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NAŘÍZENÍ MĚSTA SLAVIČÍN č. 1/2011,  
tržní řád 

 
 
Rada města Slavičín se na svém zasedání dne 22.03.2011 usnesením č. 10/0197/11 usnesla vydat na 
základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 
 

Čl. 1  
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

 
(1) Na území města Slavičín je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím 

podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží (dále jen „prodej zboží“) nebo poskytovat služby na 
tržištích, místech pro konání trhu a restauračních zahrádkách, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo 
poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány. 

(2) Prodejní místo je jednotlivé konkrétní místo na tržištích, trzích a restauračních zahrádkách, na kterém se 
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1 prodává 
zboží nebo poskytují služby. 

(3) Tržiště je vymezený, v prodejní době veřejně přístupný prostor, umožňující celoroční prodej zboží a 
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona1. Tržiště je tvořeno prodejními místy a je vybaveno stánky, stoly, pulty nebo ostatními 
obdobnými zařízeními, která jsou určena pro prodej zboží nebo poskytování služeb. Seznam tržišť 
včetně jejich prostorového vymezení je uveden v příloze č. 1. tohoto tržního řádu. 

(4) Místo pro konání trhu je vymezený, v prodejní době veřejně přístupný prostor mimo provozovnu určenou 
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, na kterém se konají příležitostné 
akce, při kterých je prodáváno zboží nebo poskytovány služby (dále jen „trhy“). Seznam míst pro konání 
trhů včetně jejich prostorového vymezení je uveden v příloze č. 2 tohoto nařízení. 

(5) Restaurační zahrádka je pro účely tohoto nařízení místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1, na kterém se prodává zboží a poskytují služby v 
rámci živnosti „hostinská činnost“, které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s 
provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1. Restaurační 
zahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna. 

(6) Předsunutým prodejním místem (předsunutý prodej) je vymezené místo mimo kolaudovanou 
provozovnu, na kterém je na zpevněném povrchu umístěno prodejní zařízení, z něhož se nabízí, 
prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona1, se kterou předsunuté prodejní místo bezprostředně funkčně 
souvisí a má s ní stejného provozovatele. 

 
 

Čl. 2  
Rozdělení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby 

 
(1) Tržiště jsou určena pro prodej zboží a poskytovaní služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. 
(2) Místa pro konání trhu jsou určena k prodeji zboží a poskytovaní služeb uvedených v příloze č. 2 tohoto 

nařízení. 
(3) Restaurační zahrádky jsou určeny k prodeji zboží a poskytování služeb stejného druhu, jaké jsou v rámci 

živnosti „hostinská činnost“ prodávány a poskytovány v provozovně, se kterou souvisí. 
 
 

Čl. 3  
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti 

 
(1) Kapacitou tržišť, míst pro konání trhu a restauračních zahrádek se rozumí počet jednotlivých prodejních 

míst, popřípadě vymezení celkové plochy v m2. 
(2) Maximální kapacita a vybavenost tržišť, míst pro konání trhu a restauračních zahrádek je uvedena 

v přílohách č. 1, 2 a 4 tohoto nařízení. 
(3) Vybavení jednotlivých tržišť a míst pro konání trhu je uvedeno v přílohách č. 1 a 2 tohoto nařízení. 
 
                                                   
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 



N/1/2011 

 2

 
Čl. 4  

Doba prodeje zboží a poskytování služeb 
 
(1) Tržiště a předsunutá prodejní místa mohou být provozována celoročně, restaurační zahrádky mohou být 

provozovány pouze od 1. dubna do 31. října, pokud není v přílohách tohoto nařízení stanoveno jinak.  
(2) Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích, místech pro konání trhu a na předsunutých 

prodejních místech je od 6.30 do 20.00 hodin, pokud není v přílohách tohoto nařízení stanoveno jinak. 
(3) Doba prodeje zboží a poskytování služeb na restauračních zahrádkách je shodná s provozní dobou 

příslušné provozovny dle čl. 1 odst. 5 tohoto nařízení, pokud není v přílohách tohoto nařízení stanoveno 
jinak.  

(4) Konkrétní prodejní dobu určuje ve stanovených mezích provozovatel daného tržiště, předsunutého 
prodejního místa či restaurační zahrádky. 

 
 

Čl. 5  
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a veterinární a hygienické podmínky zacházení s 

prodávanými živočišnými produkty 
 
(1) Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržištích a místech pro konání trhu jsou prodávající a 

poskytovatelé služeb povinni: 
a) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat čistotu prodejních míst a prodejních zařízení; v případě 

prodejních míst a prodejních zařízení, kde dochází k prodeji živočišných produktů, jsou dále povinni 
dodržovat zvláštní pravidla jejich čištění a sanitace, stanovená zvláštními právními předpisy2  

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

c) plody rostlinného původu včetně hub nabízet k prodeji pouze očištěné a zbavené zvadlých částí, 
d) prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před 

přímými slunečními paprsky a jinými nepříznivými vlivy (např. prach, vlhko, kouř, apod.), 
e) zabezpečovat průběžně úklid prodejního místa a jeho okolí, 
f) odkládat obaly od zboží a ostatní odpady na určená místa, popř. je třídit podle druhu, 
g) neblokovat bezdůvodně průchozí místa mezi jednotlivými prodejními místy,  

(2) Při prodeji živočišných produktů na tržištích a místech pro konání trhu jsou prodávající a poskytovatelé 
služeb dále povinni: 
a) při nakládce a vykládce zboží neponechávat motor vozidla v chodu. 
b) dodržovat pravidla čištění a sanitace prodejních míst, kde se zachází s živočišnými produkty a 

v případě znečistění, eventuelně kontaminace, těchto míst provést jejich důkladnou očistu, případně 
desinfekci, 

c) neškodně odstraňovat živočišné produkty, pokud vzniknou (např. rozbitá vejce, med, zbytky po 
kuchání ryb, apod.) a bezpečně je uložit až do doby jejich odvozu k neškodné likvidaci (např. 
v asanačním podniku nebo na řízené skládce), 

d) zajistit dodržování pravidel osobní hygieny osob, které zacházejí s živočišnými produkty, 
e) zajistit, aby osoby, které zacházejí s živočišnými produkty, měly platný zdravotní průkaz. 

(3) Při prodeji vajec na tržištích a místech pro konání trhu jsou prodávající a poskytovatelé služeb dále 
povinni: 
a) prodávat vejce z vlastní produkce pouze pokud jsou označena kódem producenta (skládajícího se 

z označení metody chovu, registračního kódu státu a registračního čísla hospodářství),  
b) prodávat vejce konečnému spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž doba minimální 

trvanlivosti je 28 dnů od data snášky.  
(4) Při prodeji medu na tržištích a místech pro konání trhu jsou prodávající a poskytovatelé služeb dále 

povinni: 
a) označovat med jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele včel, jde-li o fyzickou osobu, nebo 

názvem a sídlem chovatele včel, jde-li o právnickou osobu, a dále druhem medu podle jeho původu 
a údajem o jeho množství, 

b) zajistit, aby med nebyl vystavován přímému slunečnímu záření.  
 
 

                                                   
2 Např. § 25 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a 
hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve 
znění pozdějších předpisů, 
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Čl. 6  
Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště a místa pro konání trhu  

k zajištění jejich řádného provozu  
 
 
(1) Provozovatel tržiště je povinen zejména:  

a) označit tržiště tabulkou s uvedením názvu tržiště, jména (názvu), bydliště (sídla) a kontaktního 
telefonu provozovatele (popř. i správce, pokud je ustanoven), provozní doby a doby zásobování 
tržiště, 

b) umístit na tržišti tento tržní řád na vhodném, trvale viditelném místě, 
c) podle kapacity tržišť přidělovat prodejcům zboží a poskytovatelům služeb jednotlivá prodejní místa 

na základě jejich žádosti,  
d) vést evidenci jednotlivých prodejních míst a prodejců na nich, 
e) zajišťovat provoz tržišť v souladu s podmínkami určenými tímto tržním řádem a ostatními právními 

předpisy, které se vztahují k zajištění řádného provozu tržiště3,  
f) zajistit dostatečný počet nádob na odpad, 
g) při organizaci prodeje dbát, aby jednotlivá prodejní místa nebyla překážkou bezpečného a plynulého 

provozu, zásobování prodejen a pohybu chodců na komunikacích, určených k chůzi.  
(2) Provozovatel tržiště je oprávněn si určit fyzickou osobu jako svého správce.  
(3) Pro provozovatele místa pro konání trhu platí obdobně ustanovení odst. (1) písm. c) až f) a odst. (2) 

tohoto článku nařízení. 
 
 

Čl. 7  
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje 

 
(1) Toto nařízení se nevztahuje na:  

a) druhy pochůzkového prodeje, které nejsou zakázány podle článku 8 odst. 1 písm. a) až c) tohoto 
nařízení,  

b) pojízdný prodej4,  
c) podomní prodej,  
d) prodej prostřednictvím prodejních automatů5, 
e) prodej a poskytování služeb v místech konání příležitostných cirkusových produkcí, lunaparků a 

poutí, a to pouze v místě a po dobu konání konkrétní akce,  
f) vánoční prodej ryb a stromků a  
g) velikonoční prodej kraslic a pomlázek. 

(2) Za podomní prodej se pokládá prodej zboží a poskytování služeb mimo kolaudovanou provozovnu 
prováděné uvnitř budov se souhlasem oprávněného uživatele dané budovy nebo její části, pokud se jej 
účastní pouze uživatel (uživatelé) dané budovy nebo její části anebo jmenovitě pozvané osoby.  

(3) Za vánoční prodej ryb a stromků se pokládá jejich prodej od 07.12. do 24.12. běžného roku. 
(4) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním 

pondělím. 
 

Čl. 8  
Zakázané druhy prodeje zboží 

 
(1) Na území města Slavičín je zakázán pochůzkový prodej s výjimkou: 

a) jeho provádění na sportovních, kulturních, reklamních nebo jiných obdobných akcích,  
b) prodeje tisku prostřednictvím kamelotů,  
c) prodeje v souvislosti s neziskovými akcemi humanitárního, zdravotního, sociálního či jiného veřejně 

prospěšného charakteru. 

                                                   
3 Např. § 25 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 24 a násl. vyhlášky č. 375/2003 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení veterinárního zákona, ve znění pozdějších předpisů, § 13a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazná vyhláška 
č. 3/2003 o místních poplatcích, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 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. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 17 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 132 písm. e) 
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 
5 § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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(2) Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení 
(konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se 
prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě. 

(3) Na území města Slavičín je zakázán podomní prodej neuvedený v čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení. 
(4) Na území města Slavičín je zakázán předsunutý prodej v místech uvedených v příloze č. 3 tohoto 

nařízení.  
 
 

Čl. 9  
Kontrola a sankce 

 
(1) Dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat zejména strážníci Městské policie Slavičín a dále 

pověření pracovníci Městského úřadu Slavičín. 
(2) Porušování tohoto nařízení se postihuje podle obecně závazných právních předpisů6.  
(3) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními 

předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 
 
 

Čl. 10  
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tímto nařízením se zrušuje nařízení města Slavičín č. 3/2001, tržní řád. 
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Končický     Ing. Pavel Pinďák 
starosta      místostarosta 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne: 28.03.2011 
 
Sňato z úřední desky úřadu dne: 13.04.2011 

                                                   
6 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 1 – Seznam tržišť  
 
Název: tržiště „U Záložny“  
Umístění: pozemky parc. č. 4453/26, 4453/27, 4453/28, k.ú. Slavičín 
Maximální kapacita: 3 prodejní místa 
Vybavení: nádoby na odpady (min. 1 ks), prodejní pulty  
Prodejní doba: 
 

pondělí až pátek od 6.30 hod. do 20.00 hod.  
sobota od 6.30 hod. do 12.00 hod.  

Druhy prodávaného 
zboží a poskytovaných 
služeb: 

zemědělské produkty, lesní plody, květiny, sadby, sazenice, vejce, med a ostatní 
včelí produkty, živé drobné zvířectvo, živé ryby, léčivé byliny, koření vyrobené 
z vlastních výpěstků prodejce, výrobky tradiční ruční lidové řemeslné výroby, 
výrobky týkající se památky zesnulých, velikonoční a vánoční ozdoby (s 
výjimkou elektrospotřebičů), další zboží, které je svým charakterem obdobné 
zboží uvedenému v tomto výčtu 

 
 
Název: tržiště Malé Pole 
Umístění: pozemek parc. č. 302/19,  k.ú. Slavičín 
Maximální kapacita: 3 prodejní místa 
Vybavení: dle potřeb tržiště 
Prodejní doba: 
 

pondělí až pátek od 6.30 hod. do 20.00 hod.  
sobota od 6.30 hod. do 12.00 hod.  

Druhy prodávaného 
zboží a poskytovaných 
služeb: 

bez omezení 

 
 
Název: tržiště BTC TRADE s.r.o. 
Umístění: pozemek parc. č. 216, k.ú. Slavičín 
Maximální kapacita: 3 prodejní místa 
Vybavení: dle potřeb tržiště 
Prodejní doba: 
 

pondělí až pátek od 6.30 hod. do 20.00 hod.  
sobota od 6.30 hod. do 12.00 hod.  

Druhy prodávaného 
zboží a poskytovaných 
služeb: 

bez omezení 
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Příloha č. 2 – Seznam míst pro konání trhů 
 
 
Název: Horní náměstí 
Umístění: pozemky parc. č. 4513/1, 4513/2, 4513/3, 4513/20, 4512, st. 584, 233, 4453/30, 

4514/1, 4514/2, 4453/1, vše k.ú. Slavičín 
Maximální kapacita: 100 prodejních míst 
Vybavení: nádoby na odpady (min. 5 ks), prodejní stánky  
Druhy prodávaného 
zboží a poskytovaných 
služeb: 

zboží a služby související s tematickým zaměřením daného trhu 

 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 – Seznam míst, na kterých je zakázán předsunutý prodej 
 
 
Pozemky parc. č. 4511/2, 4508/1, 4508/2, 4453/1, 4514/2, 4453/30, 4536, st. 163/2, st. 888, st. 987, vše k.ú. 
Slavičín 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 4 – Seznam restauračních zahrádek, na kterých je stanovena 
maximální doba prodeje zboží a poskytování služeb odlišně od čl. 4 odst. 3 
tohoto nařízení 
 
 
 

Umístění restaurační zahrádky prodejní doba 

Slavičín, K Hájenkám 828, před provozovnou „FOFO bar““ 9 – 22 hodin 

Slavičín, Obchodní 472, před provozovnou „Bowling Slavičín“ po-pá 14 – 21 hodin 
so-ne 11 – 21 hodin 
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