TRŽNÍ ŘÁD - FARMÁŘSKÉ TRHY JILEMNICE
Umístění
Masarykovo náměstí, Jilemnice
Farmářské trhy
Farmářské trhy jsou především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a
poskytování služeb (dále jen„trhy“), kde mohou především farmáři nebo jejich rodinní příslušníci,
event. jiní, jimi určení prodejci (dále jen „prodejci“), prodávat v tržním řádem stanovený čas své
výrobky, rovněž stanovené tržním řádem.
Prodejní místo
Prodejce je povinen obsadit pouze takové prodejní místo, které mu bylo přiděleno. Prodejní místo
předá prodejce po skončení prodejní doby provozovateli v takovém stavu, v jakém ho na počátku
prodejní doby převzal, veškeré nároky vůči provozovateli jsou tímto vyloučeny.
Prodejní stánek
Stánek musí být na vhodném, trvale viditelném místě označen jménem a příjmením,
popřípadě obchodní firmou provozovatele ‐ fyzické osoby nebo názvem popřípadě obchodní firmou
u provozovatele ‐ právnické osoby a identifikačním číslem provozovatele.
Prodejce si musí obstarat vlastní stánek. Prodejní stánek nesmí na sobě nést reklamu na jiné než
prodávané výrobky.
Prodej přímo z vozu (např. chladící vůz) je možný pouze po předchozí dohodě. Prodejní vozy
budou umístěny stejně jako stánky na vyvýšeném prostranství mimo vyhrazená parkovací stání.
Provozovatelé těchto vozů jsou povinni zajistit, aby nedošlo ke znečištění (např. motorovým
olejem) dlažby pod vozy (např. umístěním vhodné nádoby pod motor).
Elektřina
Elektrickou přípojku pro prodejce zajistí za poplatek provozovatel trhů. Prodejce musí mít vlastní
kabel. Není přípustné, aby proodejce v případě potřeby elektrické energie využíval vlastní
elektrocentrálu.
Čistota a bezpečnost
Při prodeji zboží a poskytování služeb na trhu jsou prodejci povinni:
a) dostát všem požadavkům na bezpečnost a jakost potravin vycházejícím z platných právních
předpisů,
b) dodržovat zásady hygieny prodeje,
c) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
d) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro
nakládku a vykládku zboží a dočasných skladovýchprostor,
e) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží a následně na vlastní náklady likvidovat.
f) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a
dobře čistitelného materiálu,
g) potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí
výrobky, cukrářské výrobky a pod.) uchovávat v chladícím zařízení.
h) nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na
nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat…), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s
nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových
rukavic).
i) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené
zavadlých částí,
j) pro prodej živočišných produktů dodržovat základní veterinární předpisy, viz. příloha tržního
řádu

Prodejní sortiment
Na trhu se mohou prodávat především výrobky z tuzemských farem, tedy výpěstky a chovy
pocházející z tuzemské produkce. Prodávat se mohou především ovoce a zelenina, mléčné výrobky,
byliny a koření, květiny a sazenice, med, vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky,
cukrovinky, výrobky Fair Trade, mošty a džusy, sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, drůbež,
ryby, ale i rukodělné nebo řemeslné výrobky vlastní výroby. Prodej destilátů je na trhu nepřípustný.
Zboží nesmí být úmyslně předražené. Prodej jakéhokoliv zboží bez předchozího souhlasu
s provozovatelem trhu je nepřípustný.
Práva provozovatele
Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo
jeho část z prodeje vyloučit.
Otevírací doba trhu
Trh je otevřen v sudé pátky od 8:00 do 15:00. Prodejce je povinnen být přítomen se svým stánkem
minimálně v otvírací dobu. Kratší prodejní doba je možná pouze na základě předchozí dohody mezi
prodejcem a provozovatelem, a to ve výjimečných případech. Prodejce může zahájit stavbu stánku
po 6:00 a musí opustit prodejní místo do 17:00.
Trh se může konat ve čtvrtek od 8:00 do 15:00, je-li sudý pátek státní svátek, probíhá-li zde pouť,
příprava jarmarku, Krakonošovy letní podvečery, popř. jiné akce vyžadující prostor využívaný
farmářskými trhy.
Povinnosti prodejce
Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na
ně vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných
předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické
a veterinární předpisy, jakož i ostatní předpisy týkající se způsobu a předmětu prodeje a
souvisejících činností (např. zákon o ochraně spotřebitele).
Prodejce je povinen zboží řádně označit cenou. Souhlas prodejce s tržním řádem je vyjádřen
písemně podpisem smlouvy o prodeji na farmářských tzích.
Doprava a parkování
Prodejce si na dobu nezbytně nutnou pro vykládku zboží může zajet autem na plochu vyhrazenou
pro stánky. V otevírací době od 8:00 do 15:00 již nesmí na plochu vyhrazenou pro stánky vjíždět.
Parkování si každý prodejce zajišťuje na místech městem vyhrazených pro parkování.
Ostatní
Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní.
Sociální zařízení (toaleta a umyvadlo s teplou vodou) je umístěno v suterénu budovy radnice (č.p.
82). Jedná se o veřejné WC.
V prostoru trhu je umístěn stojan na velký odpadkový pytel určený zejména pro odpady
návštěvníků trhu. Prodejci zajišťuji úklid vlastních odpadů na vlastní náklad.
Městský mobiliář umístěný na vyvýšené ploše náměstí (nádoby na květiny, lavičky) nebude v době
trhu nikam přemisťován.
Provozovatel farmářských trhů
Provozovateli trhů jsou Ing. Petra Fišerová, telefon: +420737985604 a Ing. Juliana Kostečková,
telefon: +420739285694, trhyjilemnice@seznam.cz, www.trhyjilemnice.cz
Příloha č. 1.: Pokyny Státní veterinární správy pro prodej živočišných produktů
Příloha č. 2.: Seznam prodejců

