Město Česká Kamenice

NAŘÍZENÍ MĚSTA
č. 3/2022
TRŽNÍ ŘÁD
________________________________________________________________
Rada města Česká Kamenice se na svém zasedání dne 12. 09. 2022 usnesením RM
č. 481/19/2022 usnesla vydat na základě § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Toto nařízení města (dále jen „nařízení“) stanoví podmínky, za kterých lze uskutečňovat
nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), a to ve stanoveném rozsahu i na
prodej na tržišti a příležitostných prodejních trzích a dále stanoví, které duhy prodeje
zboží a poskytování služeb jsou na území města Česká Kamenice zakázány2.
2) Ustanovení zvláštních právních předpisů, dle nichž je možné uskutečňovat prodej zboží a
poskytovat služby pouze na základě správního aktu, zejména na základě rozhodnutí
správního orgánu3, zůstávají tímto nařízením nedotčena.
3) Tento tržní řád je závazný pro celé území města Česká Kamenice bez ohledu na
charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na nichž se nachází místo prodeje zboží a
poskytování služeb.
Článek 2
Vymezení základních pojmů pro účely tohoto nařízení
1. Prodej je prodej zboží a poskytování služeb.
2. Tržiště je vymezený prostor umožňující celoroční prodej zboží 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. Tržním místem je vymezené místo pro prodej zboží nebo nabízení služeb mimo
provozovnu na prodejním zařízení.
4. Prodejní zařízení jakékoliv zařízení (např. stánek, který není stavbou podle zvláštního
zákona, přenosný stánek, pult, stůl, vozík, stojan tyč) sloužící k prodeji zboží nebo
poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru veřejného prostranství nebo
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
1

2

§ 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

3

např. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
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prostoru nad ním. Prodejním zařízení je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční
vozidlo sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb.
5. Prodejní stánek je prostor vymezený stabilní konstrukcí popř. plochou pultu, stolu či
obdobného zařízení, v němž dochází k prodeji zboží a poskytování služeb.
6. Pojízdná prodejna je mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a
samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních předpisů4 a
zároveň odpovídá hygienickým předpisům5.
7. Prodejní místo je plocha přidělená pro jeden prodejní stánek, včetně prostorů nutných
k obsluze prodejního stánku a jeho skladovacích prostorů.
8. Předsunuté prodejní místo je vymezené místo, na kterém se uskutečňuje prodej zboží
nebo se poskytují služby na prodejních zařízeních ve stejném sortimentu jako
v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního právního
předpisu1, se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí. Předsunuté prodejní
místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí mít stejného
provozovatele.
9. Restaurační předzahrádka je vymezené místo, na kterém se nabízí, prodává zboží a
poskytují služby, které je k této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou,
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1.
Restaurační předzahrádka musí mít stejného prodejce jako uvedená provozovna; tato
podmínka se prokazuje zřetelným a viditelným označením umístěným na konstrukci
restaurační předzahrádky, obsahově totožným s označením provozovny.
10. Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka zboží a služeb, prodej zboží a poskytování
služeb
a) mimo řádnou provozovnu,
b) mimo prodejní místa,
c) mimo předzahrádky,
při nichž prodejce vyhledává z jednoho místa nebo při chůzi potencionálního spotřebitele
z okruhu osob nacházejících se na veřejném prostranství6.
11. Příležitostný prodej je časově omezený prodej zboží či poskytování služeb, a to
zejména
a) při pořádání zvláštních akcí (reklamní, prezentační akce apod. fyzických, popř.
právnických osob),
b) prodej sezónních výrobků (vánoční stromky, ryby, velikonoční výrobky apod.).
12. Příležitostný trh je soubor prodejních míst určených k příležitostnému soustředěnému
prodeji zboží nebo poskytování služeb více prodejci najednou v předem stanovených
dnech.
13. Podomním prodejem se rozumí nabídka zboží a služeb, prodej zboží a poskytování
služeb
a) mimo řádnou provozovnu,
b) mimo prodejní místa,
c) mimo předzahrádky,

např. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších
předpisů
4

5

6

např. zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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při nichž prodejce vyhledává potencionálního spotřebitele dům od domu bez předchozí
objednávky. Zboží je prodáváno nebo služby jsou nabízeny mimo veřejná prostranství6,
zejména v různých obytných prostorech, např. domovech, bytech apod.
14. Provozovatel tržiště a tržního místa je fyzická osoba nebo právnická osoba oprávněná
k provozování tržiště nebo tržního místa a za tento provoz zodpovídá.
15. Prodejce je
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání 7,
b) fyzická nebo právnická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů, která se
prokáže platným oprávněním8,
uskutečňuje prodej zboží a poskytování služeb na jednotlivém prodejním místě,
v předzahrádce, na předsunutém místě, pojízdným prodejem nebo pochůzkovým
prodejem, svým jménem a na svůj účet nebo svým jménem na účet jiné osoby nebo
jménem a na účet jiné osoby.

Článek 3
Základní pravidla
Nedotčena zůstávají zejména ustanovení zvláštních ustanovení předpisů, podle nichž je
prodej možno uskutečňovat pouze na základě správního aktu, zejména rozhodnutí správního
orgánu9.
Článek 4
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
1) Místa určená pro prodej na tržních místech, restauračních předzahrádkách, místa
určená pro pojízdný prodej jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.
2) V případě, že nejsou splněny požadavky zvláštních předpisů, v lokalitách stanovených
v příloze k tomuto nařízení, prodej uskutečňovat nelze.
Článek 5
Stanovení vybavenosti kapacity
1) Prodejce je na jednotlivém prodejním místě povinen zejména:
a) Při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy,
b) Zajistit vybavení potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele, umožňuje-li to
povaha zboží (zejména při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží),
2) Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, jednotlivé prodejní místo musí být prodejcem
z nákupního prostoru viditelně označeno:
a) Obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osobyprodejce,
b) Identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,

7
8

9

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
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c) Údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce; nemá-li prodejce sídlo nebo místo
podnikání, údajem o místě obdobném (např. bydliště)
d) Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém prodejním místě.

Článek 6
Doba prodeje a poskytování služeb
1) Není-li v příloze k tomuto nařízení stanoveno pro jednotlivé lokality (místa pro prodej)
jinak, platí, že:
a) Tržní místa mohou být provozována celoročně; maximální doba prodeje je od
6:00 hodin do 22:00 hodin.
b) Restaurační předzahrádka může být provozována od 01. 04. do 31. 10. běžného
roku; maximální doba prodeje je od 8:00 hodin do 23:00 hodin. Do uvedené doby
se započítává i doba nezbytného úklidu. Doba provozu restaurační předzahrádky
zejména s reprodukovanou hudbou nebo reprodukovaným mluveným slovem
musí být v souladu s právními předpisy, ze kterých vyplývají omezení týkající se
hluku a vibrací.
c) Pojízdný prodej může být provozován celoročně; maximální doba prodeje je od
9:00 hodin do 22:00 hodin.
d) Předsunutá prodejní místa mohou být provozována maximálně v rozsahu prodejní
doby jako provozovna určená k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního předpisu, se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí
2) Povinnost nepřesáhnout dobu prodeje stanovenou pro určitou lokalitu (místo pro prodej)
správním aktem, zejména rozhodnutím správního orgánu, vydaným dle zvláštních
předpisů, zůstává nedotčena.
3) Houby, včetně pěstovaných žampionů mohou být prodávány pouze prodejcem, který je
držitelem, „osvědčení o znalosti hub“ vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví, dle
příslušné vyhlášky o zkoušce znalostí hub a to jen ty druhy, které jsou uvedeny
v osvědčení. Prodejce je povinen označit prodejní místo na vhodném a viditelném místě
kopií tohoto osvědčení.

Článek 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
1) Na tržištích, tržních místech a příležitostném trhu je zakázáno prodávat
a) pyrotechnické výrobky, zbraně a střelivo,
b) potravinářské výrobky, které nesplňují podmínky prodeje dle zvláštního
právního předpisu10,
2) Z důvodu ochrany občanů města před nekalými praktikami prodejců a z důvodu
prevence kriminální činnosti na území města, jakož i z důvodu častých stížností a
podnětů z řad občanů, je podomní a pochůzkový prodej na celém území města
Česká Kamenice zakázán.

10

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek 8
Pravidla pro zajištění řádného provozu
1) Provozovatel tržiště je město Česká Kamenice:
a) umístí Tržní a provozní řád na vhodném a trvale viditelném místě,
b) dohlíží na to, aby prodejci a poskytovatelé služeb dodržovali ustanovení článku 5,
6, 7 a 8 tohoto nařízení,
c) vede evidenci o prodávajících a poskytovatelích služeb a určuje jim konkrétní
místa,
d) určí prostor pro odkládání odpadů, zajistí dostatečný počet sběrných nádob a
nakládá s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem v souladu se zvláštními
právními předpisy11,
e) vyžaduje od osob prodávající spotřebitelům houby písemné osvědčení krajské
hygienické stanice o vykonání zkoušky před zkušební komisí k oprávnění sběru a
prodeji hub12,
f) vyžaduje k prodeji potravin živočišného původu doklad o schválení a registraci
pro tuto činnost podle zvláštního právního předpisu13.

Článek 9
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti, příležitostném trhu a tržním místě včetně
míst, na kterých je provozován příležitostný prodej, jsou všechny zúčastněné osoby
(provozovatelé, prodejci a poskytovatelé služeb) povinny:
a) dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat pracovní oděv a pracovní pomůcky v
čistotě,
b) zabezpečovat řádný úklid, odstraňovat závady ve schůdnosti přilehlých ploch,
udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku a vykládku zboží a
skladových prostor,
c) průběžně odstraňovat odpad včetně obalů ze zboží na určené místo a po ukončení
prodeje zboží nebo poskytování služeb zanechat prodejní místo čistě uklizené,
d) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem
neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými
vlivy (prach, vlhko, kouř apod.),
e) při prodeji ryb na tržišti, příležitostném trhu a tržním místě zabezpečit na svoje
náklady úklid prodejního místa, odpad vzniklý při prodeji ryb je zakázáno odkládat do
veřejných sběrných nádob,
f)

k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně
nezávadného a dobře čistitelného materiálu,

g) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné
a zbavené zavadlých částí,
h) k prodeji a nabídce zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
neumisťovat tam nic, co by znemožnilo nebo ztěžovalo průchod zákazníků,

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.
475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalosti pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení
(vyhláška o zkoušce znalosti hub).
11
12
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i)

silničními motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo
dopravováno zboží na místo prodeje, parkovat pouze v prostoru vymezeném
provozovatelem - určeném v souladu s místní úpravou silničního provozu,

j)

prodej zboží a poskytování služeb uskutečňovat ve stáncích, pultech a jiných
obdobných prodejních zařízeních tak, aby nedocházelo k přímému prodeji zboží a
poskytování služeb ze země, zavazadel, karosérií aut, přívěsných vozíků, závěsných
pultů, krabic a jiných obalů, různých nádob a podobných zařízení,

k) likvidovat vedlejší živočišné produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, v
souladu se zvláštním právním předpisem14.
l) u potravin vyžadujících chlazení je prodejce povinen uchovávat zboží ve vhodném
zařízení za odpovídajících teplotních podmínek. Prodejce je povinen tuto teplotu
kontrolovat.
Článek 10
Poplatky
Poplatky za užívání veřejného prostranství stanoví obecně závazná vyhláška města Česká
Kamenice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Článek 11
Kontrola a sankce
1) Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto tržním řádem je prováděna
podle zvláštních právních předpisů15.
2) Porušení povinností stanovených tržním řádem se postihuje podle zvláštních
předpisů16.
Článek 12
Společná a závěrečná ustanovení
1) Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními předpisy nejsou tímto
nařízením dotčena.
2) Za kvalitu prodávaného zboží na tržišti nebo příležitostném trhu ručí prodejce zboží.
3) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto nařízení jsou oprávněny provádět orgány, pro
které taková to kontrola vyplývá z právních předpisů a dále Městská policie Česká
Kamenice.
4) Dnem účinnosti tohoto nařízení se ruší Nařízení města Česká Kamenice č. 3/2012 TRŽNÍ ŘÁD ze dne 09. 05. 2012.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty,
které nejsou určeny k lidské spotřebě
15
Např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
16 Např. zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve
znění pozdějších předpisů
14
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Článek 13
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Příloha:
- seznam tržišť a tržních míst grafickým znázorněním

………………………………………….
Mgr. Jan Papajanovský v. r.
starosta města

………………………………………….
Václav Doleček v. r.
místostarosta města

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona o obcích
Schváleno:
Datum a číslo usnesení:

Radou města Česká Kamenice
12.09.2022

481/19/RM/2022

Zveřejněno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
Zveřejněno na elektronické úřední desce: 14. 09. 2022
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PŘÍLOHA
k nařízení města Česká Kamenice č. 3/2022 TRŽNÍ ŘÁD
Seznam tržišť a tržních míst a jejich mapového znázornění, na kterých je povolen prodej zboží a
poskytování služeb včetně vymezení povoleného druhu zboží nebo služeb
Seznam tržišť a tržních míst s grafickým znázorněním, na kterých je povolen prodej
zboží a poskytování služeb

Lokalita

Číslo

1

Číslo pozemku
v k. ú. Česká
Kamenice

st. 23 a
část st. 545

2

3

4

2482/1

Kapacita
Bližší vymezení

Tržiště nám. Míru
u
budovy
bývalé spořitelny

Dle čl. 2 odst. 9
tohoto nařízení

2482/1

Nám. Míru

2482/21

Nám. 28. Října

2486/3, 127/1,
126/1, 108/3

Výměra
2
vm

Tržiště –
Náměstí 28. října
- Severozápadní
část náměstí
mezi domy čp.
785, 627 a
domem čp. 178

Předzahrádky

2492/1, 294

Počet
prodejních
míst

Jakubské
náměstí
Komenského
ulice

Doba
prodeje

Poznámka

Včetně plochy
vedle chodníku
pro
pojízdný
prodej

250 m

2

Celoročně od
6:00 do 20:00
hodin

100 m

2

Celoročně od
6:00 do 20:00
hodin
V období od
01. 04. -31. 10.
od 8:00 do
23:00 hodin

Celoplošně
pořadatelů

dle

instrukcí

Příležitostně
od 6:00 do
23:00 hodin

1729, 85/2,
85/1, 2680 a
2588/2

parkovací plocha
„Dřevák“

Celoplošně
pořadatelů

dle

instrukcí

Příležitostně
od 6:00 do
23:00 hodin

6

33/1

Městský
park
Franze Preidla

Celoplošně
pořadatelů

dle

instrukcí

Příležitostně
od 6:00 do
23:00 hodin

7

Část 1506/1

Parkoviště
Domova
důchodců

Dle instrukcí pořadatelů

5

u

Příležitostně
od 6:00 do
23:00 hodin
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