
32. ročník festivalu Jičín - město pohádky ® 

 
 

CENÍK TRH 2023 
 
 
Ceník pro stánkové je stanoven Nadačním fondem Jičín - město pohádky a je platný pro daný ročník 
festivalu.  
Pro rok 2023 jsou ceny stanoveny na metr prodejní plochy/den. V případě účasti ve třech dnech čtvrtek-
sobota, je účast na středečním a nedělním trhu již zdarma. V případě účasti na celém festivalu je 
zvýhodněná cena. Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH činí 21%. 
Počítá se pouze prodejní plocha v délkovém metru. Sazba za metr prodejní plochy/den je stanovena 
dle sortimentu prodeje a je členěna do 3 kategorií: 
 
 

Druh stánku cena za m/den v Kč uvedeny bez DPH 21% 

Prodejní stánek s řemeslnou a rukodělnou 
výrobou, regionálními produkty, knihami, 
hračkami… 

250 Kč/m prodejní plochy/den 
 
200 Kč/m prodejní plochy/den v případě účasti na 
celém festival  

Prodejní stánek s dílničkou (tato kategorie je 
posuzována trhovou komisí organizátora) 

180 Kč/m prodejní plochy/den 
 
150 Kč/m prodejní plochy/den v případě účasti na 
celém festival 

Prodejní stánek s občerstvením 
cena stanovena dle sortimentu nabízeného v 
daném stánku 

 

- prodejní stánek prodávající laskominy a 
kavárny (ve stánku neprobíhá příprava, 
jedná se o prodej) 

400 Kč/m prodejní plochy/den 
 
300 Kč/m prodejní plochy/den  v případě účasti na 
celém festiva 

- prodejní stánek s jídlem (ve stánku 
probíhá příprava a vaření jídla) 

600 Kč/m prodejní plochy/den 
 
400 Kč/m prodejní plochy/den  v případě účasti na 
celém festiva 

- gastro stánek s alkoholem (pivo, víno, 
míchané nápoje… na festivalu není 
povolen prodej tvrdého alkoholu) 

700 Kč/m prodejní plochy/den 
 
500 Kč/m prodejní plochy/den  v případě účasti na 
celém festival 

 
Účast na středečním a nedělním trhu je zdarma, pokud se trhu účastníte od čtvrtka do soboty. Dále v 
případě účasti ve všech třech dnech (čtvrtek-sobota)  je poskytnuta zvýhodněná cena za stánkovné. 

V případě potřeby el. připojení se připočítává paušální poplatek 400-700 Kč dle nahlášeného 
odběru (bez rozdílu zda, přijedete na jeden, či více dní). Výši poplatku určuje organizátor akce. 

V případě atypických rozměrů stánků si vyhrazuje pořadatel možnost stanovení stánkovného 
neuvedeného výše v tabulce.  
 
Zařazení do kategorie určuje pořadatel na základě předložené žádosti. 


