Město Chodov
NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA
č. 2/2013
Tržní řád
Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat
na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákona), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 25 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení města Chodova:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Účelem tohoto nařízení města (dále jen „nařízení“) je stanovit podmínky, za kterých lze
realizovat prodej zboží, nabídky a poskytování služeb na území města Chodova mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona1
(dále jen „provozovna“).
2) Nedotčena zůstávají zejména ustanovení zvláštních právních předpisů, dle nichž je možné
uskutečňovat prodej zboží pouze na základě správního aktu, zejména rozhodnutí správního
orgánu.
Článek 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1) Tržní místo je místo konkrétně vymezené umístěním a rozměry. Tržním místem je :
a) předzahrádka – místo, které je zřizováno bezprostředně u provozovny určené
k hostinské činnosti, na němž jsou poskytovány služby a realizován prodej zboží v rámci
živností „hostinská činnost“2 a „pekařství, cukrářství“2, je vybaveno odpovídajícím
zařízením a má stejného provozovatele jako uvedená provozovna
b) předsunuté prodejní místo, které je zřizováno jako prodejní zařízení bezprostředně u
provozovny určené k prodeji zboží, na němž se realizuje prodej a poskytují služby ze
stánků, pultů, stolků a jiných obdobných zařízení stejného sortimentu jako
v provozovně, se kterou funkčně souvisí a má stejného provozovatele jako uvedená
provozovna
c) prodejní místo, na kterém se realizuje prodej zboží a poskytují služby ze stánků, stolků,
pultů a obdobných zařízení, mimo provozovnu
2) Provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržního místa.
3) Prodejcem je fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje či nabízí
služby.
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zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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4) Pochůzkovým prodejem je prodej zboží, nabídka či poskytování služeb, uskutečňovaný mimo
provozovnu, při němž je potenciální zákazník vyhledáván prodejcem z okruhu osob
pohybujících se na veřejně přístupném místě; za pochůzkový prodej se pokládá i prodej zboží
s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsný pult, zavazadla,
tašky a podobná zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, jestli se prodejce přemísťuje
nebo stojí na místě.
5) Podomním prodejem zboží je prodej zboží, nabídka či poskytování služeb bez prodejního
zařízení mimo provozovnu, kdy je prodejcem bez předchozí objednávky prodáváno zboží či
nabízena služba uživatelům nacházejícím se mimo veřejně přístupná místa, zejména v různých
obytných prostorech, např. domech, bytech apod.

Článek 3
Místo pro prodej a poskytování služeb
1) Prodejní místa (dle článku 2 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení) jsou stanovena v příloze č. 1
tohoto nařízení, spolu se stanovením jejich kapacity.
Článek 4
Povinnosti prodejců, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
1) Každý prodejce je povinen:
a) prodávat zboží v souladu s příslušnými právními předpisy3,
b) obsadit takové tržní místo, které mu bylo přiděleno,
c) parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo
dopravováno zboží na místo prodeje, pouze ve vymezeném prostoru,
d) udržovat přidělené tržní místo v čistotě, ovoce a zeleninu dovážet již očištěné a zbavené
zavadlých částí,
e) dbát, aby při prodeji zboží nedocházelo ke znečišťování a poškozování veřejného
prostranství a jeho okolí. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se
nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich
hromadění a aby nepředstavovaly přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.
f) zajistit, aby v době stanovené k ukončení prodeje zboží byl prodej zboží ukončen
a proveden úklid. Po ukončení prodeje zboží je prodejce povinen provést řádný úklid
takovým způsobem, aby nebyl patrný předchozí způsob využití tržního místa.
2)

Prodejce potravin je povinen prodej zboží organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží
navzájem nevhodně neovlivňovaly a byly chráněny před nepříznivými vlivy, např. slunečními
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např.zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství, 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, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)
č. 852/2004 o hygieně potravin
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paprsky, prachem, vlhkem a kouřem. Prodejce potravin a surovin živočišného původu musí
zajistit, aby jím prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném,
popřípadě jen registrovaném podniku. Prodejce musí být vždy schopen na místě doložit
původ prodávaného zboží.
3) U potravin vyžadujících chlazení je prodejce povinen uchovávat zboží ve vhodném zařízení za
odpovídajících teplotních podmínek. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat.
4) Při prodeji nebalených potravin a těch, které se krájí (např. koláče, masné výrobky, sýry) si
prodejce zajistí pitnou vodu na umývání náčiní a rukou, či jiný způsob očisty. Všechny
předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí
představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu
potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.
5) Prodejce je povinen zajistit splnění všech provozních, technických, hygienických,
veterinárních, ekologických, bezpečnostních, požárních a ostatních podmínek, vždy v rámci
provozovaného zařízení, a bez negativního dopadu na okolí, včetně zajištění úplné likvidace
odpadu vzniklého provozem tohoto zařízení, v souladu se zvláštními předpisy4.
6) Tržní místo lze provozovat až po uhrazení místního poplatku za užívání veřejného
prostranství.5
7) Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, musí být tržní místo na vhodném, trvale viditelném místě
označeno alespoň:
a) obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby –
prodejce,
b) identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,
c) údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce; nemá-li prodejce sídlo nebo místo
podnikání, údajem o místě obdobném,
d) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém tržním místě.
Článek 5
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
Tržní místa jsou provozována po dobu celého roku nebo příležitostně s přihlédnutím k sortimentu
prodávaného zboží a poskytovaných služeb takto:
1) předzahrádky jsou provozovány v období od začátku dubna do konce října a doba prodeje a
poskytování služeb je od 9:00 do 22:00 hodin
2) předsunutá prodejní místa jsou provozována maximálně v rozsahu prodejní doby
provozoven, jejichž jsou součástí
3) prodejní místa jsou provozována příležitostně po celý rok v době od 7:00 do 20:00 hodin.

Článek 6
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, trzích, výstavách, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích, dále na
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např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
platná obecně závazná vyhláška města Chodova o místních poplatcích
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prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem6, na prodej obvykle nabízeného
zboží v období Vánoc, Velikonoc a Památky zesnulých, na prodej uskutečňovaný pojezdem
po městě a na prodej zboží a poskytování služeb organizované provozovateli obchodních
řetězců na jejich vlastních pozemcích charakteru ostatní plocha nebo parkoviště.
2) Za období Vánoc se pro potřebu tohoto nařízení pokládá prodej od 20. listopadu do 24.
prosince běžného roku.
3) Za období Velikonoc se pro potřebu tohoto nařízení pokládá prodej v období 20 dnů před
velikonočním pondělím.
4) Za období Památky zesnulých se pro potřebu tohoto nařízení pokládá prodej od 15. října do
7. listopadu běžného roku.
Článek 7
Zakázané druhy prodeje
1) Na území města Chodov se zakazuje provozovat:
a) pochůzkový prodej
b) podomní prodej
2) Na území města Chodov se zakazuje mimo provozovnu prodávat zábavnou pyrotechniku.
Článek 8
Kontrola prodeje a poskytování služeb na tržních místech
Dozor nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městská policie Chodov a pověření zaměstnanci
města Chodova.
Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení města Chodova č. 2/2010, kterým se vydává tržní řád.
Článek 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.9.2013

Ing. Josef Hora
starosta

Patrik Pizinger
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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§17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1 k nařízení Města Chodova č. 2/2013 Tržní řád

1) Prodejní místa:
a) ulice U Porcelánky, vydlážděná plocha vlevo od hranice ulice Dvořákova:
- způsob prodeje - stánkový či pultový prodej i prodej z auta či přívěsu
- kapacita – maximálně 1 prodejce
- povolené druhy prodávaného zboží – občerstvení, potraviny, stáčené
nápoje, drobné zboží, ovoce a zelenina
b) ulice U Porcelánky, prostranství před OD Luna:
- způsob prodeje - prodej z auta či přívěsu
- kapacita – maximálně 2 prodejci
- povolené druhy prodávaného zboží – občerstvení, potraviny, stáčené
nápoje
c) ulice Husova, prostranství před DDM Bludiště:
- způsob prodeje - prodej z auta či přívěsu
- kapacita – maximálně 1 prodejce
- povolené druhy prodávaného zboží – občerstvení, potraviny, drobné
zboží, ovoce a zelenina
- poskytování služeb - například čištění peří, opravy apod.

2) Předzahrádky a předsunutá prodejní místa:
na celém území města Chodova
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