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MĚSTO PROSTĚJOV
Rada města Prostějova

Nařízení města Prostějova č. 6/2006, kterým se vydává
TRŽNÍ ŘÁD

Rada města Prostějova se na své schůzi konané dne 21. 3. 2006 usnesla 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 ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení města Prostějova:

Článek 1 
Místa pro nabídku, prodej zboží 

a poskytování služeb

(1) Na území města Prostějova je mož-
no mimo provozovnu k tomuto účelu 
určenou kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona[1] nabízet, prodávat 
zboží a poskytovat služby pouze na těchto 
místech (dále jen „místa pro nabídku, pro-
dej zboží a poskytování služeb“): 

a) na tržních místech, 
b) v restauračních zahrádkách s dobou  

prodeje zboží a poskytování služeb  
(dále jen „s dobou“) po 22.00 hodině,  
nejde-li o druhy prodeje zboží nebo posky-
tování služeb, na které se toto nařízení  
nevztahuje nebo které jsou zakázány.

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb se rozdělují tak, jak 
je uvedeno v příloze č. 1 tohoto nařízení:

a) podle toho, zda jsou provozována 
celoročně nebo příležitostně,

b) podle druhu nabízeného zboží nebo 
poskytované služby.

(3) Tržním místem pro účely toho-
to nařízení se rozumí místo pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvlášt-
ního zákona1 , které je uvedené v příloze  
č. 1 tohoto nařízení. Tržní místa se roz-
dělují podle toho, zda jsou provozována 
celoročně nebo příležitostně, dále podle 
druhu nabízeného a prodávaného zboží 
nebo poskytované služby.

(4) Restaurační zahrádkou se pro úče-
ly tohoto nařízení rozumí místo pro nabíd-
ku, prodej zboží a poskytování služeb 
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštní-
ho zákona1, na kterém se na zpevněném 
povrchu nabízí, prodává zboží a poskytují 
služby v rámci živnosti ohlašovací řemesl-
né „hostinská činnost“ a které je k výkonu 
této činnosti vybaveno a funkčně souvisí 
s provozovnou, určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvlášt-
ního zákona1. Restaurační zahrádka musí 
mít stejného provozovatele jako provo-
zovna.

Článek 2 
Stanovení kapacity a přiměřené 

vybavenosti míst pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb 

(1) Kapacita míst pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb, konkrétně jed-
notlivých tržních míst, tj. počet prodejních 
míst nebo prostor v metrech čtverečních, 
je stanovena a uvedena v příloze č. 1 toho-
to nařízení. Příloha č. 1 k tomuto nařízení 
dále obsahuje vymezení prostoru v met-
rech čtverečních u restauračních zahrádek 
s dobou po 22.00 hodině.

(2) Místa pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb musí být vybavena:

a) při prodeji oděvů odděleným prosto-
rem a zrcadlem pro jejich vyzkoušení,

b) při prodeji obuvi místem ke zkoušení 
obuvi vsedě a obouvákem (lžíce na boty),

c) při prodeji elektrospotřebičů a elek-
tronického zboží přípojkou elektrické ener-
gie pro předvedení prodávaného zboží.

(3) Místa pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb musí 
být vybavena takovým osvětlením, 
které umožní spotřebiteli prohléd-
nout si prodávané zboží či produkt 
poskytovaných služeb, přečíst návod ke 
spotřebě a označení prodejních zaříze-
ní a zařízení k poskytování služeb podle 
zvláštních předpisů [2].

Článek 3 
Doba prodeje zboží a poskytování 

služeb na místech pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb

(1) Tržní místa mohou být provozo-
vána po dobu celého roku nebo pouze 
příležitostně – tj. v určitém období roku 
s přihlédnutím k sortimentu prodávaného 
zboží a poskytovaných služeb a poptávky 
po nich. Doba prodeje zboží a poskytování 
služeb na tržních místech je vymezena od 
6.00 hodin do 19.00 hodin, pokud v přílo-
ze č.1 tohoto nařízení není pro jednotlivá 
tržní místa stanoveno jinak. Do této doby 
se započítává i doba úklidu.

(2) V případě, že je v příloze č. 1 
tohoto nařízení jako doba provozu uve-
dena doba konání trhu, myslí se tím 
doba, kdy je na území města Prostějo-
va konána hromadná nebo jednorázová 
akce spojená s nabídkou, prodejem zboží 

a poskytováním služeb u příležitosti: 
a) státních svátků, ostatních svátků a dnů 
pracovního klidu uznaných státem nebo 
významných výročí místního významu 
a památky zesnulých,

b) tématicky zaměřených slavností 
a jarmarků, přičemž doba prodeje zboží 
a poskytování služeb je v tomto případě 
stanovena od 6.00 do 19.00 hodin. Do této 
doby se započítává i doba úklidu.

(3) Doba prodeje zboží a poskytování 
služeb v restauračních zahrádkách s dobou 
prodeje zboží a poskytování služeb po 
22.00 hodině je uvedena v příloze č. 1 
tohoto nařízení. Do této doby se započítá-
vá i doba úklidu.

Článek 4 
Pravidla pro udržování čistoty  

a bezpečnosti míst pro nabídku,  
prodej zboží a poskytování služeb

Provozovatel, prodejci zboží a posky-
tovatelé služeb na místech pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb jsou 
povinni:

a) zabezpečovat čistotu míst pro nabíd-
ku, prodej zboží a poskytování služeb, 

b) k nabídce zboží, jeho prodeji a posky-
tování služeb užívat jen místa k tomu urče-
ná,

c) v zimních měsících vlastními silami 
anebo vlastním nákladem udržovat celou 
plochu místa pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb schůdnou tak, aby 
nevzniklo nebezpečí úrazu,

d) při zásobování respektovat časové 
nebo prostorové vymezení vjezdu záso-
bovacích motorových vozidel tak, aby to 
žádným způsobem neomezilo bezpečnost 
a plynulost silničního provozu a bezpeč-
nost prodávajících i kupujících,

e) udržovat volné komunikace, prů-
chody a únikové cesty a při zásobování 
a manipulaci se zbožím musí dbát zvýšené 
opatrnosti.

 Článek 5 
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) zveřejnit provozní dobu a správce trž-
ního místa, byl-li určen provozovatelem,

b) provozovat místa pro nabídku, pro-
dej zboží a poskytování služeb v souladu 
s tímto tržním řádem,

c) určit prodejcům zboží a poskytovate-
lům služeb konkrétní prodejní místa,

d) vést řádnou evidenci prodejců zboží 
a poskytovatelů služeb,

e) vyčlenit prostor pro skladování zboží 
v průběhu prodeje a po skončení prodeje,

f) zajistit pro prodejce zboží a poskyto-
vatele služeb možnost používání hygienic-
kého zařízení (WC, tekoucí voda k umytí 
rukou).

Článek 6 
Druhy prodeje zboží a poskytování 

služeb, na které se toto nařízení 
nevztahuje

(1) Toto nařízení se nevztahuje na pro-
dej zboží a poskytování služeb mimo pro-
vozovnu při slavnostech, sportovních pod-
nicích nebo jiných podobných akcích[3], 
na prodej zboží pomocí automatů obslu-
hovaných spotřebitelem[4], na vánoční 
prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, na 
velikonoční prodej kraslic a pomlázek, 
na prodej zboží a poskytování služeb 
v restauračních zahrádkách v době od 8.00 
do 22. 00 hodin, na prodej na předsunutém 
prodejním místě a na zásilkový prodej.

(2) Za vánoční prodej ryb a stromků, 
jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 
1.- 24. prosince běžného roku.

(3) Za velikonoční prodej kraslic 
a pomlázek se pokládá jejich prodej 
v období 20 dnů před velikonočním pon-
dělím.

(4) Předsunutým prodejním místem se 
pro účely tohoto nařízení rozumí místo 
pro nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb mimo provozovnu určenou k tomu-
to účelu kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona1, na kterém je umístěno 
na zpevněném povrchu prodejní zaříze-
ní, ze kterého se nabízí a prodává zboží 
a poskytují služby stejného sortimentu 
jako v provozovně určené k tomu účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvlášt-
ního předpisu1, se kterou funkčně souvisí. 
Předsunuté prodejní místo se zřizuje bez-

prostředně u uvedené provozovny a musí 
s ní mít stejného provozovatele.

Článek 7 
Zakázané druhy prodeje zboží  

a poskytovaných služeb

(1) Pojízdný prodej na území měst-
ské památkové zóny v Prostějově [pro-
stor ohraničený ulicemi Vojáčkovo nám., 
Vápenice, Přikrylovo nám., Blahoslavova, 
Jiráskovo nám., Palackého, Poděbradovo 
nám., Komenského, Netušilova, nám. E. 
Husserla, Svatoplukova v rozsahu areálu 
kláštera Milosrdných bratří (včetně)] je 
zakázán, s výjimkou míst pro nabídku, pro-
dej zboží a poskytování služeb, která jsou 
uvedena v příloze č. 1, kde lze z pojízdné 
prodejny nebo z obdobného pojízdného 
zařízení prodávat pouze rychlé občerstvení. 
 
(2) Pochůzkový prodej na území města 
je zakázán, s výjimkou jeho provádění ve 
sportovních zařízeních, otevřených kou-
palištích, plovárnách a bazénech k tomu 
účelu určených kolaudačním rozhodnutím 
podle zvláštního zákona 1.

(3) Za pochůzkový prodej se pokládá 
nabízení a prodej zboží za účelem dosažení 
zisku s použitím přenosného nebo nese-
ného zařízení (konstrukce, tyče, závěsný 
pult, ze zavazadel, tašek a podobných zaří-
zení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, 
zda ten, kdo zboží prodává, se přemisťuje 
nebo postává na místě.

 Článek 8 
Kontrola 

Kontrolu dodržování tohoto nařízení 
jsou oprávněni provádět strážníci Městské 
policie Prostějov a pověření zaměstnanci 
města Prostějova, zařazení do Městského 
úřadu v Prostějově.

Článek 9 
Sankční ustanovení

Na porušení povinností stanovených 
tímto nařízením se vztahují zvláštní práv-
ní předpisy[5].

Článek 10 
Závěrečná ustanovení

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, 
poskytovatelů služeb a provozovatelů sta-
novené zvláštními právními předpisy ne-
jsou tímto nařízením dotčena.

(2) Zrušují se: 
1. Nařízení města Prostějova č. 1/2000, 

kterým se vydává Tržní řád ze dne 21. 11. 
2000,

2. Nařízení města Prostějova č. 2/2001, 
kterým se mění nařízení města Prostějova 
č.1/2000, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD, 

3. Nařízení města Prostějova č. 5/2002, 
kterým se mění nařízení města Prostějo-
va č. 1/2000, kterým se vydává TRŽNÍ 
ŘÁD,

4. Nařízení města Prostějova č. 1/2003, 
kterým se mění nařízení města Prostějo-
va č. 1/2000, kterým se vydává TRŽNÍ 
ŘÁD,

5. Nařízení města Prostějova č. 2/2004, 
kterým se mění nařízení města Prostějo-
va č. 1/2000, kterým se vydává TRŽNÍ 
ŘÁD,

6. Nařízení města Prostějova č. 6/2004, 
kterým se mění nařízení města Prostějova 
č. 1/2000, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD.

(3) Toto nařízení města nabývá účin-
nosti patnáctým dnem následujícím po 
vyhlášení.
Ing. Jan Tesař  Miroslav Pišťák
starosta Prostějova      místostarosta
 

[1] Zákon č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

[2] § 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

[3] § 17 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

[4] § 17 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

[5] Zákon č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů

Touto přílohou se vymezují místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona. 

1. Seznam tržních míst 
Adresa místa Počet prodejních Prodejní  Doba  Druh
  míst a velikost  doba provozu prodávaného
  prostoru (záboru)   zboží nebo  
  v m2 (min. 2 m2)   služby
(čl. 1, bod 2) (čl. 2, b. 1) (čl. 3) (čl. 3) (čl. 1, bod 2)

Tržní místa:
Úprkova ulice,  1 645 m2 5 – 19 hod. celoročně 	
tzv. městská tržnice
 (par. č. 11/1, M)

 Brněnská ulice 4 prodejní místa   příležitostně svíčky, 
 (pozemek před hlavní	   20. 10. – 2. 11. květiny,  
 bránou městského   1. 12. – 14. 12. věnce,  
 hřbitova), komunikace    květinové
 (par. č. 6672, M)    vazby

 nám. T. G. Masaryka 4 prodejní místa  celoročně  prodej rychlého 
 (vedle zelené plochy     občerstvení 
 u OD Prior), komunikace 
 (par. č. 7723, M)

 nám. T. G. Masaryka 1 prodejní místo  celoročně prodej rychlého 
 (vedle OD Prior     občerstvení
 u telefonních budek),
 ostatní komunikace
 (par. č. 7722/2, S)

 Dukelská brána 7 100 m2  celoročně 
 - průčelí pod OD Prior
 (par. č. 29, S)

 Kostelní ulice  150 m2  příležitostně
 - plocha za muzeem    po dobu  
  u městské tržnice   trvání trhů
  (par. č. 20, 21, 7008, M)   (čl. 3, odst. 2)  
      
 nám. T. G. Masaryka 700 m2  příležitostně sortiment
 „kuželna“, komunikace   po dobu  tematicky
 (par. č. 7722/1, M)   trvání trhů související
    (čl. 3, odst. 2)  s trhem

 Okružní ulice 80 m2  celoročně 
 před Kauflandem,
 komunikace (S)

2.  Seznam restauračních zahrádek s dobou prodeje zboží 
a poskytování služeb po 22. hodině
Adresa místa Počet prodejních Prodejní doba Doba provozu
  míst a velikost    
  prostoru (záboru)   
  v m2 (min. 2 m2)
 (čl. 1, bod 2) (čl. 2, bod 1) (čl. 3) (čl. 3)

 Mefisto bar 28 m2 ne - čt do 23 hod. příležitostně  
 Žižkovo nám. 2  pá – so do 24 hod. od 1. 4. do 30. 9.

 U krále Ječmínka 30 m2 ne – čt do 23 hod. příležitostně 
 Újezd 4a  pá – so do 24 hod. od 1. 4. do 30. 9. 

 Fontana  40 m2 ne – čt do 23 hod.  příležitostně 
 nám. T. G. Masaryka   pá – so do 24 hod.  od 1. 4. do 30. 9. 
 
Cafe SK Lerk PV 33 m2 ne – čt do 23 hod. příležitostně 
 Pernštýnské nám. 4  pá – so do 24 hod. od 1. 4. do 30. 9.

 Hradební pivnice  24 m2 ne – čt do 23 hod. příležitostně 
 Hradební 1  pá – so do 24 hod. od 1. 4. do 30. 9.

 Bistro SALI, 255 m2 po – pá do 24 hod. příležitostně 
 unimobuňka Krasická   od 1. 4. do 30. 9.

 Bar U tří zajíců 20 m2 po – čt do 23.30 hod. příležitostně 
 Skálovo náměstí  pá – so do 01.00 hod. od 1. 4. do 30. 9. 
 
 Občerstvení Na 145 m2 ne – čt do 23 hod. příležitostně 
 Splávku, Domamyslice  pá – so do 24 hod. od 1. 4. do 30. 9.
  
 Restaurace  70 m2 pá – so do 24 hod. příležitostně 
 Na Splávku,   od 1. 4. do 30. 9.
 Domamyslická 79
  
 Bar Omega  55 m2 ne – čt do 23 hod. příležitostně 
 Libušinka 9  pá – so do 24 hod. od 1. 4. do 30. 9. 

 Pivnice Na Mlýnské 20 m2 pá – so do 24 hod. příležitostně 
 Mlýnská 29   od 1. 4. do 30. 9.

 TJ Sokol Vrahovice  140 m2 pá do 24 hod. příležitostně 
 unimobuňka Krasická   od 1. 4. do 30. 9. 

 Vysvětlivky:  M = pozemek ve vlastnictví města, S = soukromý pozemek

Příloha č. 1 k Nařízení města Prostějova č. 6/2006

Jako první se letos otevřelo Občerstvení Na Splávku.  Foto: kdl


