
Nařízení obce č. 1/2014, 

kterým se vydává tržní řád 

 

Zastupitelstvo obce v souladu s § 102 odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se na 

svém zasedání dne 3.3.2014 usnesením  č.243/24.2014 usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 

3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 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 obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona
1
 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto 

místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“): 

a) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, 

 

 

Čl. 2 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a 

poskytování služeb 

 

 (1) Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží  

a poskytování služeb na tržních místech je neomezená, pokud v příloze č. 1 tohoto nařízení 

není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak. 

 

 

Čl. 3 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a 

poskytování služeb 

 

Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží  

a poskytování služeb jsou povinni: 

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst, 

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, 

  

Čl. 4 

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování 

služeb  

 
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen: 

a) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem, 

b) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, 

c) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi 

prodávaného zboží či poskytované služby, 

d) zajistit pro prodejce zboží a poskytovatele služeb možnost používání hygienického 

zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou). 

                                                           
1
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 



e) Kapacita jednotlivých tržních míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je 

omezena prostranstvím uvedeným v příloze č.1 

 

 

 

Čl. 5 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

 

(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo 

provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích (včetně 

podomního a pochůzkového prodeje) poskytovaných místními spolky při pořádání těchto 

akcí, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a 

stromků a na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží 

nebo poskytování služeb, na ohlášené očkování domácích zvířat, na veřejné sbírky. 

 (2) Za vánoční prodej ryb a stromků se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince 

běžného roku. 

(3) Na restaurační zahrádky a  předsunutá prodejní místa 

 

 

Čl. 6 

Zakázané druhy prodeje zboží a druhy poskytovaných služeb 

 

           (1) Na území obce se zakazuje (na katastru Hořiněves, Žíželeves, Želkovice, Jeřičky) 

veškerý podomní a pochůzkový prodej zboží a služeb (pokud není tímto nařízením stanoveno 

jinak). 

           (2) Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí 

objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby uživatelům v objektech 

určených k jejich bydlení.  

            (3) Pochůzkový prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, u kterých 

nedochází k pevnému umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou 

pochůzky,  při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledán prodejcem z okruhu 

osob na veřejných prostranstvích.  

 

 

Čl. 7 

Kontrola 

 

        Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Hořiněves prostřednictvím 

pověřených osob.  

 

 

Čl. 8 

Sankce 

 

            (1)  Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu 

podnikatelské činnosti povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být podle zvláštního 

právního předpisu (2) uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.  

 



            (2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené touto vyhláškou, může jí být podle 

zvláštního právního předpisu (3) uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.  

_______________________________________ 
(2) § 58, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

(3) § 46, odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů 

stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 

(2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho 

vyhlášení. 

 

 

V Hořiněvsi dne 3.3.2014 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                        ............................................................. 

místostarostka  obce Helena Pavlíková                     starostka obce Jana Kuthanová 

 

 

 

 

vyvěšeno:28.3.2014 

 

sejmuto: 



Přílohy nařízení obce Hořiněves č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád 

 

 

 

Příloha č. 1 
Seznam tržních míst: 

 

- náves před Kostelem sv.Prokopa Hořiněves   

- veřejné prostranství z Kostelem sv.Prokopa Hořiněves 

- veřejné prostranství před Hostincem čp.42 Hořiněves 

- veřejné prostranství park s dětským hřištěm na dolní návsi Hořiněves 

- místní část Žíželeves – u kostela sv.Mikuláše 

- místní část Žíželeves – náves 

- místní část Želkovice – náves se zvoničkou 

- místní část Jeřičky – náves u zastávky 

 

 

 
 


