
PROMO PLANET, s.r.o., Cornovova 904/52, 618 00 Brno, IČ: 277 18 409, DIČ: CZ27718409 

 (dále také jen „organizátor“) 
vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST 
NA AKCI  

Slavnosti vína – září 2022  
 

PROMO PLANET pravidelně organizuje obdobné akce, zaručuje vysokou úroveň akce včetně doprovodného programu 

(je-li součástí akce), estetického provedení či souvisejících služeb (úklid, ostraha, správa, technické zabezpečení). 

Pořádané akce můžete sledovat zde: https://www.facebook.com/slavnostivinabrno  

 

Slavnosti vína – září 2022 nabídnou cca 35 prodejních stánků ve složení: restaurace + pivovary + vinařství, doplňkově 

pak delikatesy, řemesla a dárkové zboží.  

 

 

Název akce: Slavnosti vína – září 2022 (dále také jen „Akce“). 

Místo konání: Náměstí Svobody, Brno. 

Termín konání: 16. - 24. 09. 2022 (pátek až sobota), 9 prodejních dnů (povinná otevírací doba stánků  

11:00 – 20:00 hod., maximální otevírací doba stánků 10:00 – 22:00 hod.). 

 

V rámci výběrového řízení jsou zájemcům nabízena níže uvedená prodejní místa včetně pronájmu dřevěného 

prodejního stánku, není-li stanoveno jinak, a včetně souvisejících služeb (administrativní a technické zajištění akce, 

propagace akce, zajištění doprovodného programu k akci /pouze vybrané akce/, zajištění pořadatelské, technické  

a strážní služby, zajištění úklidu akce, zajištění cedule s názvem řemesla pro stánky zapůjčené organizátorem), 

a to za níže uvedených podmínek: 

 

1) Prodejní místo 2,4x2 m vč. pronájmu uzamykatelného dřevěného stánku pro kategorii 

ŘEMESLNÍK  

Cena za poskytnutí prodejního jednoho místa a souvisejících služeb  

je stanovena v rozmezí 1 300 – 2 700 Kč / 1 den bez DPH  

Uvedená cena zahrnuje pronájem stánku, elektro přípojku včetně spotřeby el. energie a výrobu cedule 

s označením řemesla.  

 

2) Prodejní místo 2,4x2 m vč. pronájmu uzamykatelného dřevěného stánku pro kategorii  

OBCHODNÍK 

Cena za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb  

je stanovena v rozmezí 2 500 – 4 300 Kč / 1 den bez DPH  

Uvedená cena zahrnuje pronájem stánku, elektro přípojku včetně spotřeby el. energie a výrobu cedule 

s označením sortimentu.  

 

3) Prodejní místo 2,4 x 2 m vč. pronájmu uzamykatelného dřevěného stánku pro kategorii  

MALÉ DOPLŇKOVÉ OBČERSTVENÍ  

Cena za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb 

je stanovena v rozmezí 2 700 – 5 500 Kč / 1 den bez DPH  

Uvedená cena zahrnuje pronájem stánku, elektro přípojku včetně spotřeby el. energie a výrobu cedule 

s označením sortimentu.  

 

 

 

https://www.facebook.com/slavnostivinabrno


4) Prodejní místo 3x3 m vč. pronájmu STANU pro kategorii 

RESTAURACE, PIVOVAR 

Cena za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb 

je stanovena v rozmezí 4 000 – 6 500 Kč / 1 den bez DPH  

Uvedená cena zahrnuje pronájem stánku a elektro přípojku včetně spotřeby el. energie.  

 

5) Prodejní místo 2,4x2 m vč. pronájmu uzamykatelného dřevěného stánku pro kategorii  

VÍNO A VINAŘSKÉ PRODUKTY  

Cena za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb 

je stanovena v rozmezí 2 500 – 5 500 Kč / 1 den bez DPH  

Uvedená cena zahrnuje pronájem stánku, elektro přípojku včetně spotřeby el. energie a výrobu cedule 

s názvem vinařství. 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 

NA AKCI NENÍ UPLATŇOVÁN SYSTÉM GRANTŮ = NEODVÁDÍ SE POŘADATELI PODÍL ZE ZÍSKANÉ TRŽBY. 

LZE VYUŽÍT STAN S VLASTNÍ GRAFIKOU – POTISKEM PRO VÝRAZNĚJŠÍ PROPAGACI. 
 

• Pronájem je možný pouze na celou dobu konání akce.  

• Prodejce je povinen dodržet minimální stanovenou prodejní dobu, která je denně 11:00 – 20:00 hod. 

• K cenám bude připočtena DPH v zákonné výši. 

• K ceně za poskytnutí prodejního místa a souvisejících služeb bude připočten poplatek za případné rozšíření 

prodejního místa přesahující stanovenou plochu prodejního místa. 

Požadavek na rozšíření prodejního místa je nutné specifikovat v přihlášce. Požadavek poté podléhá 

odsouhlasení organizátorem akce.  

Účel rozšíření prodejního místa 

Poplatek bez DPH za zabrání 

prostoru do 2 m² za celou akci 

Poplatek bez DPH za zabrání 

každého dalšího 1 m² za celou akci 

Přístavba stánku (rozšíření zázemí) 5 000 Kč 2 000 Kč 

Umístění venkovního grilu, fritézy apod. 5 000 Kč  2 000 Kč  

Jakékoli jiné zabrání prostoru tržiště  individuální  individuální  

 

• Do stánků a do prodejních míst je rozvedena elektřina:  

o řemeslník:   1 kW,  

o obchodník:   1 kW,  

o malé občerstvení:  6 kW,  

o restaurace – pivovar:  12 kW,  

o vinaři:    2 kW,  

o vlastním stánek: 1–12 kW dle sortimentu.  

Cena za poskytnutí prodejních míst a souvisejících služeb zahrnuje náklady na elektroinstalaci včetně 

revize a za spotřebovanou el. energii. 

• Organizátor má právo před zahájením akce vyžadovat po prodejci předložení platných revizních zpráv 

vyhrazených technických zařízení (zvláště elektrospotřebičů). Jejich nepředložení může vést k okamžitému 

vypovězení smlouvy, a to bez nároku na náhradu nákladů ze strany organizátora a bez nároku na vrácení 

zaplacené úhrady za poskytnutí prodejního místa a souvisejících služeb. 

• Podoba stánků použitých prodejci v kategorii Prodejce s vlastním stánkem podléhá schválení organizátorem. 

• Zájemce je povinen zachovat vnější vzhled stánku v provedení, ve kterém bylo předáno poskytovatelem 

nebo ke kterému dal poskytovatel předem souhlas. 



Je zakázáno realizovat nástavby stánku formou poutačů a umisťovat na vnější plochu stánku vlastní 

dekorace, nabídkové cedule a poutače. K umístění těchto materiálů slouží vnitřní plocha stánku včetně 

přídavných vnitřních „okeniček“.     

• Zájemce je povinen před zahájením akce uhradit organizátorovi kauci ve výši 3 000, - Kč.  Tato částka bude 

po skončení akce zájemci vrácena za předpokladu, že zájemce nebude mít vůči organizátorovi žádný dluh, 

vzniklý v souvislosti s akcí či z titulu náhrady případné škody. 

 

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE NÁJEMCŮ JSOU DEFINOVÁNY TAKTO: 
 
ŘEMESLNÍK: přímý výrobce a producent sortimentu řemeslného charakteru s platným živnostenským či jiným 
oprávněním pro tento druh činnosti.   
 
OBCHODNÍK: dodavatel, zprostředkovatel obchodu se sortimentem ideálně tematicky vhodný pro daný typ akce  
s platným živnostenským či jiným oprávněním pro tento druh činnosti.   
 
OBČERSTVENÍ – RESTAURACE: provozovatel občerstvení s platným živnostenským oprávněním pro tento druh 
činnosti; sortiment sestává z občerstvení, specialit a teplých i studených nápojů. 
 
PIVOVARY: prodejce na základě platného živnostenského oprávnění pro tento druh činnosti, sortiment sestává z piva 
a doplňkových produktů. 
 
PRODEJCE VÍNA A VINAŘSKÝCH PRODUKTŮ: producent nebo zprostředkovatel prodeje podnikající na základě 
platného živnostenského oprávnění pro tento druh činnosti, sortiment sestává z lahvového vína, ostatních produktů 
z vinných hroznů (mošty, sirupy), případně doplňkových, tematicky vhodných, produktů.  
PLATÍ ZÁKAZ PRODEJE STÁČENÉHO VÍNA Z JAKÉHOKOLIV OBALU (ať už ze sudů či bag-in boxů!). 
 
PRODEJCE S VLASTNÍM STÁNKEM: prodejce (řemeslník, obchodník, provozovatel občerstvení) s vlastním stánkem 
zapadajícím do celkové koncepce akce. 
 

PODMÍNKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 
 

Podmínkou přijetí do výběrového řízení je doručení písemně vypracované NABÍDKY pouze emailem nejpozději  

do 21. 08. 2022 včetně. 

 

NABÍDKA musí obsahovat: 

1) Bezchybně, čitelně a úplně vyplněnou PŘIHLÁŠKU – viz příloha č. 1  

2) SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY: 

a. v případě zastupování třetí osobou plná moc udělená této osobě pověřené jednat za zájemce, 

b. výpis z živnostenského rejstříku nebo výpisu z obchodního rejstříku (dostačující je prostá kopie 

dokumentu nebo výjezd z internetové evidence), případně jiné evidence, který nebude starší než 3 

měsíce, a to k datu akce 16. 09. 2022, 

c. v případě, že je zájemce plátcem DPH, uvede tuto skutečnost v přihlášce a doloží kopii registrace. 

 

• Přihláška se podává v jednom vyhotovení.  

• Související dokumenty se podávají v jednom vyhotovení. 

• Pokud má zájemce zájem o více prodejních míst, vyplní přihlášku pro každé prodejní místo zvlášť, související 

dokumenty stačí doložit pouze k jedné přihlášce. 

 

 

 



Nabídka musí být doručena v písemné podobě: 

 

1) Formou naskenovaných listinných dokumentů zaslaných elektronicky na e-mail organizátora 

lucie@promoplanet.cz. V případě většího objemu zasílaných dat může zájemce využít službu úschovny 

dokumentů (např. služba uschovna.cz). Zpráva a zasílané dokumenty musí být zřetelně označené názvem 

„Slavnosti vína – září 2022“. 

• Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

• Výběrového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické 

osoby se sídlem mimo území ČR). 

• Pokud nabídka nebude obsahovat stanovené dokumenty, nebo nebude splňovat formální náležitosti,  

má organizátor právo na její vyřazení z výběrového řízení. 

• Organizátor si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu  

s žádným zájemcem. 

• Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Organizátor si vyhrazuje právo 

neobsadit všechna prodejní místa. 

• Organizátor není povinen zdůvodňovat přijetí či odmítnutí jednotlivých nabídek. 

• Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí ve výběrovém řízení.  

• Nabídky nebudou zájemcům vráceny. 

• Podáním přihlášky nevzniká nárok na přidělení prodejního místa. 

• Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými. 

• Všechny dokládané doklady v nabídce musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob  

v původním jazyce současně s ověřeným překladem do českého jazyka. 

• Organizátor prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772  

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“), veřejnou 

nabídkou dle § 1780 a násl. občanského zákoníku ani veřejným příslibem dle § 2884 a násl. občanského 

zákoníku a nejedná se ani o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 

znění. 

• Zájemce svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas se zveřejněním svých obchodních údajů, a to 

v rozsahu obchodní firmy či jména a příjmení zájemce, adresy jeho sídla či korespondenční adresy, IČ, 

kontaktní osoby, telefonického kontaktu, emailu, webové stránky a stručného popisu předmětu jeho 

činnosti dle informací jím uvedených v nabídce. V rozsahu uvedených osobních údajů zájemce souhlasí 

s jejich zpracováním. Zájemce tento souhlas uděluje na dobu deseti (10) let. 

• Zájemce svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním podané nabídky.  

 

PŘI VÝBĚRU UCHAZEČŮ SE BUDE VYCHÁZET Z TĚCHTO KRITÉRIÍ: 
 

• Sortiment zájemcem nabízeného zboží, občerstvení nebo řemesel, a to s ohledem na charakter celé akce, 

přičemž lépe budou hodnoceni zájemci, kteří nabídnou sortiment lépe odpovídající charakteru akce, 

jejímž cílem je představit návštěvníkům především tradiční lidová řemesla, tradiční výrobky a specifickou 

regionální gastronomii. 

• Dosavadní zkušenosti zájemce s účastí na akcích podobného charakteru včetně dohledatelných  

a doložitelných referencí, přičemž lépe budou hodnocení zájemci, kteří prokáží rozsáhlejší zkušenosti 

s účastí na akci podobného charakteru. 

• Dosavadní zkušenosti organizátora se zájemcem o přidělení prodejního místa. 

• Výše nabídnuté úplaty za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb, přičemž lépe budou 

hodnocení zájemci, kteří nabídnou vyšší úplatu.    

mailto:lucie@promoplanet.cz


 

Kritéria budou posuzována komplexně ve vzájemných souvislostech, nejsou tedy seřazena podle jim přisuzované 

váhy! Organizátor vybere ty nabídky, které na základě jejich komplexního posouzení ve vzájemných souvislostech 

nejlépe naplní výše uvedená kritéria. 

 

INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informování prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v přihlášce 

do 26. 08. 2022. 
 

Vybraným zájemcům bude následně neprodleně zaslána k podpisu SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRODEJNÍHO MÍSTA A 

SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek výběrového řízení, a to i v průběhu konání výběrového řízení. 

Na takovéto změny vždy upozorní účastníky výběrového řízení písemně. 

 

Vybraní prodejci se zavazují uhradit platby za nájem do 05. 09. 2022. 
Bez uhrazeného nájmu nebude prodejci umožněn vstup na akci. 

 

KONTAKTNÍ OSOBA 

Bližší informace zájemcům podá: 

• Libor Hanečka, tel.: 608 230 888, e-mail: libor@promoplanet.cz 

• Lucie Hacarová, tel. 606 090 608, e-mail: lucie@promoplanet.cz 
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