
  

Sazebník úhrad za služby zajištěné společností KV CITY CENTRUM, s.r.o. 
Vánoční trhy 2021 Karlovy Vary 
 
Místo umístění:  Mlýnské nábřeží, Vřídelní ulice, Karlovy Vary  
 1 prodejní stánek 

sortiment: cena bez DPH: cena s DPH 

Řemeslné výrobky 25.826,45 Kč 31.250 Kč 

Prodejci gastro – vyjma nápojů 30.826,45 Kč 37.300 Kč 

Prodejci gastro - nápoje 35.826,45 Kč 43.350 Kč 

Cateringové služby  300.000 Kč 363.000 Kč 

 
Místo umístění:  Dvořákovy sady, Karlovy Vary  

 1 prodejní stánek 

sortiment: cena bez DPH: cena s DPH 

Řemeslné výrobky 11.652,90 Kč 14.100 Kč 

Prodejci gastro – vyjma nápojů 13.652,90 Kč 16.520 Kč 

Prodejci gastro - nápoje 16.652,90 Kč 20.150 Kč 
 

Ceny jsou uvedeny pro celé období 27. 11. 2021 – 26. 12. 2021. 

V rámci ceny je zohledněn pronájem plochy, pronájem stánku a inventáře (vyjma poskytovatele 
cateringových služeb), vánoční výzdoba a služby spojené s provozem trhů (parkování, svoz odpadu, 
zajištění sociálních služeb, úklid sněhu, ochranka aj.).  
Organizátor si vyhrazuje právo stanovit výši ceny ve výjimečných případech sám, tzn. například při 
pronájmu více jak jednoho stánku jedním prodejcem, při krátkodobější době nájmu apod.  
 

Elektrická energie:  

 
Spotřeba bude evidována podružným měřičem a následně fakturována spotřebiteli.  
O stavu spotřeby bude se spotřebitelem proveden písemný zápis (předávací protokol). 

 1 kWh 

 cena bez DPH cena s DPH 

Řemeslné výrobky 5,79 Kč 7,00 Kč 

Ostatní (gastro prodejci, catering, atrakce)  9,09 Kč 11,00 Kč 
 

Odběr elektrické energie je omezen. Případné navýšení odběru pro zajištění cateringových služeb si 
musí zajistit pronajímatel na své náklady. 
 

OSTATNÍ SLUŽBY: 

 cena bez DPH cena s DPH 
Propojení 2 ks stánků k sobě 2.500 Kč 3.025 Kč 
 

(každé další propojení se účtuje stejná cena)    
 

DPH činí 21%.  
Ceník je přílohou smlouvy, která bude uzavřena s každým z prodejců. 
  
 
________________________________ 
KV CITY CENTRUM, s.r.o. 
Milan Žemlička, jednatel společnosti  
Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 62583131 

Organizátor Vánočních trhů 2021 Statutárního města Karlovy Vary.  


