Město Beroun, IČ: 00233129,
Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
PROVOZNÍ ŘÁD TRŽIŠTĚ
Husovo náměstí, Beroun
1. Základní ustanovení
1.

Provozní řád tržiště (dále jen „provozní řád“) je vydán v souladu s platným nařízením města
Beroun, kterým se vydává Tržní řád (dále jen „tržní řád“).

2.

Provozní řád stanoví zásady pro prodej na tržišti na Husově náměstí v Berouně (dále jen
„tržiště“) za účelem zajištění řádného provozu tržiště.
2. Prodejci

1. Prodávat zboží na tržišti mohou podnikatelé i fyzické osoby bez oprávnění k podnikání (dále jen
prodejci) za níže stanovených podmínek.
2. Podnikatelé mohou na tržišti provozovat obchodní činnost formou stánkového prodeje, pokud
mají k prodeji platná oprávnění, povolení a doklad o původu zboží.
3. Fyzické osoby mohou prodávat bez oprávnění k podnikatelské činnosti pouze nezpracované
rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, lesní plody
a květy, pokud nejsou zákonem chráněny, nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak.
3. Všeobecné podmínky prodeje
1. Sortiment prodávaného zboží na tržišti je různý a mj. zahrnuje zeleninu, ovoce, ekologické
zemědělské výpěstky, lesní plody, houby, bylinky, koření, květiny, květinové dekorace, sadbu,
ovocné šťávy, potraviny živočišného původu, pečivo, řemeslné výrobky, rukodělné výrobky,
výrobky zemědělské produkce, med a výrobky z medu aj. Na tržišti lze nabízet pouze výrobky
nové, nikoliv použité.
2. Povinnosti prodejců na tržišti:
a) seznámit se u správce tržiště s provozním řádem a dodržovat jej v plném rozsahu,
b) před zahájením prodeje uhradit stanovenou cenu za pronájem prodejního místa
a viditelně umístit doklad o zaplacení (viz článek 6., body 13. a 14.),
c) řídit se tržním řádem, provozním řádem, příslušnými obecně závaznými právními předpisy
(včetně zákona o ochraně spotřebitele) a právními předpisy města Beroun,
d) chránit životní prostředí, udržovat na místě prodeje pořádek a po skončení prodeje zanechat
prostor, který užívali při prodeji, i jeho nejbližší okolí čisté a uklizené,
e) prodávat své zboží pouze z prodejních stánků, pultů či stolků, pokud to charakter zboží
dovoluje; není dovoleno prodávat zboží uvnitř dopravních prostředků a přímo z dopravních
prostředků, s výjimkou prodeje občerstvení,
f) označit stánek v souladu s ust. § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
v platném znění a označit zboží cenami v souladu s § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění,
g) pro potřeby kontrolních orgánů mít u sebe oprávnění k podnikání, případně doklad
o pracovně právním vztahu k podnikateli, doklad o původu a nabytí zboží, případně i další
doklady, např. zdravotní průkaz,

h) prodejci živočišných produktů poskytnou nezbytnou součinnost a pomoc orgánům
veterinární kontroly, zejména při provádění zkoušek, odběru vzorků a prověřování dokladů,
i) prodejní místo mít viditelně označeno obchodním jménem, sídlem, případně bydlištěm
podnikatele, jeho IČ, v případě nepodnikajících osob jejich jménem a příjmením a bydlištěm,
j) používat měřidla (váhy, míry) dle požadavku zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, v platném
znění,
k) na požádání vydat zákazníkovi doklad o koupi zboží,
l) dodržovat veškeré hygienické a veterinární předpisy pro prodej na trzích,
m) udržovat prodejní místo bezpečné pro zákazníky,
n) udávat o zboží a jeho původu pravdivé informace,
o) prodejní místo zorganizovat tak, aby nic nebránilo volnému pohybu zákazníků mezi
jednotlivými stánky,
p) prodejní místo zorganizovat tak, aby se navzájem jednotlivé druhy prodávaných produktů
neovlivňovaly, potraviny nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření a nebyly v přímém
kontaktu se zemí,
q) ovoce, zeleninu a lesní plody nabízet k prodeji již řádně čisté a zbavené zvadlých částí,
r) v případě znečištění, kontaminace, poškození prodejní plochy nebo jiných částí prostoru
tržiště uhradit veškeré náklady spojené s uvedením poškozené, znečištěné, kontaminované
věci do původního stavu,
s) odstranit své prodejní zařízení (stánek, přívěs apod.) po ukončení prodeje,
t) uposlechnout pokynů správce tržiště,
u) na tržišti lze prodávat živá zvířata pouze po předchozím projednání se správcem tržiště,
v) nenabízet k prodeji žádné použité zboží nebo zboží z „druhé ruky“ (jako např. oblečení,
náhradní díly, atd.),
w) dodržovat předpisy a ochranná a preventivní opatření a doporučení vydaná příslušnými
orgány (vládou ČR, ministerstvy nebo jinými orgány) k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření infekčních a jiných onemocnění (např. COVID-19).
3. Je zakázáno:
a) používat jako prodejních pultů odpadkové koše, lavičky, osobní automobily, nebo pro tyto
účely využívat součásti parkových úprav, soch a ostatních zařízení městského mobiliáře,
b) udržovat v provozu motory vozidel mimo nezbytně nutnou dobu k příjezdu, zaparkování
a odjezdu vozidel,
c) poškozovat vzrostlou zeleň (stromy, keře), vstupovat na travnaté plochy a poškozovat je.
Za poškozování se považuje i vylévání znečištěných vod a jiných látek ke kořenům stromů
a keřů,
d) jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu kašny,
e) bez povolení správce tržiště používat rozvody elektrické energie na Husově náměstí.
4. Živočišné produkty
Pro veškeré živočišné produkty nabízené na tržišti platí:
a) Výroba, zpracování, skladování, přeprava a uvádění do oběhu musí odpovídat
požadavkům stanoveným veterinárním zákonem č. 166/1999 Sb., v platném znění,
zvláštními právními předpisy a předpisy Evropského společenství.
b) Musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména
nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nesmějí
mít prošlou spotřební lhůtu.
c) Musí být opatřeny značkou zdravotní nezávadnosti, případně značkou identifikační (CZ).
2

d) Vejce: Při prodeji drobným chovatelem směji být nabízena pouze vejce neporušená,
udržovaná v nekolísavé teplotě od 5 do 18 stupňů Celsia, ochráněná před sluncem.
Spotřebiteli mohou být prodána nejdéle 21 dnů od snášky, přičemž minimální trvanlivost
je 28 dnů. Jednomu konečnému spotřebiteli smí být prodáno nejvýše 60 ks vajec. Vejce
nemusejí být prosvícená. Prodejce musí mít na viditelném místě údaje o chovateli,
u něhož byla vejce vyprodukována, a datum minimální trvanlivosti. Při prodeji
obchodníkem platí stejná pravidla jako při prodeji v obchodě (vejce prosvícená, balená
v originálních obalech, označená razítkem obsahující údaje o původu a datu snášky),
počet ks konečnému spotřebiteli není omezen. Teplota skladování a minimální
trvanlivost je stejná jako u prodeje chovatelem.
e) Sýry a další mléčné produkty: k prodeji smějí být nabízeny pouze produkty řádně balené
s uvedenou váhou, označené identifikačním číslem výrobce, datem výroby a datem
spotřeby. Teplota pro uchování mléčných výrobků ošetřených UHT nesmí přesáhnout
+24°C, ostatní mléčné výrobky se musejí uchovávat v teplotě od +4°C do +8°C (vyhláška
č. 397/2016 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky) a to po celou
dobu prodeje. Výrobky dále musejí být chráněny před povětrnostními vlivy (přímé
slunce, déšť), před prachem a před přímým kontaktem zákazníků s nebalenými
potravinami. Požadavky na značení balených i nebalených potravin vyplývají ze zákona
č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (§ 6 a § 8).
f) Při prodeji nebalených potravin musí být pro spotřebitele na viditelném místě umístěný
údaj s názvem výrobku, podmínkami skladování (teplota) a datem spotřeby. V případě
manipulace s výrobky (krájení) musí být zajištěna možnost mytí rukou a pomůcek
na krájení a manipulaci (prkénko, nůž, vidlička…) a to přímo na místě prodeje. Prodávající
musí zamezit možné kontaminaci potravin při současné manipulaci s nebalenou
potravinou a penězi použitím ochranných rukavic a podávacího náčiní.
g) Masné a uzenářské výrobky včetně výrobků z ryb: pro prodej těchto produktů platí stejné
podmínky jako pro prodej mléčných produktů. Skladovací teplota se však řídí údaji
výrobce, při čemž nejčastěji uváděná je do +5°C.
h) Med a včelařské produkty: musejí být skladovány v obalech, které splňují podmínky
pro obaly pro potraviny živočišného původu, nesmějí být vystavovány přímému
slunečnímu záření. K dispozici musí mít prodejce informace o druhu medu nebo
včelařského produktu, o jeho původu a výrobci. Prodejce musí být schopen předložit
na vyžádání registraci včelaře.
5. Organizace trhů a provoz tržiště
1. Správu a provoz tržiště pro město Beroun zajišťuje společnost Berounská provozní s.r.o.,
se sídlem Politických vězňů 1940, Beroun-Město, 266 01 Beroun, IČ 05030650, a to
prostřednictvím svého správce tržiště.
2. Prodejní místa jsou určena správcem tržiště.
3. Pravidelné trhy se konají vždy v úterý, středu a v sobotu (tržní dny). Prodejní doba
je stanovena od 7.00 hod. do 17.00 hod. pro trhy v úterý a od 7.00 hod. do 12.00 hod. pro trhy ve
středu a v sobotu. Prodejci přijíždějí na trh zpravidla od 6.00 hod.
4. Od 12.00 hod. do 13.00 hod. ve středu a v sobotu a od 17.00 hod. do 18.00 hod.
v úterý musí prodejce vždy vyklidit prodejní místo a provést základní úklid.
5. V mimotržních dnech (čtvrtek a pátek) je možno prodávat od 8.00 do 16.00, a to pouze ovoce,
zeleninu, květiny, zemědělské produkty a rukodělné výrobky, jiný sortiment pouze se souhlasem
správce tržiště po předchozím odsouhlasení provozovatelem tržiště (městem Beroun).
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6. Rezervace prodejních míst
1.

Prodejci si mohou zajistit rezervaci prodejního místa zakoupením abonentky na příslušný
kalendářní měsíc.

2.

Žádost o abonentku na následující měsíc (měsíce) je možno podat do 15. kalendářního dne
předchozího měsíce správci tržiště, a to písemně na určeném tiskopisu s uvedením popisu
sortimentu prodávaného zboží a základních informací o prodejci. O žádosti rozhoduje správce
tržiště.

3.

Vybraným žadatelům bude vyřízení žádosti oznámeno správcem tržiště nejpozději do 22. dne
měsíce, v němž byla žádost podána. Abonentky je nutné zaplatit do posledního dne tohoto
měsíce u správce tržiště přímo na tržišti. Při prvním zakoupení abonentky musí podnikatelé
předložit správci tržiště kopii živnostenského oprávnění.

4.

Každý prodejce si může rezervovat maximálně dvě prodejní místa. Jedno prodejní místo má
délku 3,5 m a minimální šíři 1 m. Do prodejní plochy se započítává i místo pro skladování
a vystavení zboží. (dále článek 10. – úhrada za užívání tržiště).

5.

Abonentka je dále neprodejná a nesmí se půjčovat. Prodejní místo na základě abonentky může
využívat pouze subjekt, který si abonentku zakoupil nebo jeho zaměstnanec, a to výhradně
pro příslušnou činnost.

6.

Zakoupením abonentky na rezervaci prodejního místa není dotčena povinnost prodejce uhradit
stanovenou cenu za stání silničního vozidla a za pronájem prodejního místa.

7.

Držitelům abonentek jsou rezervována místa do 7.00 hod. Po této hodině je rezervované místo
volné k využití dalšími zájemci.

8.

Držitel abonentky si může abonentku přednostně zakoupit i na následující měsíc bez podání
nové žádosti, a to osobně u správce tržiště do konce stávajícího měsíce. Připadne-li tento den na
den pracovního klidu, pak nejpozději první pracovní den po tomto termínu. Na zakoupení této
abonentky není právní nárok.

9.

Jestliže prodejce vůbec nevyužije rezervace svého místa během 3 měsíců, může ztratit
oprávnění k přednostnímu zakoupení abonentky na další období.

10. Abonentky na uvolněná místa se prodají dalším zájemcům zejména s ohledem na prodej
určitého sortimentu zboží.
11. Pokud chce mít prodejce rezervováno určité prodejní místo v mimotržní dny, musí si zakoupit
abonentku, která platí pouze pro mimotržní dny. Držitelům těchto abonentek jsou rezervována
místa do 8.30 hod.
12. Správce tržiště má právo abonentku bez náhrady zrušit nebo nepronajmout prodejní místo,
jestliže její držitel
a) změní prodávaný sortiment oproti sortimentu uvedenému v žádosti o abonentku,
b) v žádosti uvede nepravdivé informace
c) postupuje v rozporu s body 6., 13., 14. tohoto článku a bodu 2. článku 9.
d) hrubě nebo soustavně porušuje provozní řád, tržní řád a právní předpisy města Beroun
e) nedodržuje pokyny správce tržiště
13. Prodejce je povinen umístit na viditelném místě potvrzení o zaplacení ceny (abonentky)
za užívání prodejního místa. Kontrolu provádí správce tržiště.
14. Jednorázová cena za využití každého parkovacího místa na parkovišti na Husově náměstí pro
prodejce je 70,- CZK za vozidlo (doloženo stvrzenkou o příjmu hotovosti) a opravňuje
k parkování vozidla do 13.00 hodin příslušného dne. V případě, že prodejce nevyužije možnosti
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jednorázové ceny, platí za každé parkovací místo cenu odpovídající pro dané parkoviště a dobu
parkování. Prodejce je povinen umístit stvrzenku za parkovné, popřípadě doklad o zaplacení
v parkovacím automatu na viditelném místě ve vozidle. Kontrolu provádí správce tržiště.
15. Prodejce je povinen neprodleně oznámit změnu vozidla, používaného k přepravě zboží.
16. Prodejce nemá nárok na rezervaci konkrétního parkovacího místa.
7. Umísťování a odstraňování prodejních zařízení
1.

Prodejní stánky musí být umístěny na chodníku vnitřní části náměstí tak, aby byl co nejméně
zužován prostor chodníku. Je zakázáno umisťovat na chodníky přívěsy vozidel.

2.

Stánky nesmí stát v těch místech, která jsou určena pro vstup na tržiště.

3.

Je zakázán prodej na lavičkách, kašně, památníku apod.

4. V tržní dny musí prodejci odstranit svá prodejní zařízení a opustit prostor tržního prodeje do
13.00 hod. pro farmářské trhy v úterý do 18.00 hod.
8. Nepravidelné trhy
1.

Tento provozní řád se nevztahuje na nepravidelné trhy (např. Hrnčířské trhy).

9. Řízení a kontrola tržiště
1. Průběh trhu řídí a organizuje správce tržiště.
2. Správce tržiště přiděluje místa na tržišti prodejcům, organizuje prodej, dohlíží na dodržování
tržního řádu a provozního řádu. Organizuje a stanovuje místa parkování a odstavování vozidel a
ostatních dopravních prostředků prodejců, kontroluje správnost úhrady. Dohlíží, aby vozidla a
ostatní dopravní prostředky, prodejní a ostatní zařízení nezasahovala do průjezdního profilu
komunikace, který je vymezen asfaltovým povrchem.
3. Správce tržiště je oprávněn rozhodnout o nabízeném sortimentu zboží po předchozím
odsouhlasení provozovatelem tržiště.

10. Úhrada za užívání tržního místa
1. Cena za pronájem prodejního místa na tržišti vychází z ceníku vydaného městem Beroun.
Výsledná cena je daná výpočtem ze skutečné celkové délky a šířky prodejní plochy. Pro výpočet
se počítá minimálně šířka prodejní plochy 1 m. Do prodejní plochy se započítává
i plocha využívaná pro skladování a vystavování zboží, popřípadě místo pro zkoušení. V případě
kde prodejní plocha tvoří prostor uzavřený minimálně ze tří stran, započítává se
do prodejní plochy i takto vzniklá vnitřní plocha. Cenu ve vztahu k velikosti stánku určuje správce
tržiště. Po jejím zaplacení vydá plátcům stvrzenky, které jsou plátci povinni umístit na dobře
viditelném místě svého stánku, aby mohlo být bez vyžádání ověřeno zaplacení úhrady.
2. Úhrada za stání silničních vozidel na parkovacích místech na Husově náměstí je popsána v článku
6., bod 14. Na parkování silničních vozidel na ostatních placených parkovištích
se vztahuje platné nařízení o stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě Berouně. Platby na těchto parkovištích se provádí prostřednictvím parkovacích
automatů.
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11. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
1. Abonentky zakoupené před účinností tohoto provozního řádu zůstávají v platnosti i po nabytí
jeho účinnosti.
2. Provozní řád nabývá účinnosti dne 3. 9. 2020.
3. Provozní řád schválila Rada města Beroun dne 2. 9. 2020 usnesením č. 310/49/RM/2020.
4. Dnem nabytí účinnosti tohoto provozního řádu se ruší Provozní řád tržiště Husovo náměstí,
Beroun, schválený Radou města Beroun dne 18. 10. 2017 usnesením č. 455/83/RM/2017, účinný
od 1. 11. 2017.

RNDr. Soňa Chalupová v.r.
starostka města
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