Město Jevíčko
Nařízení č 1/2020 - Tržní řád
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Rada města Jevíčko se na své schůzi dne 7.12. 2020 usnesením č. 4b/53R/2020 usnesla vydat na základě
ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví místa a podmínky pro nabídku a prodej zboří a nabídku a poskytování služeb, dále
jen „prodej zboží a poskytování služeb" mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením
nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1), a to na prodejních místech definovaných v čl. 5.
Tento tržní řád je závazný pro celé území města Jevíčko bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví
pozemků, na nichž se nachází prodejní místo.

Článek 2
Předmět úpravy
(1) Tržní řád dále určuje:
a) přiměřenou vybavenost prodejního místa,
b) dobu prodeje zboží a poskytování služeb prodejního místa,
c) pravidla pro udržování čistoty, pořádku a bezpečnosti na prodejních místech,
d) pravidla, která musí dodržovat provozovatel prodejního místa k zajištění jeho řádného provozu.
(2) Tržní řád se nevztahuje 2) na tyto činnosti provozované mimo provozovnu:
a) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem,
b) na prodej zboží a poskytování služeb na předsunutých prodejních místech,
c) na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních předzahrádkách.

Článek 3
Základní pojmy
(1) Tržnice - uzavíratelný prostor mající charakter stavby podle zvláštního zákona1*, vybavený prodejními
zařízeními, určený pro prodej zboží a poskytování služeb, umožňující celoroční prodej na jednotlivých
prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo provozovaný
vlastníkem. Tržnice je veřejně přístupná ve stanovené provozní době.
(2) Tržiště - vymezený prostor umožňující celoroční prodej nebo poskytování služeb na jednotlivých
prodejních místech, pronajatých k tomuto účelu fyzickým nebo právnickým osobám nebo provozovaných
vlastníkem. Prodej zboží a poskytování služeb je prováděn za použití prodejních zařízení.
(3) Trh - soubor prodejních míst zřizovaných k příležitostnému soustředěnému prodeji zboží nebo
poskytování služeb více prodejci ve stanovených termínech pravidelných nebo při příležitosti mimořádných
akcí.
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(4) Tržní místo - vymezený prostor mimo tržnice, tržiště a trhy, který není provozovnou určenou k prodeji
zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1>, určený k prodeji nebo
poskytování služeb na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech při použití prodejních zařízení.
(5) Prodejní místo - místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb jedním
prodejcem na prodejním zařízení.
(6) Předsunuté prodejní místo - vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona 1), na kterém se uskutečňuje prodej a poskytování služeb při použití
prodejního zařízení. Předsunuté prodejní místo musí mít stejného provozovatele jako s ním související
provozovna a musí s touto svým umístěním a funkčně souviset.
(7) Restaurační předzahrádka - vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji zboží
a provozování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 1>, na kterém je provozována
hostinská činnost. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako s ní související
provozovna a musí s touto svým umístěním a funkčně souviset. Zdaje restaurační předzahrádka umístěna
směrem do ulice nebo do zadního traktu domu není podstatné.
(8) Provozovatel - fyzická nebo právnická osoba, která organizuje prodej zboží nebo poskytování služeb
v tržnici, na tržišti, trhu, tržním místě nebo na prodejním místě.
(9) Prodejce
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního zákona
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b) osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů 3>,
c) fyzická osoba nabízející zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské výroby.
(10) Prodejní zařízení - jakékoli zařízení (např. stánek, který není stavbou podle zvláštního zákona1*,
přenosný stánek, stůl, pult), sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb, jehož umístěním dochází
k záboru prostranství nebo prostoru nad ním. Prodejním zařízením nejsou běžné reklamní tabule umístěné
bez současného vystavení nabízeného zboží. Prodejním zařízením nejsou rovněž zavazadla, z nichž je
zboží prodáváno.
(11) Pojízdný prodej - prodej a poskytování služeb uskutečňovaný z pojízdných prodejních zařízení,
zejména z ložné plochy automobilu, mimo prodejní místo. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby
a dopravy.
(12) Prodej bez prodejního zařízení - prodej zboží a poskytování služeb uskutečňovaný mimo prodejní
místo bez použití prodejního zařízení.
(13) Pochůzkový prodej - prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, bez
prodejního zařízení, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.
(14) Podomní prodej - prodej zboží a poskytování služeb provozovaný bez prodejního zařízení
pochůzkou v neveřejných prostorách, zejména v domech určených k bydlení bez předchozí objednávky

Článek 4
Základní pravidla
(1) Prodejní místa lze provozovat pouze na místě určeném tímto nařízením.
(2) Všechny zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy a podmínky
stanovené tímto nařízením.
(3) Umístění a provoz prodejního místa nesmí omezit provoz na přilehlých parkovištích a komunikacích.
(4) Pochůzkový a podomní prodej se na území města zakazuje. Za pochůzkový prodej se nepovažují
veřejné sbírky pořádané podle zvláštních právních předpisů.
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Článek 5
Místa stanovená pro prodej zboží a poskytování služeb
Prodejní místa lze provozovat v lokalitě Palackého náměstí s výjimkou místních komunikací. Konkrétně se
jedná o část Palackého náměstí vymezenou mezi parkem se sochou T. G. Masaryka a komunikací vedoucí
středem náměstí.

Článek 6
Označení prodejních míst
Prodejní místo musí být jeho provozovatelem viditelně a zřetelně označeno:
a) u provozovatelů, kteří podnikají podle zvláštního zákona 2>, obchodní firmou, IČO a sídlo
b) u ostatních jménem, příjmením a bydlištěm provozovatele.

Článek 7
Stanovení vybavenosti prodejních míst
(1) Prodejní místa musí být dle charakteru prodávaného zboží vybavena takto:
a) u potravin zařízeními požadovanými zvláštním zákonem4)5)'6),
b) u ovoce, zeleniny a dalšího zboží musí být zajištěna vhodná zařízení, popřípadě na ně navazující
podložky tak, aby toto zboží nebylo uloženo přímo na zemi,
c) u elektrospotřebičů a elektronického zboží přípojkami energií pro předvedení prodávaného zboží.
Na prodejních místech je zakázána směnárenská činnost a prodej těchto komodit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zbraní všeho druhu a střeliva,
výbušnin, petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky,
jedů,
omamných látek a alkoholu,
lihovin a tabákových výrobků,
živých zvířat s výjimkou sezónních ryb 4),
zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží.

Článek 8
Doba prodeje a poskytování služeb
Pro prodej zboží a nabídku služeb na prodejním místě platí tento časový rozvrh:
a) trhy farmářských výrobků, prodej ostatního zboží a poskytování služeb: pondělí - neděle od 07:00 do
17:00 hodin,

Článek 9
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Při prodeji zboží a poskytování služeb na prodejních místech jsou prodejci, poskytovatelé služeb a jejich
zaměstnanci povinni:
a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních míst a jejich okolí, míst pro nakládku zboží
a skladových prostor,
b) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží,
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c) k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená.

Článek 10
Pravidla pro provozovatele prodejních míst
(1) Provozovatel prodejních míst je povinen:
a) mít k dispozici tento tržní řád,

b) vést aktuální evidenci

prodejců a poskytovatelů služeb,

c) zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení.
(2) Provozovatel je oprávněn u prodejců nabízejících zemědělské produkty z vlastní drobné zemědělské
výroby ověřit vlastnictví nebo pronájem zemědělské půdy.

Článek 11
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí strážníci Městské policie Jevíčko ve spolupráci se
zaměstnanci města Jevíčko zařazených do Městského úřadu Jevíčko v rámci finančního odboru. Tím není
dotčeno provádění kontroly na prodejních místech orgány dozoru podle zvláštního zákona 4>'5)'6).
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštního zákona 7).

Článek 12
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení ruší nařízení č. 1-T/2018 ze dne 26. 2. 2018
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.1.2021

1> zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
2) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
3) např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
4> zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů
5> zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve znění pozdějších předpisů
6> zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
7> např. zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 12. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 28. 12. 2020
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
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