
 

 

Dohoda o spolupořádání Trojského vinobraní 2019 

a o následném finančním vyrovnání 
 

 

Městská část Praha – Troja 

se sídlem Trojská 230/ 96, 171 00 Praha 7 – Troja 

zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem 

IČ: 45246858 

DIČ: CZ45246858 

 

a  

 

Galerie hlavního města Prahy  

se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1 

zastoupená ředitelkou PhDr. Magdalenou Juříkovou 

IČ: 00064416 

 

uzavírají tuto Dohodu o vzájemné spolupráci při pořádání 21. Trojského vinobraní dne 14. září 2019 

v Trojském zámku a o následném finančním vyrovnání. 
 

Městská část Praha-Troja se zavazuje zajistit: 

 

 stany pro vinaře, ostatní prodejce, stan MČ včetně stanů pro hosty, stany pro dětský program a 
pokladny 

 všechny stoly a židle z umělé hmoty (vč. odvozu tam a sem) 
 všechny lavice a stoly dřevěné (vč. odvozu tam a sem) 

 orientační plánek  

 kulturní program 

 personální obsazení při výběru vstupného u dvou pokladen u hlavní brány + 1 osobu na Kovárnu  

 k výběru vstupného zajistit číslované vstupenky a vést evidenci vybraného vstupného 

 výběr nájmu od vinařů (vinaři 2.500,- Kč/stánek, jídlo 3.500 Kč/stánek) 

 propagaci na vývěsce a v časopisu TROJA 

 TOI TOI sanitární systémy 16 ks + 3 mobilní umyvadla na mytí skla 

 finanční odměnu elektrikáře a správce GHMP  (XXX, XXX) 

 přistavení velkoobjemového kontejneru na odpad v pátek 13.9. po 15. hodině 

 pracovníky na stavění stanů na severním nádvoří ráno i bourání večer po akci  
 finančně odmění 2 osoby na sobotu ráno v 7 hod. - stavba stanů a rozmístění stolů, lavic a židlí na 

jižním nádvoří a u východní strany, úklid severního a jižního nádvoří, koordinace dopravy 
(personálně zajistí pan XXX) 

 

Galerie hl.m. Prahy se zavazuje zajistit: 

 

 prostory nádvoří, zahrady, sklepů, Konírny Trojského zámku 

 technické zázemí – elektro, voda, úklid, včetně celodenní spolupráce organizátorů 

 lavičky k podiu-jih 

 4 pracovnice k pokladnám (1 hlavní, 1 Kovárna, 2 jih) 
 organizace dopravy a parkování v celém areálu 

 zajištění kontaktu s pokladnou na severu s ohledem na prodej vstupenek do zámku. 
 

 

 



 

Obě strany se zavazují realizovat uvedené povinnosti ze svých finančních prostředků. 
 

Dohodou obou stran bylo stanoveno vstupné pro dospělé návštěvníky Trojského vinobraní ve výši 200,- 

Kč, děti 3-17 let 90,- Kč, senioři nad 60 let + ZTP 130,- Kč, studenti do 26 let s ISIC 130,- Kč, pes na vodítku 

100,- Kč.  
 

Městská část Praha-Troja a Galerie hl. m. Prahy se dohodly na rozdělení vybraného vstupného poníženého 
o pořizovací náklady na skleničky vydané v rámci vstupného pro dospělé, studenty a seniory v poměru 
60% : 40% celkové částky.   
Městská část Praha-Troja předloží Galerii hl. m. Prahy doklady o vybraném vstupném a dohodnutou částku 
poukáže na účet Galerie hl. m. Prahy do 30. 10. 2019. 

 

Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od této dohody písemným oznámením zaslaným druhé 
smluvní straně. 
 

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  
 

V Praze dne 14. 9. 2019 

 

 

 

 

…………………………..………                …………………………………………………….. 
    Galerie hl. m. Prahy                                                    Městská část Praha-Troja 
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