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NAzEV: 

Pronajmy mist pro farmarske trhy, provozni rad farmarskych trhu 

ANOTACE: 
Navrh upravy provozniho fadu farmafskych trhu a zpusobu pronajmu prodejnich mist pro 
farmafske trhy 
na novou obecne zavaznou hlasku mesta c. 1/2018 

NAVRH USNESENi: Rada mesta po projednani: 
1. schvaluje Provozni fad Zdarskych trhu Provozni fad FT) v pfedlozenem zneni 
2. poveruje organizaci farma trhu pani 
3. poveruje pani najemnich smluv a vyberem 
najemneho a sluzeb s od prodejcu na FT v souladu s Provozn im fad em FT 
4. vyjima shora uvedene smlouvy z povinnosti zvefejnovat je na webovych strankach mesta 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: 

Odbor majetkopravn i: Odbor komunalnich sluzeb: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemn iho 
planovani: 

Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: 

Odbor zivotniho prostfedi: Usek tajemnika a spravu MeU: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: 

Zpracoval: Predklada: 

OKS 

Tajemnik MeU: 

Odbor financn i: 

Odbor stavebni: 

Odbor obcansko-spravn i a OZU: 

Oddelen i informatiky: 

Krizove i'izen i: 

T echnicka sprava budov mesta: 



 

Název materiálu: Pronájmy míst pro farmá řské trhy, provozní řád farmá řských trh ů  
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

Provozní řád Žďárských farmářských trhů 
 
Popis 
V návaznosti na obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2018 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství účinnou od 1.7.2018 byla provedena revize s výběrem příslušného poplatku 
souvisejících činností. Kromě jiného i provozu farmářských trhů. Pro další jejich zajištění v rozsahu 
a za podmínek obdobných jako doposud je radě města předkládán k projednání návrh Provozního 
řádu farmářských trhů a navrženo pověření organizací trhů a výkony činností s tím spojených jejich 
dosavadní organizátorce. Výše nájmu a služeb s tím spojených je stanovena obdobná jako 
v minulosti zpoplatňování formou „záboru“. Nově je navržen poplatek za připojení na el. síť a 
poplatek za zapůjčení stánku. Jedná se o symbolické poplatky, které reflektují zájem a podporu 
města na konání těchto trhů a nekryjí výši nákladů spojených se stavěním stánků, … Výše 
poplatků je akceptovatelná prodávajícími na trzích. Výše nájmů poplatků a text provozního řádu byl 
konzultován s organizátorkou FT a TSBM. 
 
Geneze případu 
- 
  
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
neschválit 
 
Doporu čení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
Materiál byl konzultován s organizátorkou FT a TSBM, s finančním a právním odborem  
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Provozni rad Zd'arskjch farmarskjch trhti 

Platnya ucinny od 1.7.2018 

1. Definice a cil 

Farmal'sky trh je akce, kde siroka verejnost mll~e zakoupit cerstve zemedelske plodiny a potraviny 

regionalniho nebo ceskeho puvodu, jejichz seznam je uveden dale. 

Cilem Zd'arskych farmarskych trhu (dale jen trhU) je podpora pfedevsim zemedelskych pestitelu, chovateiQ a 

vyrobcu potravin z daneho regionu (date jen prodejcu). Jsou preferovani prodejci, kteri prodavaji vlastnf 

produkty, maji provozovnu v danem regionu nebo prodejci, kterl prodavaji zbozi vyrobene ze surovin z 
daneho regionu. v pfipade potravin, ktere v Ceske republica neni mozne vypestovat, jsou uprednostnovani 

prodejci Fair Trade produktu. 

Prodejcem musi byt prima zemedelsi<Y pestitel, chovatel nebo producent, pl'lpadne osoba jim povetena. 

Vyjimecne muze byt prodejcem i fyzicka osoba, prodavajici produkty z vlastni drobne pestitelske nebo 

chovatelske cinnosti anebo lesni plodiny. 

2. Poradatel 

Poi'adatelem trhu je mesto Zd'ar nad Sazavou (dale jen poradatel). Organizatorem trhu je 

(dale jen organizator). 

3. Misto a provozni doba 

Mistem konanl trhu je namesti Republiky ve Zd'aru nad Sazavou. 

Prodejnim dnem je sobota. Prodejni doba je stanovena od 8 do 11:30 hodin. Doba pro pi'lpravu j,e ad 7 do 

8 hod. a doba pro zaverecny uklid je od 11:30 do 12:30 hod .. Mimo stanovenou dobu (7-12:30 hod.) 

v danych terminech je u~fvan i prodejnich mist zakazano. 

Terminy Zd'arskych farmarskych trhu pro pfislusny kalendami rok pofadatel v pi'edstihu zverejni na 

svych webovych strankach. 

4. Sortiment 

Predmetem prodeje muze byt vyhradne zbozi, ktere tematicky odpovida charakteru trhu. Jde ze}mena o: 

Cerstvou zeleninu a ovoce 

Mleko a mlecne vyrobky 

Mouku, pekarske a cukrai'ske vyrobky 

Maso a uzenafske vyrobky 

Ryby (ostatni ziva zvirata jsou z prodeje vyloucena) 

Vejce 

Bylinky, korenf 

Lesni a susene plody 



Ovocne st'avy, mosty, sirupy, marmelady, octy apod. 

Pivo, vlno, kavu 

Med a vyrobky z nej 

Biopotraviny 

Sadbu, hrnkove a fezane kvetiny 

Potraviny puvodu ,Fair Trade" (nenl-li mozne tyto potraviny vypestovat v Geske republica) 

Pn:ivo posoudit sortiment prodejcu nalezl organizatorovi trhil, ktery rna take pravo vyloucit z trhu prodejce s 

nevhodnym sortimentem. Organizator je opravnen rozhodnout i o zafazenl vyse neuvedeneho sortimentu. 

Bez pfedchozl domluvy nenl mozne prostor trhu vyuzlvat 

Kazdy prodejce je osobne odpovedny za to, ze pfi produkci, sklizni, skladovanl, zpracovanl, vyrobe, znacenl 

a prodeji vyrobku dodrzel vsechny legislativni pfedpisy, zejmena teplotnl a hygienicke podminky. 

5. Prodejni misto a uhrady 

Prodejnim mistem se rozumi zafizeni urcene k prodeji, tj. stanek zapujceny pofadatelem nebo vlastni 

prodejnl (napf. chladlciho) automobil nebo jine vlastnl prodejni zaflzenl, a to pouze s pfedchozlm souhlasem 

organizatora trhu. 

Najemne je stanoveno ve vysi: 

stanek velikosti do 1 o m2 

- stanek velikosti 10-15 m2 

- prodejnl vozidlo (chladicl) do 15 m2 

- pfipojenl na eL pflvod 220 V, odber pro svlcenl a max 1 maly spotfebic 

- pfipojenl na eL pflvod 220 V, odber pro vice spotfebicu nebo chladicl vuz 

- zapujcenl stanku mesta rozmeru do 1m2 

- zapujcenl stanku mesta rozmeru nad 1m2 

za 200 Kc vc. DPH 

za 300 Kc vc. DPH 

za 300 Kc vc. DPH 

za 20 Kc vc. DPH 

za 50 Kc vc, DPH 

za 20 Kc vc. DPH 

za 50 Kc vc. DPH 

Pozadavek na pfipojenl ke zdroji elektricke energie je nutne nahlasit organizatorovi pfedem (prodejce si 

zajistl normalizovany kabel v deice 25 m s dokladem o revizi). 

Uhrada poplatku za zvlastnl uzlvanl vefejneho prostranstvl a najemne za prodejnl mlsto bude vybrana v 

hotovosti v den konanl trhu ve vysi dane pfislusnymi pfedpisy a tlmto provoznlm fadem. 

Provozovatel je povinen se po celou dobu konanl trhu organizatorovi na mlste prokazat dokladem o fadnem 

uhrazenl najemneho. 

6. Provoz 

Organizace trhu se fldl Naflzenlm mesta Zd'ar nad Sazavou c. 112013, kterym se vydava trtnl fad. Blizsl 

specifikaci podmlnek provozu farmafskych trhu stanovuje Iento provoznl fad. 

V den konanl trhu lze zahajit navazenl zbozl nejdflve v 7 hod in a to tak, aby nejpozdeji v 8 hod in bylo zbozl 

pfipraveno pro zakaznlky. Pokud prodejce do 7:30 hod. nedorazl na mlsto konanl trhu a neinformuje 

organizatora o duvodu sve nepfitomnosti, muze organizator prodejni mlsto nabldnout jinemu prodejcL 

K prodeji musl byt uzlvana jen prodejnl mista urcena organizatorem trhu. Prodejnlm mlstem se rozuml 

stanek pronajaty pofadatelem nebo vlastnf prodejnl zaflzenf schvalene organizatorem trhu. Rozmlst€ml 

prodejnlch mist je urceno plankem, ktery pfedem pfipravi organizator a nejpozdeji v den konani trhu 



informuje prodejce o pfidelenem prodejnlm mlste, ktere prodejce po pfljezdu obsadi. Zamluvenl konkretnlho 

mlsta nenl mozne. 

Prodejnl mlsto musl prodejce na vhodnem, trvale viditelnem mlste oznacit: 

1. obchodnl firmou nebo nazvem nebo jmenem a pfljmenlm prodejce, 

2. identifikacnlm clslem osoby (pokud bylo pfideleno), 

3. udajem o sidle nebo mlste podnikanl nebo adrese, na ktere je umlstena organizacni slozka 

zahranicni osoby, 

4. jmenem a pfijmenim osoby odpovectne za cinnost prodejniho mista. 

Mimo toto oznaceni bude mit prodejni misto jednotne oznaceni, ktere zajisti organizator trhu. 

V dobe konani trhu bude k dispozici vefejne socialni zafizeni se zdrojem pitne vody. Pozadavek na pfipojeni 

ke zdroji elektricke energie je nutne nahlasit organizatorovi pfedem (prodejce si zajisti normalizovanymi kabel 

v deice 25 m). Organizator nenl povinen takove pfipojeni zajistit, coz sdeli prodejci pfedem. 

Prodejci jsou povinni prubezne odstraiiovat odpad ze sveho prodejnlho mlsta a odklactat ho vyhradne do 

k tomu urcenych sbernych nadob. 

Prodejce je povinen zustat na prodejnlm mlste do skoncenl prodejni doby, lj. do 11:30 hod in. V pfipade 

vyprodanl zasob pfed koncem prodejnl doby se prodejce dohodne s organizatorem trhu na jinem postupu. Po 

ukoncenl prodeje prodejce svoje prodejnl misto uklidi (vcetne vznikleho odpadu), pfeda prodejni misto 

organizatorovi trhu a nejpozdeji v 12:30 hodin mlsto konanl trhU opustl. 

7. Povinnosti prodejcu 

Prodejci musi dodrzovat veskerou platnou legislativu CR, ustanoveni zivnostenskeho zakona, pokud se na 

ne vztahuje, ustanovenl zakona o zemectelstvi, hygienicke a veterinarnl pfedpisy. 

Mezi povinnosti prodejcu pati'i: 

• prodavat pouze sortiment, kter)i odpovlda charakteru Zd'arskych farmafskych trhu a kter)i byl 

organizatorem pfedem schvalen 

• prodejce odpovida za pfipadne skody, ktere zpusobi sam nebo kterou zpusobl jeho poddodavatele 

• dodrzet prodejni dobu a cas vymezeny pro navazenl a skllzenl zbozl 

• k prodeji uzlvat pouze prodejnl mlsta k tomu urcena, neumlst'ovat mimo prodejnl mlsto nic, co by 

znemoziiovalo nebo ztezovalo pruchod zakaznlku 

• viditelne oznacit prodejnl mlsto 

• uvactet cenu zbozi za jednotku (kg, ks, litr) viditelnymi cenovkami 

• vydat doklad o zaplaceni die platnych pfedpisu 

• starat se o zapujcene vybavenl po dobu konanl trhu a v pflpade poskozenl nahlasit a uhradit vzniklou 

skodu 

• po ukoneeni prodeje pfedat prodejni mlsto organizatorovi trhu 

• uposlechnout vsech opravnenych pokynu organizatora trhu 



• dodrtovat zasady osobni cistoty, udrzovat v cistote pracovni odev, prodejni misto (pfedevsim plochu, 

na kterou jsou potraviny kladeny) a jeho okolf 

• odstranovat odpad ze sveho prodejnlho mista (prubezne i po ukonceni prodeje) a odkladat ho 

vyhradne do urcenych sbernych nadob na odpad 

• uchovavat produkty v pfedepsane teplote a pfi prodeji dodrtet vsechny legislativni pfedpisy, zejmena 

teplotni a hygienicke podminky 

• zabranit riziku kontaminace ruznych komodit potravin navzajem nebo z vnejsiho prostfedi, nebalene 

potraviny chranit pfed prachem, dotykem se zeml a kontaktem s kupujicimi, k manipulaci pouzivat 

kleste nebo jednorazove rukavice 

• skladovat obaly pouzite pro baleni potravin takovym zpusobem, aby bylo zabraneno kontaminaci 

• zajistit si pitnou vodu k osobni hygiene a k mytl pomucek a nacini pfimo na miste trhu 

• pro vazeni potravin pouzivat pouze tzv. cejchovanou vahu, tj. vahu ovefenou Ceskym metrologickym 

institutem 

• pro prodej pouzlvat pouze elektricke nebo plynove spotfebice opatfene revizni zpravou ne starsi 1 

rok, schvalene statni zkusebnou pro provoz v CR nebo EU (doklad o revizi mit u sebe na stanku) 

• v pfipade prodeje potravinafskeho zbozi u sebe mit platny zdravotnl prukaz a dodrzovat hygienicke 

pfedpisy 

• mit u sebe original nebo kopii zivnostenskeho listu nebo vypis ze zivnostenskeho rejstfiku nebo 

osvedceni zemedelskeho podnikatele 

• prodejci biopotravin ci bioproduktu zajisti oznaceni vyrobku na obalu legem ,zelene zebry" nebo 

budou mit viditelne umlsteno opravnenl (certilikaci) k pouzlvani znacky "bio". 

• prodejci zivocisnych produktu se fidi specifickymi podminkami stanovujici moznost prodeje techto 

produktu- blfze pfilohy tohoto provozniho 18du 

• prodejci obcerstveni a producenti s ochutnavkou produktu nainstaluji u sveho prodejniho mista 

vlastni odpadkovy kos, kter)f budou pnjbezne vynaset do sbernych nadob na odpad 

• dodrzovat zakladni pozarni a bezpecnostni pravidla die zakonu CR a EU 

• po ukonceni najmu odstranit z pronajateho pozemku veskere zafizeni a odevzdat pozemek v fadnem 

stavu, cistote a pof8dku 

• seznamit se s tlmto provoznlm fad em a dodrzovat jej. 

8. Povinnosti poi'adatele a organizatora 

Pofadatel ani organizator trhu nepfebira jakoukoli zaruku za prodavane a prodane zbozi na Zd'arskych 

farmafskych trzlch. 

Mezi povinnosti pofadatele patfi: 

• poskytnout misto konani trhu 

• instalovat a deinstalovat prodejni stanky 

• umoznit die svych moznosti el. pfipojenl, zdroj pitne vody a WC 

• zajistit odvozu odpadu. 

Mezi povinnosti organizatora patfi: 

• oslovit a vybrat prodejce daneho sortimentu 

• komunikovat s prodejci- organizator je kontaktni osoba pro prodejce 



• koordinovat prubeh trhCJ, vcetne navazenl, sklfzenl zbozi 

• urcit rozmlstenl prodejnich mist prodavajfcich. pi'edat a pl'evzit si prodejnl mista od prodejcu 

• vybrat poplatek za zvlastnl u~ivani vei'ejneho prostranstvr. uzavfit najemnl smlouvu a vybrat najemne 

dohlizet nad udr~ovani cistoty a odstranovanl odpadu. 

9. Kontrola 

Kontrolu trhu provadeji organy k tomu opravnene, zejmena Ceska obchodnf inspekce, statnl potravinafska 

inspekce, Hygienicka stanice, Statni veterinarni sprava, povei'eni pracovnici MeO Zd'ar nad Sazavou, 

Mestska policie, Statni pofarni dozor, lnspektorat bezpecnosti prace a organizator. Tyto osoby a organy jsou 

povinne prokazat se prukazem a (nebo) opravnenim na kontrolu trhu. 

10.Kontakty 

Poradatel: Mesto Zd'ar nad Sazavou - Odbor komunalnich sluzeb 

Organizator: 

Zaverecna ustanoveni 

Tanto provoznf fad je platny ve dnech konanf Zd'arskych farmafskych trhU a je zavazny pro prodejce, 

pofadatele a organizatora. Tlmto provoznim radem nejsou dot6eny povinnosti vyplyvajlcl z jinych pravnlch 

pfedpisu. 



PRiLOHA: 

Desatero Statni veterinarni spravy k prodeji na farmai'skych trzich 

Krajska veterinarni sprava (KVS) dozoruje trhy konane na miste schvalenem obci, jejichz konani bylo obci 
povoleno a pflslusna krajska veterinarnl sprava schvalila provozovateli trzni fad, nebyl-li vydan formou 
nafizeni obce. 

1. Chovatele mohou prodavat produkty zvifat z vlastniho chovu, ktere nebyly ziskany ve schvalenem 
a registrovanem, popfipade jen registrovanem vyrobnim podniku a to za techto podminek: 

• maso z drubeze a kraliku (musl byt vykuchano, u kraliku nesmi byt oddelena hlava) maximalne 
z 10 kusu tydne, maso musi byt ulozeno pfi teplote maximalne 4 oc; maso musl byt Citelne oznaceno 
napisem ,Maso neni veterinarni vysetfeno- urceno po tepelne uprave ke spotfebe v domacnosti 
spotfebitele", 

• syrove mleko a smetanu pomoci prodejniho automatu (automat musi byt registrovan u KVS), 

• cerstva, prosvicena a oznacena vejce s uvedenim jmena a adresy chovatele v maximalnim mnozstvi 
60 kusu jednomu konecnemu spotfebiteli, 

• vceli produkty od vcelstev ze stanovist' ve stejnem kraji jako trh, oznacene jmenem, prijmenim a 
adresou chovatele a u medu druhem a mnozstvim, 

• zive ryby (usmrcovani a dalsi opracovani ryb musi byt nahlaseno pfislusne KVS 7 dni pfedem). 

2. Je nepfipustne prodavat maso z domaci porazky provedene v hospodafstvi (mimo drubeze a kraliku) a 
vyrobky z tohoto masa. 

3. Ostatni prodejci potravin a surovin zivocisneho puvodu musi zajistit, aby jimi prodavane potraviny 
a suroviny byly ziskany ve schvalenem a registrovanem, popfipade jen registrovanem podniku. Jejich 
povinnostr je udr:Zovat je pfi stanovenych teplotach. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat: 

• 7 oc pro maso veprove, hovezl, skopove a velke zvefe, 

• 4 oc pro maso drubeze, kraliku a drobne zvere, 

• 3 oc pro vnitfnosti, 

• 5- 18 oc pro vejce (nekolisava teplota), 

• 4- 8 oc pro mlecne vyrobky jine nez UHT, sterilovane a susene, 

• o oc pro cerstve chlazene ryby (teplota tajiciho ledu), 

• ostatni vyrobky musi byt ulozeny pfi teplotach stanovenych vyrobcem. 

4. Pro potraviny podle bodu 3 musi b)it k dispozici viditelna informace o jejim nazvu, mnozstvi a datu 
pouzitelnosti nebo datu minimalni trvanlivosti. Prodavajici musi byt vzdy schopen na miste dolozit puvod 
produktu. 

5. Oznaceni ,domaci" v nazvu potraviny je nepfipustne. 

6. Prodavat potraviny s proslou dobou pouzitelnosti je nepripustne. 

7. Potraviny musi byt po celou dobu uvadeni do obehu chraneny pred jakoukoli kontaminaci a pfed pfimym 
vlivem klimatickych podminek. 

8. Vsechny pfedmety a zafizeni, ktere pfichazeji prima do styku s potravinami, musi byt ciste a nesmi 
pfedstavovat nebezpeci kontaminace, dopravni prostfedky a nadoby pouzivane pro pfepravu potravin musi 
byt udr:Zovany v cistote a v dobrem stavu. 

9. Osoby manipulujici s potravinami musi dodr:Zovat pozadavky na osobni hygienu a musi nosit cisty odev, pfi 
prodeji nebalenych potravin, zejmena masa, musl byt k dispozici zdroj pitne vody k myti rukou. 

10. Potravinafske a jine odpady musi byt z pros tor, kde se nachazeji potraviny, co nejrychleji odstra~ovany, 
aby nedochazelo k jejich hromadeni, a nesmi pfedstavovat pfimy ani nepfimy zdroj kontaminace. 




