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PRODEJNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD ČESKOBRODSKÉ TRŽNICE 

 

I. Cíl Českobrodské tržnice 
1. Cílem Českobrodské tržnice (dále jen Tržnice) je pravidelná nabídka a prodej čerstvé zeleniny, ovoce, rostlin, potravin, regionálních 
nápojů i sezónních přebytků zahrad (ovoce, zelenina). Dále je zde možné nabízet řemeslné a jiné produkty vlastní výroby, zejména pokud 
nesou značku regionálního produktu. 
2. Pořadatelem Tržnice je Město Český Brod. 
3. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které se zaměřením trhů souvisí a nepopírá ho, 
případně nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit. 
 

II. Vyloučené druhy zboží 
1. Na Tržnici je vyloučen prodej importovaných produktů a výrobků, spotřebního a průmyslového zboží, textilních, kožedělných a 
obdobných výrobků (vyjma řemesel). 
 

III. Termín konání trhů 
1. Tržnice se koná pravidelně každý pátek od 29. 05. 2020 do 31. 12. 2020, v době od 8:00 do 14:00 hodin nebo do vyprodání zásob, na 
nám. Arnošta z Pardubic v Českém Brodě. 
2. Pořadatel si vyhrazuje právo předpokládaný počet trhů zvýšit nebo snížit. 
 

IV. Organizace prodeje 
1. Ve věcech organizace prodeje v rámci Tržnice jsou oprávněni jednat členové projektového týmu v čele s koordinátorem akce.  
2. Všichni zájemci o prodej produktů uvedených v odstavci č. 1 článku I. jsou povinni se registrovat nejpozději do 3 pracovních dnů před 
konáním Tržnice u koordinátora akce, nebo využít online registraci. Následně jim bude možnost prodeje potvrzena. 
3. Prodej je v Tržnici možno uskutečnit tímto způsobem: 
– z prodejních stánků pronajatých k tomuto účelu pořadatelem (poplatek 300 Kč za jeden prodejní den v Tržnici) 
– z vlastního prodejního zařízení (zdarma) 
4. V případě zájmu zajistí pořadatel pro prodejce připojení ke zdroji elektrické energie zdarma. 
5. Prodejce je povinen dodržovat tento prodejní a provozní řád Tržnice a kodex farmářských trhů vydaný Ministerstvem zemědělství ČR. 
6. Prodejce musí obsadit takové tržní místo nebo stánek, které mu bylo přiděleno. Po skončení Tržnice je prodejce odpovědný za předání 
neporušeného stánku a za úklid prostoru bezprostředně v okolí svého prodeje. 
 

V. Zásady prodeje 
1. Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, pokud se 
na ně vztahuje. Všichni prodejci jsou pak povinni dodržovat ustanovení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, a související hygienické a 
veterinární předpisy. 
2. Prodejci jsou povinni dodržovat Nařízení města Český Brod Tržní řád v aktuálním znění. 
3. Každý prodejce je osobně odpovědný za to, že při produkci, sklizni, skladování, zpracování, výrobě a značení nabízených výrobků 
dodržel všechny legislativní předpisy, zejména teplotní a hygienické podmínky. 
4. Prodejce potravin je povinen prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny 
před přímými slunečními paprsky, u nebalených potravin zamezit kontaktu s kupujícími a nepříznivými vlivy jako např. prach, vlhko, kouř 
apod. 
5. U potravin vyžadujících chlazení je prodejce povinen uchovávat zboží za odpovídajících teplotních podmínek, ve vhodném zařízení. 
6. Při prodeji nebalených potravin a těch, které se krájí (koláče, masné výrobky, sýry) si prodejce zajistí pitnou vodu na umývání náčiní a 
rukou, či jiný způsob očisty. Prodejce musí mít k nahlédnutí platný zdravotní průkaz. 
7.  Prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti. 
8. Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě, označeno jménem a příjmením prodejce, popřípadě obchodní firmou, 
identifikačním číslem osoby (IČ), údajem o sídle, příp. údajem o bydlišti. 
9.  Prodejce musí mít k nahlédnutí výpis živnostenského popř. obchodního rejstříku a oprávnění k prodeji. 
10.  Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami.  
 

VI. Všeobecná ustanovení 
1.   Pořadatel Tržnice za prodané zboží nepřebírá jakoukoli záruku. 
2. Prodejci biopotravin či bioproduktů zajistí označení výrobků na obalu logem „zelené zebry“ nebo budou mít viditelně umístěno 
oprávnění (certifikaci) k používání značky „bio“. 
3. V době konání Tržnice lze použít sociální zařízení se zdrojem pitné vody v objektu WC na náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 1. 
4.  Tento prodejní a provozní řád je platný ve dnech konání Tržnice a je závazný pro prodejce i pořadatele. 
5.  Tímto prodejním a provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.  
4. Tento prodejní a provozní řád Tržnice schválila Rada města Český Brod dne 20. 05. 2020 usnesením č. 212/2020. 
 
V Českém Brodě dne 21. 05. 2020 
 
 
Bc. Jakub Nekolný 
starosta města v.r. 
otisk úředního razítka 
 


