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Žďárské farmářské trhy - informace pro prodejce 
 
Níže uvádíme povinnosti, které má prodejce při prodeji dodržovat. Jedná se však pouze             
o základní povinnosti ve vztahu prodávající – kupující (spotřebitel). Tyto povinnosti může v rámci 
své kontrolní činnosti živnostenský úřad kontrolovat. 
 
 
 
 

Prodejce - podniká podle živnostenského zákona 

Mobilní provozovna: 

Stánek, auto a další jsou tzv. mobilní provozovnou, zahájení činnosti v takové provozovně 
nemusí být oznámeno živnostenskému úřadu. 

Provozovna – stánek musí být zvenčí trvale a viditelně označena: 

Jménem a příjmením podnikatele (fyzická osoba) 
Obchodní firmou nebo názvem (právnická osoba) 
Identifikačním číslem 
Údajem o sídle (sídlo je uvedeno na výpisu z živnostenského rejstříku, popř. živnostenském listě 
fyzické osoby dříve místo podnikání) 
Protože je provozovna určena pro prodej zboží spotřebitelům, musí být dále uvedeno jméno a 
příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny. 
Další povinnosti: 
Prodává-li zboží na váhu, musí mít prodejce váhy, které mají platné ověření. 
Při prodeji potravin musí mít prodávající u sebe zdravotní průkaz. 
Na žádost zákazníka musí prodávající vydat doklad o prodeji zboží, např. paragon. 
Na dokladu musí být uvedeno:  
Označení podnikatele obchodní firmou, nebo jménem a příjmením 
Identifikační číslo prodávajícího 
Datum prodeje 
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Druh prodaného zboží  
Cena prodaného zboží 
Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně 
označeny: 
a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo 
forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popř. 
rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popř. užití. 

Označení zboží cenou: 
Prodávající má za povinnost informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně 
prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo 
informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit a to: 

a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému 
jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám,  

b) zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně formou ceníků,  

c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem, nelze-li označit zboží cenou dle bodu a) 
nebo b), Cenou podle tohoto odstavce se rozumí u výrobků konečná nabídková cena, která 
zahrnuje všechny daně, cla a poplatky. 

Prodej tabáku, alkoholu: 
Tabákové výrobky, potřeby a elektronické cigarety lze prodávat pouze v prodejnách podle zvl. 
právního předpisu (stavební zákon), a to na vyčleněném místě, dále ve stáncích s prodejem 
denního a periodického tisku, v zařízeních společného stravování provozovaných na základě 
hostinské činnosti nebo v ubytovacích zařízeních, s výjimkou ubytovacích zařízeních určených 
k ubytování dětí a mládeže. 

Provozovatel je povinen na místech prodeje tabákových výrobků, potřeb a elektronických 
cigaret, resp. alkoholických nápojů umístit pro kupujícího zjevně viditelný text zákazu prodeje 
tabákových výrobků resp. alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Text musí být pořízen 
v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě, o velikosti písma nejméně 5 cm. 

Osoba prodávající tabákové výrobky, alkohol musí být starší 18 let. 
Alkoholické nápoje lze prodávat pouze: 
ve specializovaných prodejnách alkoholických nápojů, 
ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen určených k prodeji alkoholických 
nápojů, v prodejnách potravin a smíšeného zboží, nebo 
v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, v ubytovacích 
a kulturních zařízeních s výjimkou zařízení určených pro osoby mladší 18 let. 

Nevztahuje se na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických nápojů při 
slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích.  
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Podnikatel prodávající zboží – zemědělec 

Má osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, má identifikační číslo. 

Označení stánku: 

Jménem a příjmením (fyzická osoba) 
Názvem včetně dodatku (právnická osoba 
Identifikačním číslem 
Sídlem (je uvedeno na osvědčení) 
Další povinnosti: 
Prodává-li zboží na váhu, musí mít váhy, které mají platné ověření. 
Při prodeji potravin musí mít prodávající u sebe zdravotní průkaz. 
Na žádost zákazníka musí prodávající vydat doklad o prodeji zboží, např. paragon. Na dokladu 
musí být uvedeno:  
Označení podnikatele obchodní firmou, nebo jménem a příjmením 
Identifikační číslo prodávajícího 
Datum prodeje 
Druh prodaného zboží 
Cena prodaného zboží 
Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně 
označeny: 
a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo 
forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popř. 
rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popř. užití. 

Označení zboží cenou: 
Prodávající má za povinnost informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně 
prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo 
informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit a to: 
a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému 
jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám, b) zpřístupnit na viditelném místě 
informaci o této ceně formou ceníků, c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem, 
nelze-li označit zboží cenou dle bodu a) nebo b), Cenou podle tohoto odstavce se rozumí u 
výrobků konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky. 
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Prodávající není podnikatelem dle živnostenského zákona a není ani 
zemědělec 

Prodává nezpracované rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské 
činnosti anebo lesní plodiny – pouze fyzická osoba. 

 

Označení stánku: - 

Prodává-li zboží na váhu, musí mít váhy, které mají platné ověření. 
Při prodeji potravin musí mít prodávající u sebe zdravotní průkaz. 
Na žádost zákazníka musí prodávající vydat doklad o prodeji zboží, např. paragon. Na dokladu 
musí být uvedeno:  
Označení podnikatele jménem a příjmením 
Datum prodeje 
Druh prodaného zboží 
Cena prodaného zboží 

 
Další povinnosti: 
Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně 
označeny: 
a) označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, a pokud to povaha výrobku nebo 
forma prodeje vyžaduje, názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popř. 
rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popř. užití. 

 

Označení zboží cenou: 
Prodávající má za povinnost informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně 
prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo 
informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit a to: 
a) označit zboží cenou, kterou uplatňuje v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému 
jednotkovému množství zboží a určeným podmínkám, b) zpřístupnit na viditelném místě 
informaci o této ceně formou ceníků, c) zpřístupnit tuto cenu jiným přiměřeným způsobem, 
nelze-li označit zboží cenou dle bodu a) nebo b), Cenou podle tohoto odstavce se rozumí u 
výrobků konečná nabídková cena, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky. 
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Povinnost provozovatele tržnice 

Provozovatel tržiště (tržnice), včetně obce pronajímající část veřejného prostranství 
k příležitostnému stánkovému prodeji, jsou povinni vést evidenci prodávajících, která musí 
obsahovat tyto údaje: 
Jméno a příjmení; Obchodní firmu nebo název; Identifikační číslo; Sídlo. 
Evidenci je povinen uchovávat po dobu jednoho roku ode dne evidenčního záznamu. 

 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
 
Petr Nedoma 
odbor obecní živnostenský úřad 
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