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Pokyny města Mníšek pod Brdy pro přidělování a provozování prodejních 

míst při konání „Skalecké pouti 2021“ 

  

I. Základní ustanovení 

1. Pořadatelem je město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy (dále 

pořadatel).  

2. Prodejce je  

3. Práva pořadatele a prodejce:  

a. Pořadatel má právo povolit prodej prodejcům dle svého uvážení. Na právo 

prodeje nemá prodejce nárok a pořadatel si vymezuje nepovolit prodej 

prodejci bez uvedení důvodů. 

b. Pořadatel nepovolí prodej prodejci, který nesplňuje podmínky těchto pokynů, 

nebo porušuje živnostenský zákon, hygienické předpisy nebo jiné právní 

předpisy České republiky, pokud bude mít ověřenou informaci o takovémto 

porušení.  

c. Prodejce odpovídá svým jménem za dodržování platných právních předpisů. 

d. Pořadatel má právo nepovolit prodej prodejci, který poškozuje dobré jméno 

Skalecké pouti, pořadatele nebo města Mníšek pod Brdy.  

e. Pořadatel má právo konání Skalecké pouti z důvodu nařízení vlády či 

protiepidemických opatření, špatného počasí či jiných organizačních důvodů 

zrušit. 

II. Stánek a prodejní místa 

1. Stánek či prodejní zařízení (dále jen stánek) smí být postaven pouze na místě: (variantní 

řešení a, b) 

a. vyznačeném v „Plánech rozmístění míst pro stánkaře“.  

b. na místech určených pořadatelem 

Na jiných místech je prodej zakázán. Prodejce, který nemá rezervováno prodejní místo 

v souladu s těmito pokyny, smí postavit stánek pouze na místě vyznačeném 

pořadatelem, které není rezervováno jiným prodejcem. Pořadatel si vyhrazuje právo 

vyznačená prodejní místa obsadit tak, aby vyhovovala sortimentem povaze a 

zvyklostem akce. Plán rozmístění míst pro stánkaře a seznam rezervovaných 

prodejních míst bude umístěn na internetových stránkách města Mníšek pod Brdy, na 

www.mnisek.cz, v odkaze Skalecká pouť. 

 

2. Stánek má maximální velikost: šířka 4 metry, hloubka 3 metry (tedy 8 m2) + ? bm na 

průchozí mezeru mezi stánky. Tomu je třeba podřídit velikost prodejního zařízení. 

Výjimky jsou nepřípustné s ohledem na předem stanovená místa.  

 



2 z 7 

a. Není možné rezervovat 0,5 místa. Je-li rozměr stánku v jeho nejširším místě 

větší než 4 metry, musí si prodejce rezervovat a zaplatit i celé sousední prodejní 

místo (místa), do kterého stánek (byť jen částečně) zasahuje.  

b. Jeden prodejce si může rezervovat maximálně 2 prodejní místa s tím, že bude 

respektovat povolený sortiment uvedený v popisu jednotlivých míst.  

c. Prodejce, který přesáhne vyměřený prostor prodejního místa, musí na výzvu 

pořadatele (podle konkrétní situace) tento prostor uvolnit.  

d. Prodejce nesmí zasáhnout svým stánkem nebo automobilem do prostoru 

dalších vyznačených míst a zabírat místo dalším prodejcům.  

e. Nelze mezi sebou měnit prodejní místa bez souhlasu pořadatele. 

f. Prodejce musí zachovat prostor pro bezpečný průjezd vozidel IZS (podrobněji 

v příloze Organizace zabezpečení požární ochrany – pokyn pro provozovatele 

činností).   

III. Postup pro přihlášení a platební podmínky 

1. Prodejní místa se budou přidělovat podle sortimentu prodávaného zboží, budou 

upřednostněny stánky s prodejem tradičních pouťových a upomínkových předmětů a 

řemeslné výroby. O umístění stánku a výši poplatku rozhoduje vždy pořadatel.  

 

2. Prodejce je povinen vyplnit žádost uveřejněnou na webu obce a dodat ji na městský 

úřad Mníšek pod Brdy: Mníšek pod Brdy, 252 10 Dobříšská 56, e-mail: 

jana.duskova@mnisek.cz, tel: 732 931 219. Poté bude zasláno vyrozumění s 

přidělením čísel míst a s určením výše poplatku za užívání veřejné prostranství, platba 

pro závaznou rezervaci musí být uhrazena ve lhůtě uvedené ve vyrozumění. Platbu lze 

uhradit převodem nebo vložením na účet města vedený u Česká spořitelna a.s. 

pobočka Kladno, číslo účtu 19-0388055349/0800. Platbu je třeba provést s uvedením 

variabilního symbolu! 

Tvorba variabilního symbolu: Variabilní symbol se skládá z nastaveného předčíslí 909 

+ trojmístného čísla stánku (např. variabilní symbol 909048 = platba za stánek číslo 48). 

Variabilní symbol se zapisuje bez mezer nebo pomlček. Přidělený variabilní symbol 

bude zaslán e-mailem spolu s potvrzením rezervace místa. 

Poplatek lze rovněž uhradit přímo na pokladně městského úřadu Mníšek pod Brdy v 

úřední dny (pondělí nebo středa v době 7:30-11:30 a 12:30–17:30). Číslo variabilního 

symbolu určí kulturní referent města Mníšek pod Brdy.  

 

3. Cena za 1 prodejní místo a den je určena dle sortimentu prodávajícího:  

 

Sortiment Platba předem Platba v den konání 

Alkohol 400,- 600,- 

klasický sortiment (oblečení, cukrovinky, 
občerstvení bez alkoholu atd.) 

300,- 500,- 

rukodělné výrobky 200,- 400,- 
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prodejce předvádějící rukodělnou výrobu 
prodejního sortimentu, jež má v nabídce 

Zdarma 200,- 

Chráněné dílny a jiné obdobné organizace Zdarma Zdarma 

 

4. Prodejcem, který nabízí alkohol, se pro účely těchto pokynů rozumí prodejce, který má 

ve své nabídce zboží jakýkoliv alkoholický nápoj, tedy také ten, který uvádí, že nabízí 

alkohol pouze doplňkově. Rukodělnými výrobky se pro účely těchto pokynů rozumí 

výrobky, které nebyly zhotoveny strojově, například perníčky, vyřezávané dřevěné 

předměty, kované výrobky, ručně vyšívané, paličkované předměty, výrobky ze slámy, 

proutí, keramika, ruční výroba papíru. Pokud prodejce nabízí rukodělný výrobek (bude 

předvádět rukodělnou výrobu), je povinen ve své žádosti o přidělení prodejního místa 

tento výrobek (předváděnou rukodělnou výrobu) detailně popsat, případně přiložit 

fotografii.  

 

5. Místa pro stánkový prodej budou rezervována po zaplacení poplatku ve lhůtě 

stanovené ve vyrozumění dle bodu 8 těchto pokynů. Od 1. 5. 2021 do 16. 7. 2021 je 

možné poplatek uhradit bankovním převodem, po tomto datu již pouze hotově na 

pokladně městského úřadu Mníšek pod Brdy v úřední dny, a to do 22. 7. 2021, poté již 

není možné poplatek uhradit, prodejce si může místo pouze rezervovat a přímo v den 

konání pouti uhradit vyšší poplatek.  

 

6. Uhrazenou částku není možno vymáhat zpět, ani z důvodu nemoci prodejce či nepřízně 

počasí.  

 

7. Rezervace místa je platná: pro sobotu v den konání akce od 06:30 až 22:00 hod. 

(včetně montáže a demontáže stánků). Prodejce je povinen zůstat na prodejním místě 

nejméně do 17 hod. a vzhledem k tomuto požadavku i zajistit optimální množství zboží 

k prodeji, případně zvážit možnost doplnění.  

 

Příjezd na místo konání akce je nejdříve v 6:00 hodin. Pořadatel akce v 6:30 hod. určí 

a předá prodejci místo až poté je možné zahájit instalaci stánku. Po vyložení zboží je 

nutno vůz odvézt na některé z určených parkovišť. 

 

Odstranění stánků z prodejního místa je nutno provést po ukončení prodeje ve 21 hod. 

nejpozději do 22:00 hod.  

 

Prodejní doba: sobota 8:00-21:00 hod. Při nedodržení uvedeného času odstranění 

stánku porušuje prodejce pravidla a v příštím roce mu nebude místo přiděleno.  

IV.  Povinnosti a pokyny pro prodejce 

1. Kdo smí prodávat:  
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1. Fyzické a právnické osoby na základě živnostenského listu, vztahujícímu se k 

prodávanému sortimentu.  

2. Fyzické osoby, které prodávají tzv. zahrádkářské přebytky.  

3. Fyzické a právnické osoby, které se zabývají rukodělnými činnostmi 

(drátkování, keramika, pletení košíků, ruční výroba svíček, řezbářství, kovářství 

apod.) 

2. Prodejce se zavazuje dodržovat v průběhu akce veškeré platné právní předpisy, které 

jsou v době konání akce platné a účinné v rámci právního řádu České republiky (např.: 

hygiena, ČOI, ochrana spotřebitele, Organizace zabezpečení požární ochrany – pokyn 

pro provozovatele činností. atd.). 

 

3. Prodejní stánek musí být na viditelném místně označen v souladu s živnostenským 

zákonem a dalšími právními předpisy. Na požádání pořadatele je prodávající povinen 

předložit živnostenský list.  

 

4. Všechny stánky si prodejci musí zabezpečit tak, aby v případě nepříznivých 

meteorologických jevů svojí nestabilitou nezpůsobily zranění, nebo materiální ujmu 

návštěvníkům nebo ostatním stánkařům. 

 

5. Prodejci mají za povinnost dodržet veškerá aktuálně platná bezpečnostní doporučení 

a nařízení vydaná Vládou ČR, nebo jiných orgánů státní správy, které upravují 

povinnosti účastníků trhu ve snaze zamezit šíření nákazy Covid -19. 

 

6. Prodejci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů. Při nerespektování pokynů 

nebude v následujícím roce prodejní místo prodejci přiděleno. 

 

7. Prodejci jsou povinni dopředu informovat pořadatele o skutečnosti, že budou využívat 

otevřený oheň, případně tlakové láhve s plynovou náplní. Všechna plynová zařízení a 

spotřebiče používané při stánkovém prodeji, zejména pro přípravu občerstvení, musí 

být užívána v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k těmto zařízením 

a podléhají pravidelným revizím a kontrolám. 

 

1. Pro jeden spotřebič smí být zajištěna 1 provozní a 1 zásobní láhev propan-

butanu. 

2. V jednom prodejním stánku s nápoji může být umístěna pouze 1 provozní a 1 

zásobní tlaková láhev na oxid uhličitý. 

3. Plnění balónků je povoleno pouze nehořlavými plyny. 

(podrobněji v příloze Organizace zabezpečení požární ochrany – pokyn pro 

provozovatele činností).   

8. V souladu se zákonem o odpadech je každý prodejce povinen na své náklady 

zlikvidovat veškerý odpad, který mu jeho činností vznikne a prodejní místo uvést do 

původního stavu. Prodejce, který nebude respektovat pokyny a podmínky pořadatele, 

zvláště tím, že postaví svůj stánek, mimo určené prodejní místo nebo bude prodávat 
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sortiment jiné kategorie, než uvedl, bude vyzván k ukončení prodeje a opuštění místa. 

Při nedodržení podmínek nebude v následujícím roce prodejní místo prodejci 

přiděleno.  

V. Podmínky prodeje 

1. Prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané 

potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen 

registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. 

Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat.  

2. U potravin musí být prodávající vždy schopen na místě doložit původ produktů. 

Potraviny musí být označeny podle platné legislativy.  

3. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.  

4. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli 

kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.  

5. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být 

čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby 

používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.  

6. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí 

nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí mít k dispozici 

vlastní zdroj pitné vody k mytí rukou a nástrojů a možnost dezinfekce nástrojů.  

7. Potravinářské a jiné odpady je prodejce z prostor, kde se nacházejí potraviny, povinen, 

co nejrychleji odstraňovat sám svými silami a na vlastní náklady tak, aby nedocházelo 

k jejich hromadění, a nepředstavovaly tak přímý ani nepřímý zdroj kontaminace. 

Vedlejší živočišné produkty je povinen ukládat do označených, uzavíratelných nádob a 

likvidovat v zařízení schváleném pro nakládání s těmito produkty (asanační ústav).  

8. Zelenina, brambory, ovoce i lesní plody musí být celé, zdravé, zdravotně nezávadné, 

čerstvého vzhledu, čisté, nenapadené škůdci. Ovoce musí být jakostně přetříděno a 

během prodeje uloženo v bednách nebo vyloženo na stánku. Prodej musí být prováděn 

výhradně z pultů.  

VI. Ostatní podmínky: 

1. Prodejci nesou plnou odpovědnost za prodej zboží a dodržení všech předpisů a 

postupů s prodejem souvisejících.  

2. Prodejci prodávají zboží ve svých stáncích, ze svého prodejního zařízení. Stánek 

prodávajícího musí být označen jménem (názvem), adresou, popřípadě identifikačním 

číslem na vhodném, trvale viditelném místě.  

3. Používat měřidla (váhy, míry) dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii. 

4. Prodejce je povinen na prodejním místě zabezpečovat trvalý a řádný úklid, schůdnost, 

udržovat čistotu stánků, prodejního místa i místa pro nakládku a vykládku zboží. 

Prodávané zboží bude vždy zřetelně označeno cenou.  

5. Živočišné produkty musí být označeny  

a. údaji na etiketě v případě balených produktů,  
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b. v případě nebalených živočišných produktů takto: na viditelném místě s 

uvedením způsobu skladování (teploty), datem spotřeby, v těsné blízkosti 

uvedenou cenou, výrobcem, alergeny, dále k nahlédnutí specifikaci výrobků 

(jejich složení).  

6. Po rozbalení většího balení a následného prodeje jako nebaleného mít etiketu z 

původního obalu k dispozici po celou dobu prodeje daného zboží. Pokud to jiné 

předpisy vyžadují, bude zboží zřetelně označeno dobou použitelnosti.  

7. Prodávající bude mít k dispozici: zdravotní průkaz, pokud to hygienické předpisy 

vyžadují, pokud jsou prodávány vlastní výrobky živočišného původu, ostatní musí být 

zaregistrováni jako osoby uvádějící živočišné produkty na trh (obchodování). Prodejci 

biopotravin či bioproduktů zajistí označení výrobků na obalu logem nebo budou mít 

viditelně umístěno oprávnění (certifikaci) k používání značky „bio“.  

8. Po skončení trhů je prodejce odpovědný za předání prodejního místa a za úklid 

prostoru bezprostředně v okolí svého prodeje.  

9. Prodej není povolen osobám mladším 15ti let a osobám jinak nezpůsobilým k 

provozování této činnosti. 

Pořadatel za prodané zboží na trzích nepřebírá jakoukoli záruku ani odpovědnost. 

VII. Zajištění elektrické energie a použití el. zařízení 

1. Zdroj elektrické energie není zajištěn. 

2. Užití zdrojového soustrojí střídavého proudu (dále jen „elektrocentrály“) je podmíněno 

souhlasem pořadatele za podmínek splnění všech bezpečnostních a protipožárních 

norem. Elektrocentrály musí být instalované a provozované v souladu s průvodní 

dokumentací (návodem), zejména zajištěny bezpečné vzdálenosti od okolních objektů. 

V případě zápachu nebo hluku může pořadatel zakázat užití takového zařízení bez 

náhrady. 

3. Prodejce je povinen zajistit, aby všechna používaná zařízení, u kterých tak stanovuje 

příslušný předpis, měla platnou revizi, kontrolu, zkoušku v rozsahu a způsobem 

stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho 

výrobce a aby tato zařízení byla používána v souladu s průvodní dokumentací. Zejména 

veškerá elektrická zařízení a spotřebiče (včetně prodlužovacích kabelů, přenosných 

rozvaděčů, rozbočovačů atd) používaných na této akci musí mít platnou revizi (revize 

el. spotřebiče dle ČSN 331610 a elektrických zařízení dle ČSN 331500). Zprávu o revizi 

musí mít každý prodejce s sebou k nahlédnutí. 

(podrobněji v příloze Organizace zabezpečení požární ochrany – pokyn pro provozovatele 

činností).   

VIII. Závěr 

1. Tyto pokyny jsou vydávány z důvodů zabezpečení organizace Skalecké pouti, nejedná 

se o obecně závaznou vyhlášku nebo nařízení obce. 

2. Nedílnou součástí těchto pokynů je příloha „Organizace zabezpečení požární ochrany 

– pokyn pro provozovatele činností“.   
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3. Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 3. 5. 2021. Výjimkou je čl. 4 těchto pokynů, který 

nabývá účinnosti stejným dnem jako Obecně závazná vyhláška města Mníšek pod Brdy 

upravující místní poplatek za užívání veřejného prostranství. 

 

4. Nedodržení kteréhokoli bodu tohoto dokumentu je důvodem k ukončení prodeje a 

vykázání prodejce z akce ze strany pořadatele. Prodejci nevzniká nárok na jakoukoli 

kompenzaci či vrácení již uhrazených nákladů. 

 

Pro město Mníšek pod Brdy zpracoval: 

                                                                               Bezpečnostní konzultant   

                                                                               Bc. Richard Řezáč 

 

Schváleno Radou města Mníšek pod Brdy dne 3. 5. 2021 usnesením číslo 22-96/2021. 

 

 


