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ZÁKLADNÍ  INFORMACE  A  PODMÍNKY  ÚČASTI 

pro akci Dožínkový jarmark ve dnech 21. – 22. 8. 2015  

 
 

1/ Organizátorem jarmarků a farmářských trhů je Dům kultury v Kroměříži, kontaktní 

osoby: Robert Rohál: +420 602 665 903, Mgr. Kateřina Němcová: +420 602 665 902. 

 

2/ Vyplněnou přihlášku zašlete zpět mailem na adresu: rohal@dk-kromeriz.cz nebo 

nemcova@dk-kromeriz.cz. Nejpozději do 14 dnů po odeslání přihlášky je nutné uhradit 

příslušný poplatek bezhotovostním převodem na účet číslo: 43 - 8526270247 / 0100, pod 

variabilním symbolem 9002108. Do zprávy pro příjemce uveďte vždy své jméno a příjmení, 

aby bylo možné platbu identifikovat. Bez zaplacení poplatku do uvedeného termínu je 

přihláška neplatná. 

Pokud se prodejce přihlásí na jarmark až v týdnu před termínem akce, poplatek bude vybrán 

na místě v hotovosti (na základě příjmového dokladu). 

 

3/ Poplatek za zábor plochy pod stánkem se počítá podle šířky stánku (čelní stěna 

stánku): 

   řemeslníci (pouze výrobci!)  občerstvení, potraviny, prodejci 

do šířky 1 metru  150 Kč / den    300 Kč / den 

1 až 2 metry   300 Kč / den    600 Kč / den 

2 až 3 metry   450 Kč / den    900 Kč / den  atd. 

Od 1. 1. 2015 došlo k několika změnám týkajících se hlavně výše poplatků a také 

umísťování stánkařů: 

- Pro řemeslníky (skutečné výrobce) se poplatek navyšuje jen nepatrně. K navýšení 

poplatku došlo především u stánků s veškerými potravinami, občerstvením a také u těch 

účastníků, kteří nejsou přímými výrobci, ale pouze prodejci jinde zakoupeného zboží. Při 

obdržení přihlášky si ověřujeme, co máte uvedeno v registru podnikání (čili na jakou činnost 

máte vystaven živnostenský list). Pokud v ŽL nemáte uvedeno konkrétní řemeslo či konkrétní 

výrobu, tj. máte ŽL na obchodní činnost, nákup zboží za účelem dalšího prodeje, 

velkoobchod, maloobchod apod., platíte vždy vyšší poplatek. 

-  Do přihlášky je nutno uvést jaký máte stánek (zda máte kovovou nebo dřevěnou 

konstrukci a také barvu plachty). Při rozmísťování stánků na náměstí budeme podle toho 

stánkaře umísťovat. Přednost (tj. přední místa) budou mít stánky s dřevěnou konstrukcí, 

hluboké max. 2 metry. Velké kovové stánky (s hloubkou 3 metry) budou umístěny po obvodu 

náměstí. 

- Po příjezdu na akci obdrží každý prodejce smlouvu, kterou je nutno podepsat a vrátit 

organizátorovi akce. Podpisem smlouvy se zavazujete, že budete řádně dodržovat naše 

pokyny a podmínky prodeje. 

- Do přihlášky je nutné uvést konkrétní sortiment, který budete prodávat. Pokud budete 

mít na stánku nějaké další výrobky, které nebudete mít uvedené na přihlášce, budete je muset 

z pultu uklidit. 
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- Každý prodejce je povinen současně se zasláním přihlášky uhradit příslušný poplatek 

předem, jinak rezervace propadá. Jakmile obdržíme na účet poplatek, ihned posíláme 

potvrzení účasti. V případě storna účasti je poplatek nevratný! 

- Počítá se s tím, že každý prodejce má svůj vlastní stánek. Dům kultury v Kroměříži 

má k dispozici v krajním případě pouze obyčejné stoly o rozměrech 80 x 80 cm. Prodejními 

stánky k zapůjčení bohužel Dům kultury nedisponuje. Stoly jsou k dispozici pouze 

v omezeném množství, je proto nutné si při odeslání závazné přihlášky rovněž domluvit jejich 

rezervaci s některým z kompetentních pracovníků Domu kultury (viz bod 1). 

 

4/ Prodejci, kteří potřebují na stánek elektrickou přípojku, jsou povinni dodržovat 

následující podmínky: 

- Do přihlášky uvést poctivě všechny používané spotřebiče vč. osvětlení a jejich příkon 

(který najdete na kovovém štítku umístěném na každém spotřebiči). 

- Technikovi na místě doložit platnou revizní zprávu od veškerých spotřebičů a 

prodlužovacích kabelů. Pokud nemáte k dispozici tuto revizní zprávu, podepíšete technikovi 

prohlášení, že odpovídáte za škody způsobené elektrickými spotřebiči, které na stánku 

používáte.  

- Poplatek se platí na místě v hotovosti technikovi KTS (Kroměřížských technických 

služeb)! 

Ceník za připojení stánků: do 1 kw el. příkonu spotřebičů    70 Kč / den 

    od 1 do 2 kw el. příkonu spotřebičů  140 Kč / den 

    nad 2 kw el. příkonu spotřebičů  210 Kč / den 

    za osvětlení stánku (v zimním období)   20 Kč / večer 

 

5/ Je přísně zakázáno parkovat na ploše náměstí po dobu trvání jarmarku. Po obvodu 

náměstí je parkování zpoplatněno částkou 30 Kč / hodina. Proto doporučujeme parkovat na 

nedaleké ulici Malý Val (poplatek 60 Kč / den) nebo zcela zdarma na Hanáckém náměstí 

(vzdáleném pěšky 10 minut chůze). 

 

6/ Prodejce není oprávněn určené místo přenechat třetí osobě. Prodejní místo musí být 

udržováno v čistotě a po skončení akce musí být uvedeno do původního stavu, tj. musí být 

řádně uklizeno. V žádném případě není možné nechávat na náměstí po skončení akce prázdné 

krabice či jiné obaly po prodaném zboží! Žádáme prodejce s občerstvením, aby měli na 

stánku igelitové pytle na odpadky. Po skončení akce se tyto pytle soustředí na jedno místo (ke 

sloupu uprostřed náměstí nebo ke kašně) a KTS odpadky odvezou. 

 

7/ Každý stánkař je povinen dodržovat prodejní dobu jarmarku uvedenou 

v organizačních pokynech, které rozesíláme ihned po uhrazení poplatku za akci. Pokud 

odjedete z jarmarku dříve, budete vyškrtnuti z naší databáze a nepotvrdíme Vám účast na 

našich dalších akcích. 

 

8/ Upozorňujeme rovněž, že organizátor akcí nezodpovídá za škody vzniklé na zdraví 

nebo na majetku přihlášeného subjektu (prodejce). 

 

9/ Pokud se na akci přihlásí provozovatel různých atrakcí pro děti (kolotoče, houpačky, 

skákací hrad, střelnice, jízdy na ponících, elektrické čtyřkolky apod.), nese sám plnou 

odpovědnost za tyto atrakce, tj. za jejich technický stav a rovněž tak za škody způsobené při 

provozování atrakcí jak na zdraví, tak na majetku. 


