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Pravidla Mělnických adventních a vánočních trhů 2018 
  
Adventní a Vánoční trhy jsou především tržiště s nabídkou vánočního sortimentu a občerstvení. Je to 
vymezený prostor na náměstí Míru v Mělníku, umožňující prodej a poskytování služeb, kde mohou 
prodejci prodávat své výrobky, stanovené níže uvedenými pravidly.  

Adventní trh se koná 1. a 2. prosince 2018. Vánoční trhy se konají od 19. do 22. prosince 2018. 

Pořadatelem akce je Město Mělník. Správcem trhu, oprávněným jednat s prodejci, je Marie 
Krutišová, tel.: 776 456 964, e-mail maruska@krutis.com. 

Oprávnění k prodeji 
Stánkový prodej je povolen pouze na základě přihlášky potvrzené MÚ Mělník nebo správcem trhu.  

Na trzích mohou prodávat:  

a) fyzické a právnické osoby – podnikatelé s oprávněním k obchodní činnosti podle 
živnostenského zákona. 

b) občané prodávající rostlinné výrobky z vlastní drobné zemědělské výroby.  
Prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této 
činnosti. 

Organizace průběhu trhu 
Veškeré administrativní úkony týkající se příprav stánkového prodej a také průběh trhu na ploše 
náměstí řídí správce trhu určený Městem Mělník.  

Prodejní dny a prodejní doba 
Prodejní dny trhů jsou dány pořadatelem trhů. Prodejní doba stánků na trzích je vymezena 
následovně:  

1. prosince 2018 od 14:00 hod do 20:00 hod 

2. prosince 2018 od 10:00 do 17:00 hod 

19. – 22. prosince 2018 od 10:00 do 18:00 hod 

Pozdější či dřívější skončení prodeje a složení stánku není povoleno. 

Zásobování trhů a parkování 
Zásobování stánků je umožněno pouze vždy 3 hodiny před zahájením trhů a 2 hodiny po skončení 
prodejního dne. Vozidlům prodejců je umožněno dočasné parkování u prodejního místa pouze před 
začátkem a po skončení prodejní doby na dobu nezbytně nutnou na naložení a vyložení zboží. Mimo 
tuto dobu pouze se svolením správce. I během doby zásobování je nutné zachovat průjezdnost 
komunikace kolem náměstí. Hmotnost vozidel provádějících zásobování na ploše tržiště nesmí 
přesáhnout u každého takového vozidla 3,5 t.  

Po dobu konání trhů jsou vozidla prodejců odstavena mimo vnitřní plochu náměstí. 
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V případě, kdy je nutný prodej přímo z auta, je prodejce povinen informovat správce trhu o této 
skutečnosti a konkrétně dohodnout podmínky. Takový automobil bude správcem trhu vybaven 
parkovací kartou na daný termín trhu a prodejce je povinen ho umístit na viditelném místě. Bude-li 
správce upozorněn orgány Městské policie nebo orgány PČR na porušení zákazu vjezdu nebo na 
nepovolené parkování na místech určených pro držitele parkovací karty pro rezidenty, abonenty 
města Mělník, prodejcem, je správce povinen prodej ukončit.  

Pořadatel trhů nabízí: 

1. prosince - 11 volných parkovacích míst pro parkování vozidel prodejců, a to před budovou MěÚ 
č.p.51 

2. prosince - 9 volných míst pro parkování vozidel prodejců, a to na parkovišti vedle budovy 
Městského úřadu č. p. 51. 

19.- 20.prosince - 9 volných míst pro parkování vozidel prodejců, a to na parkovišti vedle budovy 
Městského úřadu č. p. 51. 

21. – 22. prosince - 11 volných parkovacích míst pro parkování vozidel prodejců, a to před budovou 
MěÚč.p.51.  

Parkování na těchto místech je zdarma. Tato místa nelze předem rezervovat a budou naplněna podle 
aktuální situace. Po naplnění kapacity parkoviště si prodejce zařizuje parkování sám. 

  

Prodejní sortiment 
Na tržišti se mohou prodávat: 

1. Punč a další teplé nápoje: 
punč, svařené víno, medovina, likéry nebo grog jako hlavní sortiment prodeje  

2. Vánoční výzdoba: 
 jmelí, adventní věnce, vánoční aranže, větve 
 svíčky, svícny, 
 vánoční svíčky elektrické, solné lampy, 
 vánoční ozdoby na stromeček, řetězy, 
 vánoční papírenské zboží, vánoční papír, dárkové jmenovky, stuhy, 
 purpura, prskavky, františky,  
 adventní kalendáře, betlémy, 
 vánoční stromky živé, 
 ubrusy a prostírání s vánočními motivy,  
 dekorativní vánoční předměty, komponenty pro výrobu vánočních ozdob. 

 

3. Potraviny a nápoje: 
 vánoční pečivo, cukroví, 
 perníky s vánoční tematikou, marcipán, čokoláda a výrobky z ní, valašské frgály… 
 marmelády, džemy, sirupy, pečené čaje, 
 sušené ovoce, ořechy všech druhů, 
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 cukroví, raw produkty, zdravá výživa, 
 gastronomické speciality, bioprodukty a delikatesy, 
 uzenářství a prodej zabijačkových výrobků, 
 lahvová vína, 
 sýry, nakládané sýry, 
 živé ryby (kapr, amur, pstruh atd.), 
 koření, čaj, káva (vánoční balení), 
 regionální produkty (vánoční balíčky), 
 čaj, káva. 

 

4. Rychlé občerstvení splňující hygienické normy 
 trdelníky a jiné speciality, 
 placky, klobásy, ryby, grill, guláš, bramborové spirálky, bramboráky, kukuřice, játra na 

topince, nudle, halušky, polévky, hamburgery, párek v rohlíku, gyros, tortilly, grilované sýry 
atd. 
 

5. Ostatní:  
 produkty z medu, výrobky z vosku, medovina, 
 hračky (české, edukativní, dřevěné apod.), skládačky a hlavolamy, dárky a dárkové zboží, 
 knihy, vánoční pohledy, 
 výrobky ze dřeva, z proutí, 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, 
 pletené rukavice, šály, 
 ovčí a beraní kožešiny a drobné výrobky z nich, výrobky z ovčí vlny, 
 český textil  
 produkty chráněných dílen 
 řemeslné výrobky s ukázkami výroby 
 či jiné vhodné produkty předem písemně odsouhlasené pořadatelem. 

Podmínky prodeje 
V rámci trhů je preferován prodej ve vlastním řemeslném stánku nebo v dřevěném stánku zajištěném 
městem (celkem 17 ks). Prodej z pojízdných prodejen, speciální prodejní zařízení, prodej ryb apod. je 
umožněn pouze v odůvodněných případech.  Rozšíření prodeje mimo stánek je možné po dohodě se 
správcem trhu. 

Specifikace dřevěného stánku pronajímaného Městem Mělník 
Pro trhy město pronajímá dřevěné stánky v celkovém počtu 17 ks: 

 Půdorysný rozměr stánku 300 x 220 cm, delší strana je přední a zadní.  
 Výška stánku bez střechy 210 cm.  
 V zadní nebo v boční stěně vstupní dveře 80/200 cm, uzamykatelné zámkem.  
 Každý stánek bude opatřen osvětlením.  

Cena za prodejní místo:  

  Prodejce 
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  Vlastní stánek   Dřevěný městský stánek 
 1 den  6 dní 1 den  6 dní 
350 Kč/den 2000 Kč /6 dní 500 Kč/den 2 800 Kč/6 dní 

 

  Řemeslníci – předvádění řemesel   Neziskové organizace 
  Vlastní stánek   Vlastní stánek   Dřevěný městský stánek 

 1 den 6 dní  1 den  6 dní 
300 Kč/den 1500 Kč /6 dní 200 Kč/den 1200 Kč/6 dní 
 
Ceny pronájmu jsou vč. paušálu za odběr elektřiny.  
Poplatky za pronájem prodejního místa, event. dřevěného stánku uhradí prodejce v hotovosti 
určenému správci trhu ve svůj první prodejní den. Uhrazením poplatku za prodejní místo vyjadřuje 
prodejce svůj dobrovolný souhlas s těmito pravidly.  

Ostatní 
Pořadatel zajišťuje pro prodejce WC zdarma v rámci provozní doby veřejného WC v pasáži Koruna u 
nám. Míru. (9:00 – 18:00 hod).  

Klíče od pronajatého dřevěného stánku předává prodejci správce trhu na základě předávacího 
protokolu a vratné zálohy ve výši 300 Kč. V případě ztráty klíče či poškození zámku dřevěného stánku 
se záloha nevrací.  

Po ukončení prodeje prodejce stánek vč. klíče předává nazpět správci trhu. 

Potvrzení místa: 
Po zaslání Přihlášky k prodeji bude zájemcům zasláno potvrzení, popřípadě zamítnutí účasti na trzích 
na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. 

Povinnosti prodejce 
 Prodejce je povinen dodržovat pravidla vánočních trhů a obsadit pouze takové prodejní 

místo/stánek, které mu bylo přiděleno.  
 Prodejní místo/stánek musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno jménem a 

příjmením, popřípadě obchodní firmou prodejce - fyzické osoby, nebo názvem popřípadě 
obchodní firmou u prodejce - právnické osoby, a identifikačním číslem prodejce.  

 Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkami. 
 Prodejce nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele. 
 Prodejce je povinen dodržovat druh sortimentu uvedený v přihlášce.  
 Případná další nabídka zboží prodávaného ve stánku musí být umístěna tak, aby 

neomezovala pohyb a bezpečnost návštěvníků trhů. 
 Kotvení stánků a veškerého zařízení, do dlážděných nebo asfaltových povrchů chodníků a 

komunikací pomocí hřebů, trnů, vrutů, kotev je zakázáno. Rovněž je zakázáno jakékoliv 
rozebírání a výškové úpravy těchto povrchů. 

 Prodejce je povinen prodejní místo/stánek udržovat v čistotě a dobrém technickém stavu. 
Pro porušení tohoto ustanovení může správce trhu přerušit nebo zakázat prodej.  

 Prodejce je povinen uvolnit průchod nebo průjezd pracovníkům záchranné služby, požární 
ochrany a policie a v závažných případech i jiným osobám. 

 Prodejci není dovoleno realizovat ve stánku hudební produkci a jinou produkci bez schválení 
správce trhu. 
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 Prodejce odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobil nebo zavinil v souvislosti s 
vykonáváním své činnosti při trzích.  

Čistota a bezpečnost 
Při prodeji zboží a poskytování služeb během trhů jsou prodejci povinni: 

a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,  
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro 

nakládku a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,  
c) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a 

dobře čistitelného materiálu,  
d) mít stánek vybaven vhodným hasicím přístrojem s dostatečnou kapacitou (hasicí přístroj vodní 

nebo pěnový s hasicí schopností nejméně 13A nebo pěnový hasicí přístroj s hasicí schopností 
nejméně 21A) 

e) v případě, že při provozu své živnosti používají plynové bomby, být patřičně a řádně zaškoleni. 
f) po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené. 

 

Práva správce 
Správce určený pořadatelem dbá na dodržování pravidel vánočních trhů a dodržování technických 
záležitostí vymezených v těchto pravidlech. Správce si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a 
případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit, o důvodu vyloučení vytvoří písemný 
záznam, jehož jednu kopii předá prodejci, jehož sortiment vyloučil. Vyloučený sortiment je povinen 
prodejce ze stánku odstranit neprodleně. Tímto není vyloučena možnost správce případně dát 
výpověď prodejci z důvodu nedodržení prodeje sjednaného sortimentu. 

Správce trhů si vyhrazuje právo obsadit místa stánkového prodeje dle potřeb trhů (omezení a určení 
sortimentu v daném místě). 

Ostatní 
Každá osoba (spotřebitel, prodejce, inspektor), která se domnívá, že došlo či dochází k prodeji zboží v 
rozporu s těmito pravidly,“má právo upozornit na tento stav správce tržiště či organizátora. Správce 
tržiště je povinen neprodleně zajistit nápravu. 

Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení těchto pravidel vánočních trhů a příslušných zákonů 
právního řádu České republiky.  

V případě porušování těchto pravidel nebo jiného narušování průběhu trhu bude prodejce z trhu 
vykázán bez náhrady. Dodržování povinností prodejců podle těchto pravidel jsou oprávněni 
kontrolovat i strážníci Městské policie Mělník.  


