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Informační centrum a Klub kultury 
Města Velké Bíteše, 

příspěvková organizace 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Provozní řád trhů 
pořádaných Informační centrem a Klubem kultury 

Města Velké Bíteše, příspěvková organizace 
 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 
Provozní řád trhů pořádaných Informační centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvková organizace (dále jen jako „provozní řád“) se vztahuje na trhy, jejichž provozovatelem 
je Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, se sídlem 
Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 433 81 154, DIČ: CZ43381154 (dále provozovatel). 
Tento provozní řád se vztahuje na: 
1. Prodej zboží a poskytování služeb v rámci živnostenského podnikání 1). 
2. Prodej zboží a poskytování služeb, které nejsou živnostenským podnikáním např. prodej vlastní 
produkce zemědělské výroby zemědělskými podnikateli nebo prodej nezpracovaných rostlinných a 
živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami 2), 
prodej výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony 3) apod. 
3. Prodej zboží a poskytování služeb v rámci přeshraničního poskytování služeb podle zvláštního 
zákona 4). 
 

Článek II 
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb 

 
1. Prodávat zboží a poskytovat služby lze pouze na místech vymezených dle snímků katastrální 
mapy, které jsou nedílnou součástí tohoto provozního řádu. Místo kde se budou v daný termín 
trhy konat bude prodejcům sdělen v souladu s čl. 3. 
2. Trhy jsou určeny pro prodej ovoce a zeleniny, lesních plodů, květin, vajec, zemědělských 
přebytků, včelích produktů, rukodělných výrobků, živočišných produktů, živých ryb a dalších. 
3. Registrovaní prodejci mají k dispozici v suterénu budovy Informačního centra a Klubu kultury 
Města Velké Bíteše (Masarykovo náměstí 5) WC s umyvadlem s teplou a studenou vodou. 
4. Vjezd motorového vozidla na plochu trhů je povolen za účelem vyložení a naložení zboží, poté 
musí být motorové vozidlo odstaveno na parkovací místo, a to podle pokynů pověřené kontaktní 
osoby, nebo uhradit poplatek za parkování v souladu s nařízením města 2/2013. 
 

Článek III 
Doba prodeje a rezervace 

 
1. Provozní doba trhů je v období od 1. března – 30. června a v období 1. října – 23. prosince 
kalendářního roku, od 7:00 do 16:30 hodin. Den a místo bude prodejcům sděleno min. 15 dnů 
před dnem konání trhů. 
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2. Rezervace míst: 
Místa jsou rezervována pro prodejce, kteří mají zaplacenou rezervaci nejpozději do 7:00 hodin 
stávajícího dne konání trhu. Po uplynutí této hodiny má provozovatel právo přepustit rezervované 
místo jinému prodejci. Zaplacená rezervace propadá ve prospěch provozovatele. 

 
Článek IV 

Podmínky prodeje 
 
1. Prodávající se řídí příslušnými platnými právními předpisy. 
2. Prodávající musí dodržovat hygienické předpisy a zodpovídají za zdravotní nezávadnost 
prodávaného zboží. 
3. Zelenina, brambory, ovoce i lesní plody musí být celé, zdravé, zdravotně nezávadné, čerstvého 
vzhledu, čisté, nenapadené škůdci; ovoce musí být jakostně přetříděno a během prodeje uloženo v 
bednách nebo vyloženo na stánku; prodej musí být prováděn výhradně z pultů. 
4. Při prodeji včelích produktů musí mít prodávající laboratorní vyšetření veterinární správy. 
5. Prodej čerstvých vajec je povolen, je-li venkovní teplota 5-18 °C, pokud není k dispozici chladicí 
box nebo jiné obdobné zařízení. 
6. Stánek prodávajícího musí být označen podle zvláštního právního předpisu 4), jiné osoby označí 
stánek svým jménem, příjmením a bydlištěm. 
7. Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami; prodávající nesmí o prodávaném zboží 
uvádět zkreslené nebo nepravé informace s cílem oklamat spotřebitele 5). 
8. Prodávající je povinen udržovat pronajatý stánek a jeho okolí v čistotě. 
9. Sortiment je dán vybavením stánku, nebalené potraviny musí být při prodeji chráněny před 
znečištěním, klimatickými vlivy a kontaktem se spotřebitelem. 
10. Prodej hub je možný pouze s osvědčením o znalosti hub podle zvláštního právního předpisu 6). 
11. Po skončení činnosti je prodejce povinen prodejní místo uklidit (úklid obalů, odpadů apod.) a 
odpad zlikvidovat na vlastní náklady. 
12. Na trzích je zakázán prodej: 
- zboží, jejichž prodej je zakázán zvláštními právními předpisy 7) 
- živých zvířat, pokud prodej není výslovně povolen provozním řádem 
- výrobků z vajec, sušených hub 
- střelných zbraní, střeliva, výbušnin a zboží, které svým charakterem propaguje násilí 
- erotického, pornografického zboží a publikací s erotickým obsahem 
13. Prodejci a poskytovatelé služeb jsou povinni dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřené 
kontaktní osoby zejm. při organizaci zásobování, zajištění bezpečného pohybu osob, využívání 
poskytovaných prostředků k výkonu činnosti apod. 
14. Tímto provozním řádem nejsou dotčeny podmínky provozování činnosti stanovené zvláštními 
právními předpisy 8). 
 

Článek V 
Práva a povinnosti provozovatele 

 
Provozovatel nebo jím pověřená kontaktní osoba je povinna: 
1. Rozmístit prodejní stánky na místě k tomu určeném. Za tímto účelem se prodejce dostaví  
nejpozději ½ hodiny před zahájením prodeje (tj. do 6:30 hod.). 
2. Obeznámit prodejce s tímto provozním řádem a trhy provozovat v souladu s ním a jeho 
dodržování kontrolovat. 
3. Organizovat obsazování prodejních míst. 
4. Požadovat od prodávajících předložení dokladů opravňujících k prodeji. 
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5. Dbát, aby provozní a prodejní zařízení byla jednotně označena dle čl. IV tohoto provozního řádu. 
6. Vést evidenci prodávajících včetně provedených úhrad za pronájem stánku. 
7. Provozovatel nebo jím pověřená kontaktní osoba si vyhrazuje právo posouzení prodejního 
sortimentu, jeho vhodnosti či nevhodnosti a případného vyloučení zboží z prodeje. 
8. Provozovatel nebo jím pověřená kontaktní osoba je oprávněna vykázat toho prodejce, který 
nedodržuje tento provozní řád. 
 

Článek VI 
Úhrada za pronájem stánku 

 
1. Úhrada za pronájem stánku pro prodej zboží a produktů je stanovena takto: 
a) Ve výši 100,- Kč/bm/den vč. DPH v zákonné výši pro prodejce, kteří se trhů zúčastní pravidelně 
nebo ohlášeně (tj. s uhrazenou rezervací). 
b) Ve výši 200,- Kč/bm/den vč. DPH v zákonné výši pro prodejce, který se trhů zúčastní 
nepravidelně nebo náhodně (tj. bez rezervace). 
2. Úhradu za pronájem stánku uhradí prodejce před zahájením prodeje v době od 7.00 hodin do 
10.00 hodin u pověřené kontaktní osoby. 
 

Článek VII 
Kontrola dodržování provozního řádu 

 
1. Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto provozním řádem provádějí pověření 
zaměstnanci Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace. 
2. Kontroly dle zvláštních právních předpisů mohou provádět oprávnění pracovníci Policie ČR, 
České obchodní inspekce, České zemědělské a potravinářské inspekce, živnostenských úřadů, 
hygienické a veterinární služby, metrologií a zkušebnictví apod. 
 

Článek VIII 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. června 2013. 
 
Důležitá telefonní čísla: 
Hasiči - 150 
Záchranná služba - 155 
Policie - 158 
Tísňové volání / SOS - 112 
Provozovatel: 
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace 
Masarykovo náměstí 5 
595 01 Velká Bíteš 
IČ: 433 81 154, DIČ: CZ43381154 
Oprávněná kontaktní osoba: 
Jana Mézesová, ekonom organizace 
tel. 566 789 311, mob. 721 844 081 
e-mail: ekonom@bitessko.com 
 
 
 

mailto:flodrova@marianskehory.cz
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Odkazy: 
1) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
2) zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 
3) např. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
4) § 7 a § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
5) zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb 
6) § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
7) § 3 zákona č. 110/2004 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. č. 475/2002 Sb., vyhláška o zkoušce znalosti hub 
8) např. § 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 
(lihoviny, tabákové výrobky), § 8 vyhlášky č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi 
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Satelitní katastrální mapy lokací určených pro konání trhů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


