
Nařízení č. 1/2008 

Nařízení č. 1 

Tržní řád 

 
 
 
 
 
Schváleno radou města dne 01.12.2008. 
Nabývá účinnosti dnem 01.01.2009. 



Nařízení města Bohumín, kterým se vydává 

TRŽNÍ ŘÁD 

Rada města Bohumín se na své schůzi dne 01.12.2008 usnesla vydat v souladu s ustanovením 
§ 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení: 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Tržní řád vymezuje místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), 
dále stanoví kapacitu, přiměřenou vybavenost, dobu prodeje a poskytování služeb 
na tržišti, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti, pravidla pro zajištění 
řádného provozu, druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se nařízení 
nevztahuje a zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb. 

2) Tento tržní řád je závazný pro celé území města Bohumín bez ohledu na charakter 
prostranství a vlastnictví k němu. 

Článek 2 

Výklad pojmů 

Pro účely tohoto nařízení se vymezují tyto pojmy: 
 
1) Tržiště je vymezené místo umožňující prodej zboží a poskytování služeb mimo 

provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1). 
Je to neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, 
ve kterém je umístěn více než jeden stánek2). 

2) Provozovatel tržiště je fyzická nebo právnická osoba, která zodpovídá za to, aby místo 
pro nabízení, prodej zboží a poskytování služeb bylo způsobilé, přičemž za způsobilé 
se toto místo považuje tehdy, jsou-li při výkonu činnosti na tomto místě dodržována 
všechna ustanovení tohoto nařízení, zákony a ostatní zvláštní předpisy, mající vztah 
k provozování dané činnosti. 

3) Prodejce je fyzická nebo právnická osoba, která nabízí, prodává zboží nebo poskytuje 
služby. 

4) Stánek je prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky nebo 
obdobná zařízení2). 

5) Prodejní místo je jednotlivý konkrétní stánek na tržišti, ve kterém se mimo provozovnu 
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) nabízí, 
prodává zboží nebo poskytují služby. 

                                                 
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
2) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 



6) Předsunutý prodej je prodej zboží mimo provozovnu k tomuto účelu určenou 
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1), při kterém se pro účely prodeje 
umísťuje zboží jakýmkoli způsobem vně provozovny, umístěním na provozovnu nebo 
do její bezprostřední blízkosti (např. umístěním na prodejním zařízení před provozovnou, 
zavěšením na vnější stěnu provozovny, na konstrukci, která je spojena s provozovnou, 
apod.). 

7) Podomní prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona1), provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při 
němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán 
prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa3), zejména obcházením 
jednotlivých domů, bytů apod. 

Článek 3 

Místo pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

1) Nabídku, prodej zboží nebo poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto 
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1) je na území města Bohumín 
možno provádět pouze na místě uvedeném v bodě 2 tohoto článku a v době stanovené 
tímto nařízením, nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto 
nařízení nevztahuje nebo které jsou zakázány. 

2) Tržištěm na území města Bohumín je zpevněná plocha na pozemku parcelní číslo 486, 
487, 488, 489 na ul. Nádražní v k.ú. Nový Bohumín, ohraničena příjezdovou komunikací 
k budově pošty a vjezdem do areálu Českých drah a.s. – viz. Příloha č. 1 – situační 
snímek. 

Článek 4 

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržiště 

1) Maximální kapacita tržiště je 20 prodejních stánků. 
2) Tržiště je vybaveno stálými stánky dřevěné a kovové konstrukce, veřejně přístupným 

sociálním zařízením typu TOI, tekoucí pitnou vodou a dostatečným množstvím 
odpadových nádob. 

Článek 5 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti 

1) Tržiště je provozováno po celý rok, doba nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb 
na tržišti je ve dnech pondělí až sobota. 

2) V letním období, tj. od 1. května do 30. září v době od 7.00 – 16.00 hodin, v sobotu 
od 7.00 – 12.00 hodin. 

3) V zimním období, tj. od 1. října do 30. dubna v době od 8.00 – 16.00 hodin, v sobotu 
od 8.00 – 12.00 hodin. 

                                                 
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
3) Zákon č. 128/2008 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 



Článek 6 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti 

Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni: 
 
1) na provozovatelem tržiště umístěné tabulce označit prodejní místo: 

a) fyzické a právnické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění: 
• obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením, identifikačním číslem, 

bylo-li přiděleno, dále údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které 
je umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby4), 

b) ostatní fyzické a právnické osoby: 
• obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením, a dále údajem o sídle 

nebo místě trvalého pobytu, 
2) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, schůdnost plochy v provozní době, udržovat čistotu 

prodejních míst, 
3) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na provozovatelem tržiště určené místo 

utříděné podle jednotlivých složek odpadů, 
4) k nabídce a prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen prodejní místa k tomu určená, 

neumísťovat v jejich okolí překážky, které mohou znemožňovat nebo ztěžovat průchod 
zákazníků a ostatních osob, 

5) nabídku, prodej zboží a poskytování služeb provádět tak, aby nedocházelo k přímému 
prodeji zboží a poskytování služeb ze země, vyjma prodeje stromků, jmelí, chvojí a kytic, 

6) uposlechnout pokynů provozovatele tržiště nebo jím pověřené osoby k zajištění pravidel 
pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti. 

Článek 7 

Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného 
provozu 

1) Provozovatel tržiště je povinen zejména: 
a) označit tržiště na viditelném místě obchodní firmou nebo názvem nebo jménem 

a příjmením provozovatele, identifikačním číslem, dále údajem o sídle nebo místě 
podnikání4), kontaktním telefonem provozovatele (popř. správce, pokud je ustanoven), 
provozní dobou tržiště, 

b) umístit na tržišti tento tržní řád na vhodném a trvale viditelném místě, 
c) dohlížet na dodržování tržního řádu a ostatních právních předpisů, které se vztahují 

k zajištění řádného provozu tržiště zúčastněnými osobami, 
d) podle kapacity tržiště přidělovat prodejcům jednotlivá prodejní místa, 
e) označit jednotlivá prodejní místa čísly, 
f) umístit na jednotlivá prodejní místa tabulky pro povinné označení prodejců podle 

zvláštního právního předpisu4), 
g) vést evidenci jednotlivých prodejních míst a prodejců na nich, včetně údaje o druhu 

jimi prodávaného zboží či poskytované služby, 
h) zajistit pro prodejce možnost používání sociálního zařízení a tekoucí pitnou vodu. 

2) Provozovatel tržiště je oprávněn určit si fyzickou osobu jako svého správce. 

                                                 
4) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 



Článek 8 

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

1) Toto nařízení se nevztahuje na restaurační předzahrádky, na prodej zboží a poskytování 
služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných 
akcích, na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej 
ryb, stromků, jmelí, chvojí a jiných drobných předmětů souvisejících s vánoční tématikou, 
na velikonoční prodej kraslic, pomlázek a jiných drobných předmětů souvisejících 
s velikonoční tématikou a na prodej a poskytování služeb v pojízdné prodejně a obdobném 
zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb. 

2) Za vánoční prodej ryb, stromků, jmelí, chvojí a jiných drobných předmětů souvisejících 
s vánoční tématikou se pokládá jejich prodej od 1. do 24. prosince běžného roku. 

3) Za velikonoční prodej kraslic, pomlázek a jiných drobných předmětů souvisejících 
s velikonoční tématikou se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním 
pondělím. 

Článek 9 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 

1) Předsunutý prodej je v centru města Bohumín zakázán, přičemž centrem města Bohumín 
se pro účely tohoto nařízení rozumí území ohraničené ulicemi Masarykova (od křižovatky 
s ulicí Štefánikovou), nám. Ad. Mickiewicze, tř. Dr. E. Beneše (od nám. Ad. Mickiewicze 
po křižovatku s ulicí 9. května), 9. května (po kruhový objezd) a Štefánikova 
(od kruhového objezdu po křižovatku s ulicí Masarykova), a to včetně těchto ulic – viz. 
Příloha č. 2 – situační snímek. 

2) Podomní prodej je na území města Bohumín zakázán. 

Článek 10 

Kontrola a sankce 

1) Dodržování tržního řádu jsou oprávněni kontrolovat pověření zaměstnanci Městského 
úřadu Bohumín a Městská policie Bohumín. 

2) Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako správní delikt postižitelný podle zvláštního 
právního předpisu3) nebo jako přestupek5), nejde-li o trestný čin. 

Článek 11 

Přechodná a zrušovací ustanovení 

1) U skutečností, které nastaly před účinností tohoto nařízení, se pro řízení použije 
ustanovení tržního řádu, platného v den vzniku předmětné skutečnosti. 

                                                 
3) Zákon č. 128/2008 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
5) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



2) Ke dni účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení města Bohumín č. 2/2005, kterým 
se vydává tržní řád ze dne 26.10.2005, nařízení č. 3/2006, kterým se mění nařízení města 
Bohumín č. 2/2005, kterým se vydává tržní řád ze dne 23.08.2006 a nařízení č. 1/2007, 
kterým se mění a doplňuje nařízení města Bohumín č. 2/2005, kterým se vydává tržní řád, 
ve znění nařízení č. 3/2006 ze dne 15.01.2007. 

Článek 12 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.01.2009. 
 
 

 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Ing. Petr Vícha 

starosta 

 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Mgr. Věra Pálková 

místostarostka 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
 
 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
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Situační snímek 



Příloha č. 2 

 
Situační snímek 
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