
Nařízení města Nepomuk 

  

č. 3/2013 
  

Tržní řád města Nepomuk 
  
Rada města Nepomuk schválila dne 9.9.2013, č. usnesení JedNR2-73/2013 v souladu s 

ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2  písm. d zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění 

pozdějších předpisů a dle ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:   

  

Článek I 

Základní ustanovení 

  
Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

stavební zákon). 

  

Článek II 

Vymezení pojmů 

1. Tržištěm se pro účely tohoto nařízení rozumí plocha, na níž je možno uskutečňovat 

prodej zboží a poskytovat služby z mobilních provozoven (stánků), popř. jiného 

přenosného či podobného zařízení, pokud se nejedná o provozovnu určenou pro prodej 

zboží a poskytování služeb podle stavebního zákona.  

2. Prodejním místem se pro účely tohoto nařízení rozumí prostor, na kterém se 

uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem, pokud se 

nejedná o provozovnu určenou pro prodej zboží a poskytování služeb podle 

stavebního zákona a dále ložná plocha vozidla, ze kterého se provádí prodej.  

3. Prodejcem se pro účely tohoto nařízení rozumí osoba, která prodává zboží nebo 

poskytuje služby.  

4. Farmářskými trhy se pro účely tohoto nařízení rozumí sobotní trhy, pořádané jednou 

měsíčně městem Nepomuk na náměstí Augustina Němejce u kašny.  

5. Provozovatelem tržiště se pro účely tohoto nařízení rozumí Město Nepomuk. 

  

 Článek III 

Vymezení místa pro prodej a poskytování služeb 

  
K stánkovému a obdobnému prodeji se ve městě Nepomuk určují tato místa: 

- prostor na náměstí Augustina Němejce. 

  

Článek IV 



Doba prodeje a poskytování služeb 

1. Provozování tržiště je povoleno pro provozování trhů každý týden v pátek v době od 

6:00 do 18:00 hodin. Výjimku mají prodejci čerstvého ovoce a zeleniny v sezoně 

(květen – listopad), kteří mohou prodávat toto i v jiné pracovní dny v týdnu od 6:00 do 

18:00. Stejnou výjimku mají i prodejci kaprů a vánočních stromků v prosinci.  

2. Výroční trhy, nepomucká pouť, pivní slavnosti a další kulturní, sportovní a 

společenské akce se konají v termínech a místech, které určí Městský úřad Nepomuk. 

Po dobu konání těchto akcí nebude provozovatel pronajímat prodejní místa dle tohoto 

tržního řádu. 

3.   

Článek V 

 Podmínky prodeje a vybavenost tržiště 

1. Prodejce je povinen mít u sebe pro potřeby kontrolních orgánů oprávnění k podnikání, 

popř. doklad o pracovně-právním vztahu k podnikateli, doklady o nabytí zboží, doklad 

o zaplacení poplatku z prodejního místa a další doklady dle příslušných předpisů 

(např. zdravotní průkaz).  

2. Prodejce je povinen mít mobilní provozovnu (stánek)  trvale a zvenčí viditelně 

označenu obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho 

identifikačním číslem osoby, údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na 

které je umístěna organizační složka zahraniční osoby bydlištěm podnikatele, zboží 

označené cenovkami, popř. mít vyvěšen ceník.  

3. Prodejce musí po celou dobu prodeje dbát na to, aby nedocházelo ke znečištění 

prodejního místa a jeho okolí.  

4. Prodejce po ukončení prodeje odstraní veškerý odpad, který vznikl v souvislosti 

s uskutečním prodeje a poskytnutí služeb a před opuštěním tržiště předat místo správci 

tržiště.  

5. Prodejce prodává zboží za prodejním pultem. Z ložních ploch vozidel a přívěsů 

k prodeji upravených je povolen pouze prodej ovoce, zeleniny, mražených výrobků, 

pražené kukuřice, výrobků rychlého občerstvení, cukrové vaty, grilovaných kuřat.  

6. Prodejce smí prodávat a vystavovat zboží pouze z prodejního místa, které mu bylo 

přiděleno provozovatelem tržiště.  

7. Provozovatel přiděluje prodejní místa na tržišti tak, aby byla během trhu zajištěna 

ochrana zdraví zákazníků i prodejců (volné průchody a únikové cesty).  

8. Provozovatel vybaví prostory tržiště dostatečným množstvím nádob na odvoz 

komunálního odpadu, který vznikl při prodeji zboží a poskytování služeb. 

9. Po vybrání poplatku z prodejního místa je zakázáno rozšiřování prodejní plochy mimo 

zaplacení prostor. 



10. Vybírání poplatku z prodejního místa zajišťuje finanční odbor MěÚ Nepomuk. 

  

  

Čl. VI 

Farmářské trhy 

  

1.    Farmářské trhy pořádá město Nepomuk cca jednou měsíčně v sobotu dopoledne dle 

rozpisu termínů uvedených na webu města Nepomuk. 

  

2.    Účast na farmářských trzích je nutno dopředu ohlásit odpovědnému zaměstnanci 

Městského úřadu Nepomuk. 

  

3.    Na farmářských trzích je možno prodávat sortiment tohoto a obdobného charakteru: 

potraviny (ovoce, zelenina, maso, vejce, mléko, sýry, pečivo, ryby, med, nápoje alkoholické i 

nealkoholické, koření...), rostliny (sazenice, hlízy, cibule...), ruční a řemeslné výrobky 

(šperky, košíky, keramiku, drobný textil apod...), živá zvířata (v souladu s platnou 

legislativou). Ostatní je věcí dohody. 

  

4.    Prodejní místo na farmářském trhu je zdarma. Zdarma může být zapůjčena i mobilní 

provozovna (stánek) a chladicí vitrína. 

  

5.    Prodej potravin se řídí platnými právními předpisy 

 

  

Čl. VII 

Pravidla k zajištění řádného chodu tržiště 

1. Provozovatel je povinen zajistit přístup a příjezd na tržiště nejméně 1 hodinu před 

zahájením trhu.  

2. Pro předplatitele je prodejní místo rezervováno po dobu 1 hodiny od zahájení trhu. 

Jiné držení volných míst je zakázáno. 

  

  

Čl. VIII 

Zákaz prodeje  

  

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve 

znění pozdějších předpisů se zakazuje: 

  
Podomní prodej – nabízení, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí 

objednávky nabízeno, poskytováno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům 

v objektech určených k bydlení. 

Pochůzkový prodej – nabízení, prodej zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází 

k umístění prodejního zařízení nebo zboží. Je provozovaný formou docházky, při níž je 

potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejných 

prostranstvích - § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. 

  



Podomní a pochůzkový prodej je na území města Nepomuk zakázán. Zákaz podomního a 

pochůzkového prodeje se netýká veřejných sbírek. 

  

  

Kontrolou dodržování tohoto zákazu provádí Městský úřad Nepomuk prostřednictvím 

zaměstnanců. 

  

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

podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního 

právního předpisu (1) uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč. 

Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního 

právního předpisu (2) uložena pokuta do 30 000,- Kč. 

(1) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích ve znění pozdějších předpisů 

(2) § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích ve znění pozdějších předpisů 

   

  

Čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

1. Toto nařízení se nevztahuje na prodej stánkového občerstvení při sportovních a 

ohlášených kulturních a obdobných jednorázových akcí.  

2. Tímto nařízením se ruší Nařízení města Nepomuk č. 2/2013 účinné dnem 1.6.2013.  

3. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.10.2013. 

  

  

  

  

----------------------------------------------------         ----------------------------------------------------- 

          Václav Kovář – starosta                             Alena Marušincová – místostarosta  

  

  

  

Schváleno dne:  9.9.2013 

Vyhlášeno dne:   

Sejmuto dne:      

Účinnost dne:     1.10.2013 

 


