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Tržní řád staročeských jarmarků 
na Toulcově dvoře 

 
I. Místo konání 

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař. 
 

II. Pořadatel jarmarků 

Botič o.p.s., zastoupený ředitelkou Mgr. Martinou Chvátalovou 

Zástupce pořadatele pro komunikaci s prodejci:  
 Dmitrii Shugaev, tel. 725 999 624, e-mail: pronajmy@toulcuvdvur.cz 
 

II. Prodejní sortiment 

- na tržišti se mohou prodávat výhradně domácí řemeslné výrobky se vztahem ke konkrétnímu jarmarku;  
- pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodávaný sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho 

část z prodeje vyloučit. Bude-li nabízeno jiné zboží, než bylo nahlášeno, a tematicky nebude vyhovovat 
staročeskému pojetí jarmarku, prodejce bude vyzván k okamžitému stažení daného zboží z prodeje či 
bude bez náhrady vykázán; 

- prodejce se zavazuje pravdivě informovat spotřebitele o prodávaných produktech a ručí za zdravotní 
nezávadnost prodávaného zboží. 

 

III. Zásobování, doprava, parkování 

- prodejce je povinen dostavit se na prodejní místo včas (tzn. min 1,5 hod. před zahájením jarmarku), tak 
aby vykládkou zboží nebránil plynulému průběhu jarmarku; 

- prodejce je povinen odvézt zásobovací vozidlo na parkovací místo určené pořadatelem nejpozději v 9:15. 
Po tomto čase se vozidla nesmí nacházet v prostoru tržiště;  

- vozidlo je možné opět přistavit po skončení jarmarku, tj. v 17:00 u Velikonočního jarmarku, v 17:30 u 
Dožínkových slavností a v 17:00 u Mikulášského jarmarku; 

- v době konání jarmarku není možné parkování v areálu dvora, k dispozici jsou veřejná neplacená a 
nehlídaná parkoviště mimo areál.  

 

IV. Prodejní místo / stánek 

- prodejní prostory se nachází v barokním Sále a na dvoře. Stánky stojí pouze na dvoře, v Sálu jsou k prodeji 
připraveny stoly; 

- akce mají staročeský charakter. Abychom zachovali tento ráz, požadujeme pouze stánky dřevěné s plátěnými 
plachtami; uvítáme dobové oblečení. 

 

  



Botič o.p.s. 
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr 
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 
IČ: 01914685 
Tel: 271 750 548 
E-mail: botic@toulcuvdvur.cz 

Web: www.toulcuvdvur.cz 

  

 

Poplatek za prodejní místo pro rok 2019 

Sortiment 
Stůl v Sále          

(120 x 75 cm) 

Náš stánek malý 

(100 x 60 cm) 

Náš stánek velký 

(190 x 60 cm) 

Vlastní stánek 

(max. 2 x 2 m) 

občerstvení, 

potraviny 
- 600,- / 1 den 750,- / 1 den 500,- / 1 den 

ostatní 300,- / 1 den 400,- / 1 den 550,- / 1 den 300,- / 1 den 

Mikulášský 

jarmark 
400,- / 1 den 400,- / 1 den 550,- / 1 den 300,- / 1 den 

 Příplatek za elektrickou přípojku je 100 Kč za jedno prodejní místo. 

- každé prodejní místo je označeno číslem, má určenou plochu, k prodeji a prezentaci zboží je dovoleno využít 
výhradně předem objednaný a zaplacený prostor (tj. plochu stánku/prodejního místa). Nepřípustné jsou další 
stojany či stoly zasahující do okolí objednané prodejní plochy.  Má-li prodejce stánek větší než uvedené 
výměry, či chce-li vystavit stojany mimo stánek, je třeba, aby si objednal více prodejních míst. 

- prodejní místo si prodejce rezervuje elektronicky přes web pořadatele. Faktura na prodejní místo je 
vystavena a prodejci zaslána na uvedený e-mail nejpozději 2 měsíce před konáním akce. 

- prodejce se zavazuje uhradit poplatek za rezervované prodejní místo předem, do data uvedeného na faktuře. 
Není-li faktura uhrazena včas, rezervace prodejního místa se ruší. Platbu lze provést výhradně převodem 
na bankovní účet pod přiděleným variabilním symbolem; 

- zaplacením faktury se prodejce zavazuje respektovat tržní řád a souhlasí s případnými sankcemi z něj 
vyplývajícími. 

 

Elektrická přípojka 

- připojení na elektřinu je možné pouze na vyznačených místech (viz plánek); požadavek na elektrickou přípojku 
zadává prodejce již při rezervaci prodejního místa, příplatek za elektrickou přípojku je fakturován společně 
s poplatkem za prodejní místo; 

- příplatek za elektrickou přípojku činí 100,- za jedno prodejní místo (stánek či stůl); 
- prodejce si přiveze vlastní prodlužovací šňůru (min. 10m), aby mohl být připojen na elektrickou přípojku bez 

problémů a včas; 
- před připojením na elektrickou přípojku prodejce doloží před konáním akce pořadateli platné elektrické 

revize dle ČSN 33 1600 ed. 2 nebo čestné prohlášení o používání všech elektrických zařízení, včetně 
prodlužovacích šňůr během akce. Platné elektrické revize nebo čestné prohlášení má prodejce u sebe po 
celou dobu konání akce a může je na vyžádání pořadatele znovu předložit. 

 

Stornopoplatky 

- rezervaci prodejního místa lze bezplatně zrušit 14 dní před konáním jarmarku; 
- bude-li rezervace prodejního místa zrušena méně než 14 dní před konáním jarmarku, poplatek se nevrací. 
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Prodejce se zavazuje 

- k prodeji výrobků a poskytování služeb užívat jen plochu prodejního místa a stánky určené organizátorem 
(tj. ta, která si prodejce objednal, či mu byla přidělena, a jsou uvedena na faktuře; nejsou přípustné přídavné 
stolky a stojany, které zabírají další plochu); 

- udržovat čistotu stánku a prodejního místa, průběžně odstraňovat obaly a odpad ze zboží; tříděný odpad 
(čistý papír, čistý plast, čisté sklo a kompostovatelný bioodpad) odnést na pořadatelem určené místo, směsný 
odpad odvézt; 

- prodejní místo vrátit pořadateli ve stavu, v jakém jej prodejce před zahájením jarmarku přebíral (neuklizené 
či jakkoliv znečištěné prodejní místo bude pokutováno částkou 1000 Kč); 

- předcházet poškození prodejního místa a jeho bezprostředního okolí (travního porostu, výsadby, dlažby,…) a 
případnou způsobenou škodu uhradit v plné výši; 

- používat pouze elektrické přístroje a vodiče s platnou revizí, kterou na vyžádání doloží; 
- připojení na elektřinu používat pouze po domluvě s pořadatelem (objednávka, úhrada přípojky); 
- v případě, že používá v průběhu akce otevřený oheň (vařiče na PB a podobně), vybavit si svůj stánek vlastním 

hasicím přístrojem; 
- v případě, že používá v průběhu akce propanbutanové lahve, zajistit je proti pádu; 
- respektovat návštěvní řád Toulcova dvora, a to včetně zákazu kouření. 
 

V. Ostatní povinnosti prodejce 

- dodržovat tento tržní řád a pokyny organizátora, jež jsou v souladu s tržním řádem; 
- dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se naň vztahuje; 
- dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a veterinární předpisy a základní zásady hygieny. 
 

VI. Povinnosti pořadatele 

Pořadatel se zavazuje 

- poskytnout prodejci předem domluvené prodejní místo / prodejní stánek; 
- umožnit vjezd automobilu prodejce do dvora k vykládce a nakládce zboží před zahájením a po skončení 

jarmarku; 
- zajistit přívod elektrické energie, bylo-li to předem domluveno a příplatek uhrazen; 
- zajistit prodejcům přístup k sociálnímu zařízení, pitné vodě a teplé vodě; 
- poslat prodejci před konáním akce pozvánku s pokyny, plánkem, fakturou a obchodními podmínkami; 
- organizačně zajistit akci, reklamní kampaň a doprovodný program. 
 

VII. Kontakty 

Pořadatel jarmarků: Botič o.p.s. 

Zástupce pořadatele pro komunikaci s prodejci:  

Dmitrii Shugaev, tel. 725 999 624, e-mail: pronajmy@toulcuvdvur.cz 
 

V Praze dne 14. ledna 2019   
Mgr. Martina Chvátalová 
    ředitelka Botič o.p.s. 


