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PŘÍLOHA Č. 1 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 

 

Specifikace předmětu zakázky: 

Zajištění organizace a pořadatelství vánoční trhů 2022 od 16. 12. 2022 do 25. 12. 2022 (10 dní), 

které spočívá v: 

1) Propachtování části plochy náplavky Hořejšího nábřeží, a to části pozemku parc. č. 5052, 

druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, který se nachází 

v katastrálním území: Praha – Smíchov, v detailu dle nákresu v příloze č. 2 (dále jen „

Předmět pachtu“), 

2) Zajištění organizace, pořadatelství a provozu trhů, 

3) Zajištění výběru stánků a prodeje sortimentu souvisejícího s událostí, 

4) Zajištění dalších volitelných činností dle nabídky dodavatele, 

5) Poskytnutí souvisejících plnění a služeb. 

 

Doba plnění:  

• Dodavatel zajistí plný provoz Vánočních trhů od pátku 16.12.2022 do neděle 25.12. 2022, 

tj. deset celých 10 dní (dále jen „Doba konání trhů“). 

• Dodavateli bude předán Předmět pachtu 1 kalendářní den před počátkem Doby konání 

trhů. 

• Dodavatel bude povinen Předmět pachtu vyklidit a uvést do původního stavu nejpozději 

do 1 kalendářního dne po skončení Doby trvání trhů. 

 

Místo plnění: 

• Místo plnění je specifikováno v příloze č. 2 a 3. 

• Dodavatel smí užívat pouze v příloze č. 2 jednoznačně vyznačená místa pro stánková 

stání a lokace. 

• Dodavatel nesmí užívat Předmět pachtu k jinému účelu, než je vymezen zadávacími 

podmínkami k zakázce a smlouvou. 

• Předání a zpětné převzetí Předmětu pachtu bude provedeno na základě písemného 

předávacího protokolu. 

 

Zadavatel dodavateli poskytne: 

• Prostor náplavky vymezený v příloze č. 2 (tj. vyznačený prostor na stánky a další 
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vymezené plochy ke specifickému užití). 

• Kobku č. 17 dle specifikace v příloze č. 3, 

• Zadavatel je oprávněn nikoliv povinen dle vlastního uvážení zajistit podpůrnou propagaci 

Vánočních trhů 2022 na sociálních sítích či médiích, a to v rozsahu dle svého uvážení, 

přičemž o způsobu propagace bude dodavatele informovat a bude společně projednán po 

podpisu smlouvy. I přesto by měl být dodavatel schopen zajistit vlastní propagaci akce. 

 

Související upřesnění k plnění zakázky: 

Dodavatel souhlasí a bere na vědomí, že: 

• Má výslovnou povinnost komplexně zajistit Vánoční trhy 2022 v rozsahu dle zadávací 

dokumentace a jeho nabídky a odpovídá za řádné plnění smlouvy, 

• Zajistí povolení a souhlasy s konáním akce, 

• Předmět pachtu není osvětlen prostřednictvím veřejného osvětlení, 

• Pro účely plnění zakázky je oprávněn využít pouze prostory vymezené v příloze č. 2 a 3 

s tím, že ostatní prostor náplavky je částečně využíván nájemci kobek, které nesmí 

plněním smlouvy omezovat. 

• Nesmí blokovat průchodnost a průjezdnost náplavky pro chodce, cyklisty a pro 

bezpečnostní sbory a složky (policie, hasiči, záchranná služba). 

• Zadavatel v souvislosti s plněním zakázky nebude poskytovat žádné finanční a ni jiné 

plnění a nemá za plnění této smlouvy nárok na odměnu. 

• Propachtovaný prostor může být využíván k definovanému účelu po každý den pouze 

v době 10-22 hodin, která je jednotná po celou dobu trvání smlouvy. V ostatním čase jsou 

aktivity pro veřejnost na prostoru vyloučeny. 

 

V rámci plnění smlouvy dodavatel mimo jiné zajistí: 

• Podpůrné osvětlení části Předmětu pachtu – svítidla nesmí být mířena směrem k vodnímu 

toku ani ke kobkám, nesmí jejich návštěvníky oslňovat a dále nesmí být mířena vertikálně 

směrem nahoru. Typ, počet a množství musí být projednáno a odsouhlaseno zadavatelem. 

• Bezpečnost v místě náplavky – zajištění bezpečnostní agentury pro dohled nad záborem 

Předmětu pachtu 24 hodin denně,  

• Každodenní úklid Předmětu pachtu – dodavatel je povinen zajistit průběžný úklid prostor, 

a to denně.  

• Nakládání s odpady a likvidaci odpadů včetně nádob na odpad – včetně zajištění 

průběžného svozu dle kapacity nádob, 

• Ostatní služby a plnění dle zadávacích podmínek. 
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Dodavatel v souvislosti s plněním smlouvy: 

• Je oprávněn využít veřejné toalety v místě. 

• Využije zdroj elektrické energie na vyznačených místech v příloze č. 2, přičemž náklady 

na spotřebu elektrické energie, vody hradí v plné výši dodavatel. Během předání prostor 

dojde k zaspání stavů do předávacího protokolu, který bude podkladem pro následné 

vyúčtování.  

• Nesmí prostor náplavky využívat k jakékoliv politické propagaci, bez ohledu na čas a 

formu propagace, 

• Umístění jakýchkoliv reklamních prvků (i na konstrukcích stánků) je podmíněno 

předchozím souhlasem zadavatele, který je oprávněn udělení souhlasu odmítnout. 

 

Právní rámec spolupráce: 

• Zakázka bude realizována na základě písemné smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a 

dodavatelem. 

• Návrh smlouvy zajistí zadavatel. Návrh smlouvy poskytne zadavatel až vybranému 

dodavateli. 

• Smlouva bude uzavřena mezi vybraným dodavatelem na straně jedné a hlavním městem 

Prahou na straně druhé. 

• Dodavatel bude mít povinnost zajistit pořadatelství trhů po stanovenou dobu v souladu 

se zadávacími podmínkami a obsahem jeho nabídky. 

• Dodavatel se nesmí odchýlit od způsobu využití Prostoru nájmu od zadávací 

dokumentace a nabídky. 

• Dodavatel bude disponovat potřebným živnostenským oprávněním a pojištěním. 

• Zadavatel bude mít právo kontroly plnění povinností dodavatele na místě s právem 

požadovat doložení dokladů a informací k ověření plnění povinností dodavatele.  

• Pachtovné ve výši dle nabídkové ceny dodavatele bude splatné ke dni podpis smlouvy, a 

to v plné výši bezhotovostním převodem na účet zadavatele.  

• Dodavatel složí za účelem řádného plnění smlouvy a pro případné krytí vzniklých škod 

může po dodavateli při podpisu smlouvy požadovat složení kauce minimálně ve výši 

100.000,- Kč. 

• Zadavatel je oprávněn požadovat okamžité ukončení prodeje ve stánku nebo aktivit 

dodavatele nebo jeho poddodavatelů v místě plnění či lokaci bez náhrady v případě, že 

dojde k jakémukoliv porušení pravidel stanovených těmito podmínkami. 

• Zadavatel je oprávněn ve smlouvě stanovit přiměřené smluvní pokuty. 

• Zadavatel bude oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, ve kterých tak umožnuje 

ZZVZ či právní předpisy. 

• Dodavatel bere na vědomí, že na poskytnutí plnění smlouvy se přiměřeně použijí některá 

pravidla pro realizaci a způsob využití pražských náplavek uvedená ve vnitřním předpise 

zadavatele č. 505 s názvem Pravidla pro výběr pořadatelů a pro realizaci krátkodobých 
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akcí na pražských náplavkách ve vlastnictví hlavního města prahy, která jsou dostupná 

zde: https://prazskenaplavky.cz/chcipronajem 

• Plnění bude poskytnuto v souladu s platnými právními předpisy a normami a zejména 

plně v souladu s předpisy, pravidly a vyhláškami vydanými hlavním městem Praha. 

• Dodavatel bude povinen po dobu plnění smlouvy dodržovat podmínky stanovené 

v zadávacích podmínkách k zakázce, jejích přílohách a v nabídce. 

• Dodavatel není oprávněn od smlouvy odstoupit či vypovědět bez udání důvodu. 

• Zadavatel bude oprávněn od smlouvy odstoupit ve smlouvou specifikovaných případech. 

 

Způsob využití pronajatých prostor: 

- Plocha pro stánky: povinné využití 

Čas využití: 10-22 hodin. 

Prostor vymezen v příloze č. 2. 

Způsob využití je neměnný. 

 

- Pozice pro kontejner: povinné využití 

Prostor vymezen v příloze č. 2 zeleně. 

Způsob využití je neměnný. 

 

- Prostor kobky č. 17: volitelné využití 

Čas využití: 10-22 hodin. 

Minimální požadavky na program: program s tematikou vánoc, sborové zpěvy, vánoční 

dílny apod.  

 

- Prostor pro doprovodný program – žlutě - volná plocha o rozměrech  6x3m – 

doprovodný program: volitelné využití 

Čas využití: 10- 22 hodin. 

Minimální požadavky na program: program s tematikou vánoc. 

Prostor vymezen v příloze č. 2 žlutě. 

 

- Ostatní lokace – barevně vymezené plochy v příloze č. 2: volitelné využití 

Zahrnuje: 

- LOKACE 8x5m – DEKORACE VOLITELNÉ – omezení na tematiku Vánoc 

(růžová plocha) 

- LOKACE 10 x 6m možný prodej stromky VOLITELNÉ – omezení na prodej 

stromků (tyrkysová plocha) 

- LOKACE pro Gastro stolky/ teplomety/grily/obruče odpad – VOLITELNÉ – 

omezení, nelze využít k umístění jiných prvků (zeleně čárkovaně). Grily – možné 

umístění pouze s krycím plechem plochy náplavky. 

 

Možnost využití výlučně k účelu v rozsahu, jak je popsáno v příloze č. 2. 

 

Bližší podmínky umístění a provozu stánků: 

- Minimální počet stánků je stanoven na 21 o velikosti 3x3m, maximální na 33 o velikost 

https://prazskenaplavky.cz/chcipronajem
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3x3m 

- Je požadován jednotný vizuální styl z hlediska použití materiálů a barev 

- Je požadován jednotný dekorační styl s tematikou Vánoc 

- Omezení rozměrů a typů stánků je uvedeno v příloze 2. 

- Alkoholické a jiné nápoje k přímé konzumaci na místě je možné prodávat pouze v Lokaci 

P1 dle přílohy č. 2 a maximálně na 5 pozicích 3x3m. 

- Občerstvení k přímé konzumaci je možné prodávat bez omezení lokace, ale maximálně 

na 20 pozicích 3x3m. 

- Prodej nápojů a občerstvení k přímé konzumaci na jednom místě je možné spojit do 

jednoho stánku či stanu (3x3m nebo 6x3) za podmínky, že budou současně dodržena 

všechna zde uvedená omezení a pravidla.  

- Nápoje a jídlo bez možnosti přímé konzumace na místě, v uzavřených nádobách a 

obalech, je možné prodávat bez omezení. 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 2 

SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ – NÁKRES 

(SAMOSTATNÝ DOKUMENT) 
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 PŘÍLOHA Č. 3 

SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ - KOBKA 

a. POPIS 

Popis kobky:  

• Kobka č. 17 

• Multifunkční a galerijní komunitní prostor  

• Využitelná plocha cca 70m2 

• židle + stolky pro cca 40 sedících lidí 

• možnost využití/vybavení: projektor + plátno/ ozvučení 

• závěsný systém na obrazy 

• nastavitelné stropní osvětlení 

• malé podium 

• akusticky odhlučněno  

• samostatné WC pro personál a návštěvníky, malé zázemí 

• Prostor je možné vytápět 

 

Typové příklady možností pořádání s tematikou Vánoc: 

• menší koncerty 

• výstavy 

• divadelní představení pro děti 

• filmové projekce 

Video z prostoru kobky:   

https://www.youtube.com/watch?v=EBOGNKCGc1Q&ab_channel=Pra%C5%BEsk%C3%

A9N%C3%A1plavky 

Náklady za spotřebované teplo, vodu, elektřinu hradí dodavatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EBOGNKCGc1Q&ab_channel=Pra%C5%BEsk%C3%A9N%C3%A1plavky
https://www.youtube.com/watch?v=EBOGNKCGc1Q&ab_channel=Pra%C5%BEsk%C3%A9N%C3%A1plavky
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b. GRAFICKÁ PŘÍLOHA 

(SAMOSTATNÝ DOKUMENT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


