
Základní informace pro prodejce na 
Nepomuckých trzích
 

Co nabízíme výrobcům a prodejcům?
- Místo i stánek zdarma (do vyčerpání zásob), vč. elektrické energie

- Účast na zajímavém lokálním trhu, který je současně kulturní a společenskou událostí (vč. živé 
hudební produkce)

- Propagaci Vaší značky a výrobků prostřednictvím plakátů, webových stránek a dalších 
propagačních materiálů Nepomuckých trhů

- Možnost dlouhodobé spolupráce

 

Jaké zboží a kdo může na trhu prodávat
Nepomucké trhy jsou potravinovým a řemeslným trhem, na němž lze prodávat především domácí 
(české) potraviny, výpěstky, resp. výrobky - a to z důrazem na region jihozápadních Čech. Zahraniční
farmářské a řemeslné produkty je možné prodávat na základě předchozí dohody s pořadatelem.

Na tržišti může prodávat pouze prvovýrobce (farmář) anebo jím určený prodejce. Přeprodávání 
zboží je na trhu zakázáno.

 

Parkování
Parkování je možné v prostoru za stánky nebo na druhé straně náměstí.
 

Kdy přijet na trh
Příjezd na tržiště doporučujeme cca v 7:00 hod. pokud máte vlastní stánek. Pokud si ho půjčujete 
od nás stačí v cca 7:30.
 

Prodejní doba
Standardní prodejní doba trhu je v sobotu je od 8:00 do 12:00. Prodejci jsou povinni mít 
dostatečné množství zboží, aby byli schopni obsloužit návštěvníky minimálně do 11:00 hodin.
 

Podmínky a etika prodeje
Všechno prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou. 
Prodejce – nájemce místa odpovídá za dodržování všech speciálních předpisů pro prodej svého 
zboží či služeb.



 

Které dokumenty s sebou
Živnostenský list, oprávnění prodávat dané zboží a výrobky, hygienické a veterinární osvědčení  (§ 
78 zákona č. 166/1999 Sb).
Na pokyn pověřeného pracovníka pořadatele, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní
správy je povinen prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, případně prokázat své 
pověření.
 

Prodejní stánky
Prodejce si může od pořadatele zapůjčit, až do vyčerpání kapacity, jednotný stánek, který 
provozovatel instaluje, deinstaluje a uskladňuje. Toto zapůjčení je zdarma. Pokud si prodejce 
přiveze vlastní stánek, měl by tento odpovídat stylu ostatních stánků (dřevěná konstrukce krytá 
plátěnou plachtou).
 

Voda, elektřina, WC
Na náměstí jsou k dispozici veřejné toalety s tekoucí vodou, které je během konání trhu k dispozici 
nejen prodejcům, ale i návštěvníkům. Elektrický proud je možné zapojit po předchozím objednání.
 

Odjezd z trhu
Balení zboží a odjezd z trhu nejdříve po 12:00 hodině, nebo po domluvě s pořadatelem.

 

 

Pokud chcete prodávat na trhu, napište nám na email petra.saskova@urad-nepomuk.cz a nebo 
volejte na tel.: 371 580 337, 602 328 622
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