PRODEJNÍ ŘÁD – „GARAGE SALES“ v areálu Malá Šárka
I.

PRODEJCE
•
Prodejce vyplní registrační list a svým podpisem na „Seznam prodejců“ v den zahájení
garážového prodeje a zavazuje se k dodržování tohoto Prodejního řádu.
• Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem. Spol. Malá Šárka a.s. nenese
žádnou odpovědnost za prodávané zboží.
• Prodej mohou provádět:
o rezidenti areálu před svými garážemi (na svém pozemku), tzn. osoby bez živnostenského
listu (jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení zákonem
daných částek danit dle § 38G Zákona o dani z příjmu)
o přespolní osoby na soukromém pozemku společnosti Malá Šárka a.s. kterým už bylo 18
let, nebo mají k sobě jako zodpovědnou osobu někoho, komu už bylo 18 let.
• Prodej je povolen osobám mladším 18 let pouze v doprovodu rodičů nebo jiných osob

II.

POVINNOSTI PRODEJCE
• Prodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz čl. I), případně osobám jimi pověřených (na
stanovišti může být více osob), na místech jim vyhrazených správcem areálu
• Prodejce je povinen dbát pokynů správce areálu a osob jím pověřených - zvláště ve věci
dopravy a parkování, prostorového rozložení prodeje a prodávaného zboží. Pokud prodejce
nebude těchto pokynů dbát, bude z registrace vyřazen a jeho prodejní místo propadne dalšímu
zájemci.
• Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka.
• Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje
zanechat stanoviště čisté a uklizené a odklidit neprodané zboží.
• Prodejce po zaplacení příslušného poplatku najde své prodejní místo podle čísla, číslo
prodejního místa musí mít pro kontrolu na viditelném místě
• Na prodejní místo je možné si přinést vlastní stolek, deku stoličku, židli. Pokud začne pršet, lze
použít igelitovou plachtu na přikrytí
• Po skončení trhu vrátit číslo prodejního místa a případné neprodané věci si odnést.

III. CO SE SMÍ PRODÁVAT
• Hračky, sportovní vybavení pro dospělé a děti (jízdní kola, koloběžky, tříkolky, lyže, brusle …
apod.)
• Dospělé i dětské oblečení - co se nevejde do šatníku,
IV. CO SE NESMÍ PRODÁVAT
Následující zboží není na garážovém prodeji přípustné a jeho prodej může být důvodem k okamžitému
vykázání prodejce z prodejního místa a propadnutí poplatku za prodejní místo ve prospěch spol. Malá
Šárka a.s. V případě neuposlechnutí může správce areálu přizvat pomoc Městské policie.
• občerstvení, domácí jídlo a pití, alkohol
• kosmetika, parfémy, finanční produkty /hypotéky, pojištění, stavební spoření, apod/
• firemní prezentace, produkty z tabáku,
• jakékoliv zbraně (sečné, bodné nebo střelné atd. – i znehodnocené), jakákoliv munice
• pyrotechnické pomůcky a produkty, válečné hračky
• všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení, erotické produkty a
pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty
• barvy, oleje, laky, rozpouštědla, tlakové nádoby, jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky,
• produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská
práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.),
• textil ze second-handu
Při garážovém prodeji není možné provozovat:
• politickou ani náboženskou reklamu, propagandu, propagaci či reklamu komerční organizace či
produktu, petice,
• megafon, amplion popř. podobné zařízení k prodeji

V. REZERVACE PRODEJNÍCH MÍST A REGISTRACE PRODEJCŮ
Prodejní místo společnosti Malá Šárka a.s. má rozměry cca 2×1 m²(nikoliv stánek) je umístěno na
soukromém pozemku. Jeho velikost může variovat podle konkrétního umístění. Je označeno cedulkou
s číslem prodejního místa ve svém středu.
Rezervace prodejních míst
• Rezervace prodejních míst probíhá výhradně před zahájením garážového prodeje vyplněním
formuláře před pavilonem ostrahy,
• Rezervace musí obsahovat pravdivé občanské jméno prodejce, kontakt, povahu zboží a
vybrané číslo prodejního místa. Prodejce má možnost zarezervovat si na své jméno max. 2
prodejní místa, a to vedle sebe. Pokud druhé místo využívá jiná osoba, je povinen uvést i její email
• Prodejce zaplatí na místě rezervační poplatek, obdrží stvrzenku o zaplacení a podepíše se na
seznam prodejců. Správce areálu Malá Šárka a.s. si vyhrazuje právo prodejce odmítnout či
změnit jeho prodejní místo.
Registrace prodejců
• Registrace probíhá v den garážového prodeje od 15.5.2019 – do 17.5.2019 od 15:00 do 18:00
hod v pavilonu ostrahy Nad Markytou 728, Praha 6 Nebušice, místo je označené jako registrace
a v den garážového prodeje 18.5.2019 od 8:00 – 9:00 hod ve stejném místě.
• Prodejce je povinen po příchodu do areálu podepsat souhlas s prodejním řádem a zaplatit
registrační poplatek.
• Prodejce může obsadit pouze místo předem zaplacené, pokud provozovatel neurčí jinak. Místo
je označené kartičkou s číslem prodejního místa. Prodejce touto kartičkou označí svoje
stanoviště
• Prodejci není povoleno měnit umístění prodejního místa.
• Zavážka a příprava prodejních míst předem se nekoná
Registrační poplatek
• Registrační (organizační) poplatek v částce 200,-Kč je nevratný a splatný ihned při registraci za
každé prodejní místo
Doprava
• Prodejci, mohou parkovat svá osobní auta pouze v zálivech k tomu určených a pouze po
nezbytně nutnou dobu k vyložení zboží, poté zaparkují na vhodném vzdálenějším místě mimo
areál tak, aby nenarušovali běžný provoz a zásobování v areálu a samozřejmě nenarušovali i
dopravní předpisy. Prodejci jsou povinni bezpodmínečně dbát pokynů společnosti Malá Šárka
nebo jí pověřených osob (ano, i za cenu, že nezaparkují tam, kde chtějí, nebo nestihnou
pohodlně vyložit).
VI. TRVÁNÍ PRODEJE
Provozní doba garážového prodeje je 18.5.2019 od 8:00 do 14:00 hod
VII. UKONČENÍ/ZRUŠENÍ PRODEJE
Ukončení prodeje
• Prodejce může ukončit prodej na svém prodejním místě kdykoliv v průběhu garážového prodeje
• Při ukončení prodeje prodejce vrací správci areálu na stanovišti značeném jako registrace
kartičku prodejního místa.
• Prodejce má povinnost zanechat své místo čisté a uklizené a vlastními prostředky odklidit
případné neprodané zboží
Zrušení trhu
• Zrušení trhu (např. z důvodu nepříznivého počasí) je možné do jeho začátku. V takovém
případě je pořadatel povinen vrátit prodejcům zaplacené registrační poplatky.
• Při předčasném ukončení trhu (např. z důvodu nepříznivého počasí) není provozovatel povinen
vrátit prodejcům zaplacené registrační poplatky.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento prodejní řád zavazuje jak prodejce, tak pořadatele.
Při porušení kteréhokoliv z bodů tohoto prodejního řádu ze strany prodejce si pořadatel nebo osoba jím
pověřená vyhrazuje právo požadovat okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř. vykázat
prodávajícího z prostoru trhů bez nároku na vrácení organizačního poplatku.
Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji zakázáno.
Prodejní řád je platný po celou dobu konání garážového prodeje.

