
Provozní řád městského tržiště.
Provoz trhu probíhá ve stanovený čas a řídí se tímto provozním řádem, který je v souladu

s nařízení č.  7/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 4/2020.

1) Provozní doba městského tržiště je stanovena:
V období od 1. dubna – 31. října 6,00 – 15,00 hodin
V období od 1. listopadu – 31. března 8,00 – 13,00 hodin
V sobotu 6,00 – 13,00 hodin
Prodej není dovolen o nedělích a svátcích. 
O době mimo stanovené dny rozhoduje správce městského tržiště.

2) Tento provozní řád se vztahuje na:
 Prodej zboží a poskytování služeb v rámci živnostenského podnikání
 Na prodej zboží a poskytování služeb, které není živnostenským podnikáním (např. prodej 

vlastní produkce zemědělské výroby zemědělskými podnikateli, nebo prodej nezpracovaných 
rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné produkce)

 Prodej zboží a poskytování služeb v rámci přeshraničního poskytování služeb podle zvláštního
zákona (zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb)

3)  Na  trhu  je  možné  prodávat  především  tuzemské  produkty  (přednostně  regionální)  maximálně
respektující  ekologické  principy trvalé udržitelnosti  a podporující  místní  ekonomiku.  Provozovatel
trhu si  vyhrazuje  právo posoudit  prodejní  sortiment  a v případě nerespektování podmínek trhu ho
vyloučit.

4)  Je  nepřípustné  najíždět  vozidlem  do  prostoru  trhu  v době  jeho  konání,  stejně  tak  jezdit  po
komunikacích  k tomu  neurčených.  Pokud  prodejce  toto  nařízení  nebude  respektovat,  bude  z trhu
vyloučen. Prodejcům bude s výjimkou parkování umožněn vjezd motorových vozidlem do prostoru
městské  tržnice  jen  za  účelem  vyložení  či  naložení  zboží,  a  to  jen  na  dobu  nezbytně  nutnou.
Provozovatel umožní prodejci, který o to projeví zájem, zaparkování motorového vozidla či přívěsu
v prostoru  městského tržiště  na  místě  označeném jako  parkoviště,  a  to  jako  službu s podnájmem
spojenou. Parkovat nelze na ploše, kde jsou umístěna prodejní zařízení, nebo v jejich bezprostřední
blízkosti ani jinde mimo zónu parkoviště. 

5) Užívání městského tržiště nepodléhá místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství, kromě
podnájemného za prodejní místo. Prodejce je povinen zaplatit úplatu za služby s podnájmem spojené.

6) Ve vyhrazeném prostoru mohou prodávat  a nabízet produkty, výrobky a služby prodejci, jejich
rodinní  příslušníci,  případně  další  pověřené  osoby,  kteří  budou  s  prodávaným  zbožím dostatečně
obeznámeni, aby mohli poskytnout potřebné informace kupujícím. Prodejci potravin musí mít u sebe
platný zdravotní  průkaz.  Každý prodejce potravin musí  mít u sebe doklad o původu prodávaného
zboží.

7)  Prodejce  má  od  provozovatele  trhu  pronajaté  místo.  Prodejce  má  možné  po  dohodě  s
provozovatelem využít vlastní stánek, Prodejce je v tom případě povinen vlastní stánek složit, rozložit
a odvézt ho ve vlastní režii. 

8) Prodejce uzavře s provozovatelem trhu nájemní smlouvu na jeden den. Prodejce je povinen obsadit
prodejní místo, které mu bylo přiděleno.

9)  Prodejní  místo  musí  být  na  vhodném,  trvale  viditelném místě  označeno  identifikačními  údaji
prodávajícího, výrobce, který vlastní  prodávané potraviny je zodpovědný za dodržování  podmínek
trhu, zejména uvedených v provozním řádu.

10) Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj
vztahuje.  Na  pokyn  provozovatele  nebo  jeho  pověřeného  zástupce,  kontrolních  orgánů  města  a
kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně



prokázat své pověření. Prodejce, který spadá svou činností do režimu EET, je povinen splnit všechny
povinnosti a náležitosti s tím související. 

11) Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou za měrnou jednotku a potraviny také údaji
v souladu s platnou legislativou – pokud je zboží nebalené, pak musí být viditelně umístěny alespoň
údaje:
Třída jakosti
Název potraviny – nejen komerční, ale podle vyhlášky skupina (např. masný výrobek tepelně 
opracovaný, u pečiva běžné nebo jemné pečivo…).
Země nebo místo původu (maso - CZ, ovoce, zelenina, brambory- země původu).
Doba použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.
Nebalené potraviny musí být chráněny proti kontaminaci (např. prachem, povětrnostními vlivy, 
spotřebiteli…).
Prodejce odpovídá za dodržování všech předpisů pro prodej zboží. Prodejce je povinen prodávat jen
zdravotně  nezávadné  potraviny  a  uchovávat  je  při  stanovených  teplotách.  V  případě  znečištění
prodejního místa či  předmětů, používaných pro prodej,  je prodejce povinen provést řádné očištění
a desinfekci. Prodávané zboží musí být na stole vyloženo esteticky. Pokud bude umístěno u stánku,
nesmí přijít do kontaktu se zemí. 

12) Prodejce je povinen dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k prodeji  potravin
(zejména  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  rady  č.  852/2004  o  hygieně  potravin  a  Nařízení
Evropského parlamentu a rady č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům),
hygienické             a veterinární právní předpisy (z. č. 166/1999 Sb., veterinární zákon od. 4. § 27, ve
znění pozdějších předpisů, zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Prodej
hub  je  možný  pouze  s osvědčením o  znalosti  hub  podle  zvláštního  právního  předpisu  (vyhláška
č.475/2002 Sb.)

13) Prodejce je povinen při nabízení potravin k prodeji dodržovat teploty stanovené legislativou nebo
uvedené  výrobcem  na  výrobku  a  musí  mít  k dispozici  zařízení  (chladicí  vozy,  chladicí  vitríny,
termoboxy s namraženými vložkami) pro udržování a sledování vhodných teplotních podmínek pro
potraviny.

14) Dále je povinen zachovávat vysoký stupeň čistoty (pravidelně si umývat ruce, udržovat veškeré
pomůcky v čistotě) a hygienické podmínky při zacházení s potravinami zejména při jejich porcování
a balení, k tomu je povinen používat zdravotně nezávadný obalový materiál. Zejména při zacházení
s potravinami živočišného původu (krájení sýrů, masných výrobků…), je povinen pracovní pomůcky
(nože, prkénka…) udržovat v čistotě, pravidelně je umývat a desinfikovat. Materiály, přicházející do
přímého styku s potravinami musí být z čistitelných a, je-li  nezbytné, dezinfikovatelných materiálů
(týká se zejména potravin živočišného původu – masných výrobků, mléčných výrobků – sýrů…).

15) Prodej živých ryb – místo musí být umístěno tak, aby byl zajištěn co nejsnazší odtok odpadních
vod  do  kanalizace,  a  musí  být  vybaveno  prodejním  pultem  s omyvatelnou  a  dezinfikovatelnou
pracovní deskou a dostatečně velkými káděmi na ryby, pokud by se ryby na místě zabíjely, je nutno
mít pracovní desku, nože, paličku na omračování a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání a
odtok odpadní vody do kanalizace a nepropustné uzavíratelné a pevné nádoby na vedlejší živočišné
produkty.

16) Prodejce je povinen udržovat prodejní místo i svůj pracovní oděv v čistotě a odpady ukládat do
uzavřené sběrné nádoby k tomu určené. Do přistaveného kontejnerů nesmí být vhazovány vedlejší
živočišné produkty. Ty je příslušný prodejce povinen zlikvidovat podle platné legislativy. S chladicími
vozy je možné parkovat pouze v prostoru vyhrazeném provozovatelem trhu.

17)  Prodejci  je  zakázáno  natahování  igelitů,  plachet,  látek  a  stavět  různé  konstrukce,  používat
elektrická i plynová topení, vařiče. Je zakázáno rozdělávat na tržišti oheň. Je zakázáno prodejcům na
tržišti kouřit a konzumovat alkoholické nápoje. Je zakázáno prodávat zboží dle vyhlášky č. 174/1992
Sb.  Je zakázáno používat nepronajatá místa k vystavování či prodeji zboží. Je zakázáno používání
různobarevných, potrhaných, popsaných a třásněmi lemovaných slunečníků. 



18) Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které způsobí. 

19) Provozovatelem trhu je Výstaviště Flora Olomouc, a.s. IČ 25848526, Wolkerova 37/17 Olomouc. 

Tento provozní řád nabývá platnosti od 1.února 2022


