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MUCB 30877/2021

Nařízení města Český Brod č. 2/2021
TRŽNÍ ŘÁD
Rada města Český Brod se na svém zasedání dne 26.5.2021 usnesením č. 243/2021 usnesla vydat v
souladu s ustanovením § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení.
Článek 1
Předmět úpravy
Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb města Český Brod (dále jen „tržní řád“) je
závazný pro celý územní obvod města Český Brod. Prodej zboží či poskytování služeb může být
uskutečňován pouze na místech vyjmenovaných a jednoznačně určených tržním řádem, mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným
stavebním zákonem1. Územní obvod města Český Brod tvoří: Český Brod, včetně lokality Zahrady a
jeho místní části Liblice a Štolmíř (dále jen „území města Český Brod“).
Článek 2
Vymezení pojmů
1) Pro účely tohoto tržního řádu
a) Tržiště je veřejně přístupné prostranství, které je dočasně nebo trvale určeno k prodeji zboží

nebo poskytování služeb podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na místech
pronajatých k tomuto účelu. Tržiště umožňuje sestavit určitý počet prodejních míst. Dále se
tržištěm rozumí tržní místo, předzahrádka a předsunuté prodejní místo.
b) Tržní místo je prostor mimo tržiště, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých

prodejních místech uskutečňuje prodej z prodejních zařízení umístěných na zpevněném
povrchu, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, případně
kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1.
c) Předsunuté prodejní místo je veřejné prostranství dočasně (sezónně) určené k prodeji zboží

nebo poskytování služeb zřízené na vymezené ploše funkčně navazující na provozovnu
určenou pro prodej zboží nebo poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona1. Dále se předsunutým prodejním místem rozumí nabídka, vystavování zboží mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1
(vyjma přírodních pokojových a venkovních květin, ovoce a zeleniny) a zavěšování zboží na
stěny domu, na pilíře nebo na strop podloubí. Je-li předsunuté prodejní místo na veřejném
1

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100

Město Český Brod
Odbor
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
prostranství či komunikaci, podléhá jeho umístění rozhodnutí správního orgánu a předchozímu
souhlasu města Český Brod.
d) Podomní prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním

rozhodnutím, případně kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona 1, provozovaný
formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí
objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména
obcházením jednotlivých bytů, domů apod.
e) Pochůzkový prodej je prodej nebo nabídka zboží a poskytování služeb s použitím přenosného

nebo neseného zařízení anebo přímo z ruky, při němž je potenciální zákazník prodeje nebo
poskytování služby vyhledáván prodejcem z okruhu osob pohybujících se na veřejných
místech.
f) Restaurační předzahrádka je vymezené místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu

kolaudačním rozhodnutím, případně kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona 1, na
kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti
„Hostinská činnost“, které je k této činnosti vybaveno a funkčně spojeno s provozovnou,
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, případně kolaudačním souhlasem podle
zvláštního zákona1. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená
provozovna.
g) Prodejní zařízení jsou stánky (prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty,

stolky, stojany a podobně), pojízdné prodejny - mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné
pohybu a samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních
předpisů a zároveň odpovídá hygienickým předpisům), přenosná nebo nesená zařízení
(konstrukce, tyče, závěsné pulty, zavazadla, tašky a podobně) a další obdobná zařízení.
h) Pojízdný prodej je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, při kterém se pojízdná prodejna

přemisťuje za účelem vyhledání konkrétního zákazníka a zastavuje za účelem nabídky, prodeje
zboží nebo poskytnutí služby. Pojízdným prodejem ve smyslu tohoto nařízení není prodej z
prodejního zařízení, které slouží k prodeji na jednom místě, ani tehdy, jestliže je na toto místo
pravidelně přesunováno. Pojízdným prodejem není provozování taxislužby a dopravy.
i) Provozovatel je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provozování tržiště.
j) Prodejce je právnická nebo fyzická osoba, která vlastním jménem uskutečňuje prodej zboží a

poskytuje služby na jednotlivém prodejním místě, včetně prodeje v restaurační předzahrádce,
pojízdného prodeje, pochůzkového prodeje nebo prodeje bez prodejního zařízení.
2

k) Provozovna je prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat

nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna.
2) Výše vyspecifikovaná místa jsou podřazena v souladu s aktuálně platným zněním
živnostenského zákona pod legislativní zkratku „tržiště“.
2
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Článek 3
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení
1) Na území města Český Brod je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím, případně kolaudačním souhlasem, podle zvláštního zákona 1, nabízet, prodávat zboží
a poskytovat služby jen na tržištích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, za podmínky
dodržování požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy.
2) K umístění předzahrádek, výčepních pultů a ostatního zařízení na komunikaci je nutné povolení
zvláštního užívání místní komunikace3.

Článek 4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť
1) Kapacita tržišť je stanovena v příloze č. 1 k tomuto nařízení údajem o maximálním počtu
jednotlivých prodejních míst nebo vymezením plochy.
2) Tržiště musí být v souladu s tímto tržním řádem a se zvláštními právními předpisy 1, musí být
vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný a nerušený provoz a musí být umístěno na zpevněném
povrchu.
3) Tržiště musí být vybaveno dostatečnou nádobou na odpad, který vznikne v souvislosti s
prodejem.

Článek 5
Doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb
Pokud není v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoveno jinak, platí:
1) Tržiště mohou být provozována po celý rok, doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb je
nejdříve od 05:30 h a nejpozději do 17:00 h. Do uvedené doby se započítává i doba nezbytného
úklidu.
2) Restaurační předzahrádky mohou být provozovány po celý rok v rámci provozní doby konkrétní
funkční provozovny.

3

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100

Město Český Brod
Odbor
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
Článek 6
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
1) Provozovatelé a prodejci jsou na tržištích povinni:
a) zabezpečovat trvalý a řádný úklid, čistotu prodejních míst a prodejních zařízení včetně míst pro

nakládku a vykládku zboží a skladových prostor,
b) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží roztříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

odpadů,
c) užívat k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb jen místa k tomu provozovatelem určená,

nezdržovat se bezdůvodně v uličkách před stánky a neumisťovat tam nic, co by znemožňovalo
nebo ztěžovalo průchod,
d) parkovat vozidla pouze v prostoru určeném provozovatelem v souladu s místní úpravou

provozu na pozemních komunikacích,
e) umožnit průjezd složek ISZ,
f) zajistit, aby trhy neohrožovaly BESIP.

2) Na těchto místech nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně poškozená.
3) Mezi prodejními zařízeními musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a
zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními právními předpisy4.
4) Další povinnosti dle zvláštních právních předpisů (zejména hygienických a bezpečnostních)
zůstávají nedotčeny.

Článek 7
Pravidla k zajištění řádného provozu
1) Provozovatel tržiště je povinen:
a) zajistit veřejně přístupné sociální zařízení (WC),
b) zpřístupnit v provozní době toto nařízení včetně označení provozovatele a plán s vyznačeným

umístěním jednotlivých prodejních míst, stanoviště provozovatele, únikových cest,
protipožárních prostředků (hydrant), sociálního zařízení (WC), nádob na odpady,
c) seznámit prodejce s tržním řádem a dbát na jeho dodržování,
d) určit prodejcům konkrétní místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb,
e) zajistit provádění pravidelného úklidu,

4
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f) určit prostor pro shromažďování odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro

jednotlivé druhy a kategorie odpadů, zajistit pravidelný odvoz, využití nebo odstranění těchto
odpadů,
g) být držitelem příslušného živnostenského oprávnění,
h) před zahájením provozování trhu zajistit povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace, a

to v případě, že se jedná o místní komunikace. Při provozování místa umístěného mimo místní
komunikaci nebo silnici mít souhlas vlastníka pozemku,
i) řádně označit tržní místa označením provozní doby a zajistit užívání tohoto prostoru ve

vymezenou dobu pouze pro účely trhu.
2) V době konání trhu je zakázáno parkovat motorová vozidla na vyznačených tržních místech.
Zákaz neplatí pro mobiliář dle přílohy č. 1 tohoto nařízení.
3) Pro provozovatele restauračních předzahrádek platí ustanovení článku 7 bod 1) písm. a), e), f),
g), h) tržního řádu obdobně.
Článek 8
Formy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se tržní řád nevztahuje

1) Tento tržní řád se nevztahuje na:
a) prodej zboží mimo provozovnu prováděný pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem,
b) prodej zboží v rámci akcí humanitárního a charitativního charakteru,
c) konání veřejných sbírek a charitativních akcí,
d) prodej zboží a poskytování služeb, které nepodléhají živnostenskému zákonu, jsou vyloučeny z

režimu živnostenského podnikání (§ 3 živnostenského zákona).

Článek 9
Zakázané formy prodeje zboží a poskytovaní služeb

1) Na celém území města Český Brod se zakazuje:
a) pochůzkový prodej s výjimkou konání veřejných sbírek a charitativních akcí,
b) podomní prodej,
c) prodej elektrospotřebičů, elektronického zboží, obuvi, oděvů, textilního zboží (s výjimkou

rukodělných výrobků), lihovin, živých zvířat a zvěře s výjimkou sezónního prodeje živých ryb
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Článek 10
Kontrola a sankce
Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tržním řádem je prováděna podle zvláštních
právních předpisů5.

Článek 11
Závěrečná ustanovení
1) Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou
tržním řádem dotčena.
2) Tímto tržním řádem nejsou dotčena ustanovení týkající se užívání veřejného prostranství dle
platné obecně závazné vyhlášky města Český Brod o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
3) Tímto nařízením se zrušuje nařízení města Český Brod č. 2/2020 ze dne 20.5.2020.

Článek 12
Platnost a účinnost
Toto nařízení města vstupuje v platnost vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Český Brod a
nabývá účinnosti v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, 15. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

V Českém Brodě dne 26.5.2021.

Bc. Jakub Nekolný v. r.
starosta města

Mgr. Tomáš Klinecký v. r.
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
5

zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1 k nařízení č. 2/2021, Tržní řád
Seznam tržišť
Tržiště
Určování tržních míst prodejcům a výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství,
který je určen v článku 10 tohoto nařízení, zajišťuje provozovatel v součinnosti s finančním
odborem a odborem rozvoje MěÚ Český Brod a Městskou policií Český Brod.
umístění tržiště

max.
počet
prodej
ních
míst
6

I.

Český Brod
 zpevněná plocha a
místa pro
parkování na
náměstí Husově
před č.p. 7

II.

Český Brod
 trávník a zpevněná
plocha u zvonice a
kostela sv.
Gotharda na
náměstí Arnošta
z Pardubic st. p. č.
923/18
 místní komunikace
vedoucí na nám.
Arnošta z Pardubic
od č. p. 7 po č.p.
16
 místní komunikace
č. 58c-2, p.č. 923/8
(komunikace vedle
zvonice a kostela
sv. Gotharda na
náměstí Arnošta
z Pardubic)

20

III.

Český Brod - zpevněná
plocha na náměstí
Husově
 před budovou

12

* sortiment zboží,
poskytované služby

* mobiliář
(přenosné zařízení,
vybavení)

sezónní ovoce a
zelenina, sadby,
sazenice lesních plodů
(s výjimkou sušených
hub), med, květiny,
květinové vazby,
výrobky týkající se
památky zesnulých a
typického
velikonočního a
vánočního zboží
sezónní ovoce a
zelenina, sadby,
sazenice lesních plodů
(s výjimkou sušených
hub), med, květiny,
květinové vazby,
výrobky týkající se
památky zesnulých a
typického
velikonočního a
vánočního
zboží potraviny (kromě
syrového masa),
občerstvení (pečivo,
klobásy, grilovaná
kuřata apod.),
řemeslné a jiné
produkty vlastní výroby

stánky, prodejní
pulty, odkládací pulty

sezónní ovoce a
zelenina, sadby,
sazenice lesních plodů
(s výjimkou sušených

stánky, prodejní pulty,
odkládací pulty,
dřevěné stánky,
pojízdný grilovací vůz

provoz
ní doba

stánky, prodejní pulty,
odkládací pulty,
dřevěné stánky,
pojízdný grilovací vůz
případně vůz s jiným
gastro vybavením
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č.p. 41
před budovou bez
č.p. – st.p.28/2
před budovou bez
č.p. – st.p.27/1
před budovou
č.p. 18 – st.p.26/2

IV.

Český Brod - Štolmíř
 prostor u veřejné
pece před č.p. 3

12

V.

Český Brod - Štolmíř
 hřiště

12

hub), med, květiny,
květinové vazby,
výrobky týkající se
památky zesnulých a
typického
velikonočního a
vánočního
zboží potraviny (kromě
syrového masa),
občerstvení (pečivo,
klobásy, grilovaná
kuřata apod.),
řemeslné a jiné
produkty vlastní výroby
sezónní ovoce a
zelenina, sadby,
sazenice lesních plodů
(s výjimkou sušených
hub), med, květiny,
květinové vazby,
výrobky týkající se
památky zesnulých a
typického
velikonočního a
vánočního
zboží potraviny (kromě
syrového masa)
občerstvení (pečivo,
klobásy, grilovaná
kuřata apod.),
řemeslné a jiné
produkty vlastní výroby
sezónní ovoce a
zelenina, sadby,
sazenice lesních plodů
(s výjimkou sušených
hub), med, květiny,
květinové vazby,
výrobky týkající se
památky zesnulých a
typického
velikonočního a
vánočního zboží,
potraviny (kromě
syrového masa),
občerstvení (pečivo,
klobásy, grilovaná
kuřata apod.),
řemeslné a jiné
produkty vlastní výroby

případně vůz s jiným
gastro vybavením

stánky, prodejní pulty,
odkládací pulty,
dřevěné stánky,
pojízdný grilovací vůz
případně vůz s jiným
gastro vybavením

max. do
22:00
hodin

stánky, prodejní pulty,
odkládací pulty,
dřevěné stánky,
pojízdný grilovací vůz
případně vůz s jiným
gastro vybavením

max. do
24:00
hodin
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VI.

Český Brod – Liblice
 hřiště TJ Liblice

12

sezónní ovoce a
zelenina, sadby,
sazenice lesních plodů
(s výjimkou sušených
hub), med, květiny,
květinové vazby,
výrobky týkající se
památky zesnulých a
typického
velikonočního a
vánočního
zboží potraviny (kromě
syrového masa),
občerstvení (pečivo,
klobásy, grilovaná
kuřata apod.),
řemeslné a jiné
produkty vlastní výroby

stánky, prodejní pulty,
odkládací pulty,
dřevěné stánky,
pojízdný grilovací vůz
případně vůz s jiným
gastro vybavením

max. do
24:00
hodin
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