
Tržní řád  

upravuje podmínky prodeje zboží a poskytování služeb.  

Čl. 2 Vymezení pojmů  

Prodejním místem se rozumí prostor, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo 

poskytování služeb jedním prodejcem, dále ložná plocha vozidla, ze kterého se 
provádí prodej.  

Čl. 3 Vymezení míst pro prodej 

      K stánkovému a obdobnému prodeji zboží se určují tato místa: 

      Venkovní a vnitřní prostory klub Střelnice, Boženy Němcové 476 ve Varnsdorfu 

Čl. 4 Doba prodeje zboží a poskytování služeb 

     Provozní doba je stanovena takto: 

     od 12.00 hod. do 18.00 hod.  

Čl. 5 Podmínky stánkového prodeje 

1. Poplatek z místa je účtován dle Provozních a technických podmínek trhů. Poplatek 

musí být uhrazen vždy v tržní den, a to od 12.00 do 17.00 hod.  

2. Zakoupené prodejní místo je nepřenosné na jiného prodejce.  

3. Stánky musí být viditelně označeny obchodním jménem, IČ a bydlištěm 

podnikatele.  

4. Mezi jednotlivými prodejními místy musí být dodržovány mezery pro průchod 
chodců.  

Čl. 6 Udržování čistoty na tržišti 

1. Každý prodejce musí dbát, aby při prodeji nedocházelo ke znečišťování a 

poškozování prostranství prodeje a jeho okolí. Po celou dobu prodeje je povinen 

udržovat prostor v čistotě. Po ukončení prodeje provede řádný úklid takovým 

způsobem, aby nebyl patrný předchozí způsob využití prodejního místa a aby 

následně nedocházelo ke znečišťování prostranství pivovaru.  

2. Kartony a obaly od zboží nesmí být odkládány do odpadkových košů ani vedle 
nich.  

Čl. 7 Omezující opatření 

1. Prodej mohou provádět :  

a. podnikatelé (fyzické a právnické osoby), resp. jejich zaměstnanci, a to v 

rozsahu předmětu činnosti živnostenského oprávnění a za podmínek 

stanovených živnostenským zákonem ve znění pozdějších předpisů.  

b. fyzické osoby (bez živnostenského oprávnění, starší 15-ti let), a to v 

případě prodeje nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z 

vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesních plodin přímým 

spotřebitelům, (dále jen prodávající).  

 



 

2. Při kontrole prodeje se prodávající musí na místě prokázat:  

a. průkazem totožnosti) občanský průkaz, povolení k pobytu cizince za 

účelem podnikání);  

b. živnostenským listem, popřípadě jiným dokladem podnikatelského 

oprávnění nebo jeho ověřenou kopií s výjimkou prodávajícího dle čl. 7 

odst. 1) písm. b). V případě, že jde o zaměstnance podnikatele dokladem o 

pracovním vztahu;  

c. dokladem o zaplacení prodejního místa 

d. zdravotní průkazem (v případě prodeje potravinářského zboží)  

e. v případě prodeje drobného hospodářského zvířectva a ryb veterinárním 

osvědčením vydaným soukromým nebo státním veterinárním lékařem, v 

případě surovin a potravin živočišného původu osvědčením pro přepravu 

živočišných produktů vydaných pouze státním veterinárním lékařem;  

3. Na tržišti a prodejních místech je zakázána následující obchodní činnost:  

a. prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží;  

b. směnárenská činnost;  

c. prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, 

střelivo, výbušniny, jedy, omamné látky apod.);  

d. prodej a nabízení dalších předmětů, jejichž prodej je v rozporu s obecně 

závaznými předpisy;  

e. prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin, zvláště 

chráněných živočichů a nerostů;  

f. prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky; 

g. prodej trvanlivých potravin vyžadující chlazení, a to v případě, že není 

napojeno na zdroj elektrické energie a zdroj pitné vody (zásobník 
kontrolované vody).  

Čl. 8 Kontrola prodeje 

1. Dozor nad dodržováním tržního řádu provádí pověřený zástupce organizátora – 

může od prodejců vyžadovat veterinární potvrzení, doklady o původu zboží a 

kontrolovat dodržování hygienických podmínek. 

2. Výzvu k odstranění nedostatku vzniklého porušením tržního řádu včetně stanovení 

lhůt vykonává zástupce organizátora pověřený kontrolou dle čl. 8 odst. 1)  

3. Při hrubém nebo soustavném porušování Tržního řádu nebo odmítnutí 

spolupráce s kontrolním pracovníkem si organizátor vyhrazuje právo zrušit 
pronájem prodejních míst.  

Čl. 9 Odpady 

1. Musí být k dispozici odpovídající zařízení nebo nástroje pro uchovávání potravin 

při vhodné teplotě a pro kontrolu teplot. 

2. Musí být potraviny umístěny tak, aby bylo zabráněno riziku kontaminace. 

3. Prodejci živočišných produktů musí mít platný zdravotní průkaz.  

4. Prodejci musí nosit vhodný čistý a je-li nezbytné, ochranný oděv, musí dbát na 

vysoký stupeň čistoty. 

5. Obaly použité pro první a další balení potravin nesmí být zdrojem kontaminace. 

Materiály pro první balení musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly 

vystaveny riziku kontaminace.                                                                                              

6. Pro případ výskytu odpadů živočišného původu telefonní číslo na asanační podnik: 

 

 

 

 



SAP Mimoň spol. s r.o. 

Ralsko-Boreček čp. 30 

471 24 pošta Mimoň 

ústředna +420 487 883888 

fax.: +420 487 862861 

e-mail: info@sapmimon.cz   

 

7. K dispozici musí být odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů 

až do jejich odvozu asanační službou (uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně 

konstruovány, udržovány, snadno čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné).  

8. Odpady nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace. 

9. Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci 

VŽP vystavit obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu 

orgánu.                                                                                 

10. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly 

získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním 

podniku a to za podmínek, které jsou uvedené v dokumentu  

     „ Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na  

     Pátečních trzích“ 

Čl. 10 Sanitace 

1. Prodejní zařízení musí být konstruována a udržována čistá a v dobrém stavu, aby 

bylo zabráněno riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci. 

2. Musí být k dispozici vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny prodávajících 

(zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety). 

3. Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, musí být v dobrém stavu a musí 

být snadno čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné. Požaduje se použití 

hladkých, omyvatelných, nerezavějících a netoxických materiálů. 

4. Musí být odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, jeli nezbytné, dezinfekce 

pracovních nástrojů a zařízení. 

5. Musí být zajištěno, aby pracovní úkony probíhaly za hygienických podmínek, 

jestliže jsou potraviny čištěny jako součást prodeje. 
 

Čl. 9 Účinnost 

      Okamžitě  

Klub Střelnice Varnsdorf                            

Ve Varnsdorfu dne 30. Května 2014 
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