
 

          

Provozní řád trhů  
 
Provozovatel:  
Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, 
IČO:00296643  
 
Kontaktní údaje: 
www.frydekmistek.cz 
trhyfm@frydekmistek.cz  
mobil: 777 921 809, 770 105 636, 770 105 637 
telefon: 558 609 298, 558 609 195 
   

 
Článek I 

Úvodní ustanovení 
 

Provozní řád trhů je závazný pro trhy pořádané provozovatelem na náměstí Svobody ve Frýdku-
Místku, příp. přilehlých prostorách, tj. na ul. Štursova, Tržní a Farním náměstí (p. č. 3131, 3132, 
5155, 5153/1 a 3139/1, k. ú. Místek) a vydaný v návaznosti na nařízení města, kterým se vydává 
tržní řád, v platném znění. 

 
Článek II 

Předmět prodeje 
 
1. Na trzích je možný: 

• prodej zboží a poskytování služeb v rámci živnostenského podnikání,  
• prodej vlastní produkce zemědělské výroby,  
• prodej z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti  
• prodej výsledků duševní tvůrčí činnosti,  
• poskytování služeb v rámci přeshraničního poskytování služeb. 

 
2. Předmětem prodeje na trzích může být pouze sortiment zboží a služby tematicky odpovídající 

charakteru konkrétních trhů a občerstvení, které jsou schváleny provozovatelem 
v jednostranném prohlášení,  přihlášce nebo ve smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a 
prodejcem. 

 
 

Článek III 
Provozní doba 

 
1. Provozní doba se dle typu akce stanoví takto: 

• Beskydské farmářské trhy - květen až listopad, vždy ve čtvrtek v intervalu 14 dnů, v době 
od 08–14 hod.  

• Adventní trhy - období adventu, každý den v době od 10–18 hod., v případě zájmu 
návštěvníků trhů, je možno v prodeji pokračovat, maximálně však do 20 hod. 

• Masopustní trh -  únor nebo březen, sobota v době od 08–16 hod. 
• Zabijačka – listopad, sobota v době od 08 – 14 hod. 
 

2. Přidělené prodejní místo je povinen prodejce využívat k prodeji v rozsahu stanovené provozní 
doby, tzn., že nesmí ponechat prodejní místo uzavřené, pokud ve smlouvě s provozovatelem 
není stanoveno jinak. 
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mailto:trhyfm@frydekmistek.cz


 

 
3. Stavbu, zásobování a úklid stánků a prodejních míst lze realizovat v čase 06-22 hod. 

 
Článek IV 

Základní podmínky prodeje 
 

1. Provoz trhů probíhá v rozsahu uvedeném v čl. III tohoto provozního řádu, případně dle 
uzavřené smlouvy.  
 

2. Prodej na trzích se realizuje podle typu akce buď ve stáncích ve vlastnictví provozovatele, 
a to na základě smlouvy mezi prodejcem a provozovatelem nebo ve vlastních stáncích či 
jiném prodejním zařízení prodejce nebo obojím způsobem. 
 

3. Využití vlastního stánku či jiného prodejního zařízení je možné pouze na základě předchozí 
dohody s provozovatelem.  Vlastní stánek či jiné prodejní zařízení musí být způsobilé k prodeji 
daného zboží. Prodejce je oprávněn obsadit pouze takové prodejní místo, které mu bylo 
přiděleno provozovatelem. Prodejci s vlastním stánkem či jiným prodejním zařízením jsou 
povinni před samotným prodejem se zaregistrovat za tímto účelem u provozovatele, tzn. 
podepsat prohlášení k bezplatnému poskytnutí prodejního místa; v případě adventních trhů 
také uzavřít nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku, popř. zaplatit poplatek za zábor 
veřejného prostranství (nejedná-li se o pozemky ve vlastnictví statutárního města Frýdek-
Místek). Stánek či jiné prodejní zařízení vyjma mobilních je prodejce povinen bezpečně zatížit 
nebo ukotvit bez poškození vymezené prodejní plochy.  
 

4. Na trzích mohou prodávat a nabízet své služby pouze prodejci, případně jimi pověřené osoby, 
které budou s prodávaným zbožím obeznámeni tak, aby mohli poskytnout potřebné 
informace kupujícím. Prodejce poskytne provozovateli informace k sortimentu prodávaného 
zboží či výrobě v požadovaném rozsahu, včetně jeho původu.  

 
5. Provozovatel zajistí přípojku na elektřinu pro prodejce, kteří ohlásili předem provozovateli 

odběr elektrické energie. Kabeláž k přípojce si zajistí v dostatečné délce prodejce vlastní. 
 

6. Provozovatel umožní prodejci příjezd a odjezd na místo konání trhů za účelem zásobování. 
Parkovat lze pouze na místech vyhrazených provozovatelem, případně na veřejných 
parkovacích plochách mimo pěší zónu. Prodejce respektuje způsob organizace zásobování 
(např. jednorázová povolenka vjezdu nebo parkování na určeném místě), navážení 
a odvážení zboží v souladu s platnými dopravními předpisy a dle pokynů provozovatele. 

 
7. Provozovatel zajistí prodejcům k dispozici toalety, přístup ke zdroji vody a elektřiny, úklid 

odpadkových košů a veřejného prostranství v okolí stánků a technickou podporu. 
 
8. Prodejce označí prodejní místo svými identifikačními údaji a veškeré prodejní zboží rovněž 

označí cenovkami, příp. zajistí vyvěšení ceníku. 
 
9. Prodávané zboží musí být vyloženo esteticky. Preferovány jsou dřevěné, dýhové bedýnky, 

koše či tácy. 
 
10. Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které způsobí. Prodejní stánek/místo je předáno 

ve stavu převzatém a po skončení trhu je v tomto stavu předáno zpět provozovateli. Prodejce 
je povinen obsadit a využívat přidělené místo či prodejní stánek dle uzavřené smlouvy 
a nepřenechá je  třetí osobě bez souhlasu provozovatele. 

 



 

11. Prodejce dodržuje bezpečnostní předpisy zejména v oblasti požární ochrany a používá po 
dohodě s provozovatelem elektrické nebo plynové spotřebiče, včetně bezpečné manipulace, 
opatřené platnou revizní zprávou, kterou na vyžádání předloží provozovateli nebo kontrolnímu 
orgánu. Prodejce je povinen mít v prodejním zařízení 1 ks přenosného hasicího přístroje. 
 

12. Prodejce je povinen neprodleně respektovat pokyny provozovatele týkající se zejména 
odstranění nežádoucího sortimentu, prodejního či reklamního zařízení (např., roll-up, 
bannery, panely apod.) z prostoru trhů a respektovat stanovený, maximálně možný odběr 
elektřiny (např. nepřitápět v zimním období).  

 
13. Prodej nesmí provádět osoby mladší 15 let a osoby, jimž byla omezena svéprávnost. 

 
14. Prodejce udržuje prodejní místo i svůj pracovní oděv v čistotě a vyprodukovaný odpad ukládá 

do nádob či pytlů pořízených ve vlastní režii, včetně zajištění odvozu. Prodejce zodpovídá po 
ukončení prodeje za pořádek a čistotu v prostorách prodejního místa. Skladování zboží musí 
odpovídat hygienickým předpisům, stejně jako likvidace vedlejších produktů živočišného 
původu. Prodejce je povinen na požádání předložit potvrzení o likvidaci. 

 
15. Prodejce chrání zejména potraviny i ostatní zboží před přímými slunečními paprsky 

a ostatními nepříznivými vlivy (prach, vlhko, hmyz apod.) v souladu s veterinárními 
i hygienickými předpisy. U nebalených potravin zamezí nežádoucímu kontaktu s kupujícími 
v souladu s příslušnými předpisy. 

 
16. Prodejce odpovídá za zdravotní nezávadnost nabízeného zboží, přičemž osoby prodávající 

potravinářské zboží, zejména pak osoby prodávající nebalené potravinářské zboží (hlavně 
živočišného původu) či osoby poskytující občerstvení, mají aktuálně platný zdravotní průkaz, 
který jsou schopni na požádání předložit provozovateli nebo kontrolnímu orgánu. U potravin 
vyžadující chlazení, uchovává prodejce zboží za odpovídajících teplotních podmínek a ve 
vhodném zařízení. U potravin živočišného původu je povinen na požádání kontrolnímu orgánu 
doložit doklad o původu zboží. 
 

17. Prodejci potravin používají pouze prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného, 
snadno čistitelného a dezinfikovatelného materiálu. 

 
18. Nebalené potraviny musí mít viditelné označení – alespoň názvem druhu, skupiny či 

podskupiny potravin, datem použitelnosti u potravin podléhající rychlé zkáze nebo datem 
minimální trvanlivosti včetně údajů o možnosti nepříznivého vlivu na zdraví lidí. Potraviny 
s účinky na zdraví člověka se smí prodávat pouze s certifikací Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Veškeré označení potravin musí být v souladu s platnou legislativou.  

 
19. Práva a povinnosti prodejce vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto řádem 

dotčeny. 
 

 
Článek V 

Pravidla provozu trhů v případě mimořádných událostí  
 

1. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit provozní dobu trhů nebo trhy zcela zrušit v případě: 
• havárie 
• plánovaných oprav nebo rekonstrukce  

• údržby 
• opatření vlády či jiného orgánu veřejné moci.  

 



 

2. Provozovatel bude prodejce o výše uvedených událostech informovat, včetně dopadu na 
provoz trhů. 
 
 

VI 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tímto provozním řádem trhů se ruší provozní řád trhů schválený Radou města Frýdku-Místku 

dne 29. 11. 2016. 
 

2. Tento provozní řád trhů byl schválen Radou města Frýdku-Místku na její 58. schůzi konané 
dne 22. 9. 2020 a nabývá účinnosti dne 23. 9. 2020. 


