / den 2.250  / 7 dní 

 

6. Způsob platby 
□ HOTOVĚ 
Prodejce uhradí celkovou cenu za pronájem prodejního místa HOTOVĚ v den zahájení prodeje 
na základě závazné přihlášky. 
 
□ BANKOVNÍM PŘEVODEM 
Prodejce uhradí celkovou cenu za pronájem prodejního místa BANKOVNÍM PŘEVODEM  
na základě vydané faktury. 
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PRAVIDLA ADVENTNÍCH TRHŮ MĚSTA KRNOVA 
 

I. Vánoční tržiště 

Vánoční tržiště představuje především místo s produkty s vánoční tématikou dle těchto 
pravidel.  
Jde o vymezený prostor na Hlavním náměstí v Krnově, umožňující prodej  
a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde mohou prodejci prodávat na základě pravidel 
adventních trhů ve stanovený čas své výrobky, rovněž stanovené těmito pravidly.  
 

II. Prodejní místo 

Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením,  
popř. obchodní firmou prodejce – fyzické osoby, nebo názvem, popřípadě obchodní firmou  
u prodejce – právnické osoby a identifikačním číslem prodejce. Prodejce je povinen 
dodržovat pravidla vánočních trhů a obsadit pouze prodejní místo, které mu bylo přiděleno.  
 
Prodejce je povinen prodejní místo průběžně udržovat v čistotě a dobrém technickém stavu. 
 
Prodejní místo dodává a o umístění prodejce rozhoduje organizátor trhů – MIKS 
KRNOV  
 

III. Čistota a bezpečnost 

Při prodeji produktů a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni: 

• dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě, 

• zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst i pro nakládku  
a vykládku produktů a dočasných skladových prostorů, 

• k prodeji a nabídce produktu používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně 
nezávadného  
a dobře čistitelného materiálu, 

• osobními vozidly lze parkovat pouze v prostoru určené organizátorem trhů v souladu 
s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích na základě příslušného 
povolení, resp. výjimky, které udělí prodejci organizátor, 

• do prostoru mezi a před stánky nebudou umísťována reklamní zařízení, případná 
další nabídka produktů prodávaného na určených prodejních místech musí být 
umístěna tak, aby neomezovala běžný pohyb zákazníků. 

• Dodržovat aktuální platná vládní opatření související s COVID-19 
 

IV. Práva správce 

Správce trhů určený organizátorem dohlíží na dodržování pravidel adventních trhů. 
Správce si vyhrazuje právo soudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment 
nebo jeho část z prodeje vyloučit. O důvodu vyloučení vytvoří správce písemný záznam, 
jehož jednu kopii předá prodejci, jehož sortiment vyloučil. Vyloučený sortiment je povinen 
prodejce ze stánku odstranit okamžitě. 
 
 

V. Otevírací doba tržiště 

Prodejní dny adventních trhů stanovuje organizátor akce – MIKS KRNOV. Minimální 
prodejní doba na tržišti je v době konání trhů denně od 10.00 do 19.00 hodin a po 
skončení kulturního programu příslušného dne nejpozději do 20.00 hodin. 
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VI. Povinnosti prodejce 

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení těchto pravidel adventních trhů a příslušných 
zákonů právního řádu České republiky. Dále je prodejce povinen dodržovat Desatero 
státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích. 
 
 
 

VII. Zásobování trhů a parkování 

Vjezd na tržiště bude bez omezení umožněn od 7.00 do 9.00 hodin a po skončení 
kulturního programu. Mimo tuto dobu pouze se svolením správce. Parkování prodejců je 
možné na vyčleněném místě. Každé vozidlo prodejce musí být viditelně označené 
přiděleným povolením, které prodejci vydá správce, který vede evidenci vydaných 
povolení. 
 

VIII. Prodejní sortiment 

Na tržišti se mohou prodávat: 
 
1. Občerstvení: 

• punč, svařené víno nebo grog jako hlavní sortiment prodeje, medovina, 

• vánoční pečivo, cukroví, 

• perníky s vánoční tématikou, marcipán, čokoláda a produkty z ní, frgály, 

• marmelády, džemy, sirupy, pečené čaje, 

• sušené ovoce, ořechy, 

• gastronomické speciality, bioprodukty a delikatesy, 

• uzenářství a prodej zabijačkových produktů, 

• vína, bylinné likéry, medovina (nerozlévané), 

• sýry, nakládané sýry, 

• ryby, 

• koření, čaje, káva, 

• regionální potravinové produkty. 
 

2. Rukodělné výrobky: 

• adventní věnce, vánoční aranže, větve, 

• svíčky, svícny, 

• vánoční svíčky, solné lampy, 

• vánoční ozdoby na stromeček, řetězy, 

• vánoční papírenské zboží, vánoční papír, dárkové jmenovky, stuhy, 

• purpura, prskavky, františky, 

• adventní kalendáře, betlémy, 

• ubrusy a prostírání s vánočními motivy, vánoční elektrické osvětlení, 

• dekorativní vánoční předměty, komponenty pro výrobu vánočních ozdob, 

• výrobky ze dřeva, ze slámy, kůže, z kamene a dalších přírodních materiálů, 

• keramika užitková i okrasná, 

• vyšívané, háčkované a paličkované výrobky, 

• výrobky uměleckých řemesel, 

• výtvarné práce, 

• šperky, umělecké sklo, bižuterie, 

• obrázky všech technik, 

• proutěné zboží, jmelí. 
 
3. Ostatní: 

• produkty z medu a vosku, 
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• hračky (české, edukativní, dřevěné apod.), skládačky a hlavolamy, dárky a dárkové 
zboží, 

• ovčí a beraní kožešiny a drobné výrobky z nich, výrobky z ovčí vlny, 

• či jiné vhodné produkty předem písemně odsouhlasené pořadatelem 
 
 
 
 

IX. Výjimka – VLASTNÍ STÁNEK 

Prodejce, který bude mít sortiment nadměrné velikosti (proutěné výrobky, jmelí, vánoční 
stromky apod.) v požadavcích zaškrtne políčko vlastní stánek a upřesní požadavky na 
vlastní stánek. 
Prodejce je v tomto případě povinen k přihlášce přiložit FOTOGRAFII vlastního stánku, 
pokud tak neúčinní, PŘIHLÁŠKA JE NEPLATNÁ. 
 
Organizátor akce si vyhrazuje právo na posouzení požadavku na vlastní stánek  
a o schválení/neschválení bude prodejce informovat do 14 dnů po ukončení příjmu přihlášek.  
 

X. Ostatní 

Prodejce je zodpovědný za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s jeho činností. 

 
Každá osoba (spotřebitel, prodejce, inspektor), která se domnívá, že došlo či dochází 
k prodeji zboží v rozporu s „Pravidly Adventních trhů Města Krnova“ má právo upozornit na 
tento stav organizátora. 
 
 

ZÁVAZNÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PRODEJCE 
 
 

• Akce se koná 5. 12. – 11. 12. 2021 (neděle–sobota). 
 

• 5. 12. – nájezd – od 10:00 hod. (dříve pouze po domluvě), stánek musí být přichystán 
k prodeji nejpozději v 14:00 hodin. 

 

• Ostatní dny: tj. 6. 12. – 11. 12. – nájezd od 8:00 hod, prodej od 10:00 do 19:00 hod.  
 

• Prodejní místa budou přidělena při Vašem příjezdu programovým pracovníkem 
(vlastní výběr místa není možný, je nutné vyčkat pokynů pořadatele) - obracejte se na 
Janu Mojžíšovou, tel. 776 593 986 

 

• Při příjezdu budete také seznámeni s možnostmi parkování a využívání toalet. 
 

• Úhrada platby za prodejní stánek proběhne v hotovosti pracovníkovi pořadatele 
v první den akce, tj. 5. 12. 2021 cca od 15:00 hod. (vybíraná částka bude za 
celou dobu konání trhů).  
 

• POZOR: U DŘEVĚNÝCH DOMKŮ BUDE VYBÍRÁNA VRATNÁ KAUCE VE VÝŠI 
2.000 Kč za každé prodejní místo.  

 

• Požadujeme dodržení doby prodeje: 5. 12. 2021 - od 15:00 do 19:00 hodin a v ostatní 
dny od 10:00 – 19:00 hodin. 
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• Vzhledem k napjaté situaci s odběrem elektrické energie nesmí být na stáncích 
zapojeny vlastní elektrické přímotopy. To platí také pro elektrické spotřebiče, které 
nebyly uvedeny v přihlášce. 

 

• Prodejci s vlastními stánky si osvětlení zajišťují sami. Připojení na elektřinu budou mít 
k dispozici od organizátorů akce. 
 
 

• Po ukončení trhů, dne 11. 12. 2021 v 19:00 hodin, je prodejce povinen svůj stánek 
vyklidit a do 21:00 hodin předat klíč od prodejního dřevěného domku zpět 
příslušnému programovému pracovníkovi. 

 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly adventních trhů Krnova 2020 a jejich 

závaznými pokyny, které jsou součástí přihlášky, a bez výhrad s nimi souhlasím. 

 

 

Místo:      Datum:    

Razítko a podpis:  

 
 
 
V souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení (GDPR), si Vás dovolujeme touto cestou 
informovat o způsobu zpracování Vašich osobních údajů. V tomto souhrnu informací se 
dozvíte o důvodech zpracování a zejména o Vašich právech, jež Vám v souvislosti se 
zpracováním Vašich osobních údajů od 25.5.2018 vznikají. Podrobnosti o osobních údajích, 
které o Vás shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká máte související práva, naleznete 
na webových stránkách www.mikskrnov.cz v sekci Povinně zveřejňované informace. 
Jakékoliv případné dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů Vám zodpovíme na 
telefonním čísle 554 611 706, nebo e-mailem posta@mikskrnov.c či přímo písemně na 
korespondenční adrese MIKS Krnov, náměstí Míru 1/14, 794 01 Krnov. 
 
 
 
 
 
Datum a podpis …………………………………………………………………………………… 
 

Příjem přihlášek:   do 24. září 2021 

Kontakt na odpovědnou osobu:  

Jana Mojžíšová, MIKS Krnov, mojzisova@mikskrnov.cz, 776 593 986 

Přihlášku zašlete na adresu: 

MIKS Krnov 
Jana Mojžíšová 
náměstí Míru 1/14 
794 01 Krnov 

http://www.mikskrnov.cz/
mailto:mojzisova@mikskrnov.cz

