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M Ě S T O   P Ř Í B R A M 

Nařízení města č. 1/2017 

ze dne  17. 07. 2017, 

TRŽNÍ ŘÁD 

 

Rada města Příbram se na svém zasedání dne 17. 07. 2017  usnesením R. usn. č. 688/2017  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 § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesla vydat toto nařízení města (dále jen ,,nařízení“): 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Toto nařízení stanoví 

a) podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto 
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona

1)
 (dále jen „zkolaudovaná provozovna“)  

na území města Příbrami (dále jen „město“), 

b) druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb mimo zkolaudovanou provozovnu, na které se toto 
nařízení nevztahuje, 

c) zakázaný sortiment a zakázané druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb. 

(2) Toto nařízení je závazné pro celé území města bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k 
němu. 

 

Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

a) tržiště - neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde  
je nabízeno a prodáváno zboží nebo jsou nabízeny či poskytovány služby a ve kterém  
je umístěn více než jeden stánek, 

b) tržní místo - neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, kde je 
nabízeno a prodáváno zboží nebo jsou nabízeny či poskytovány služby a ve kterém  
je umístěn 1 stánek, 

c) předsunuté prodejní místo - místo mimo zkolaudovanou provozovnu, na kterém  
se z prodejního zařízení umístěného na zpevněném povrchu uskutečňuje nabídka, prodej  
nebo poskytují služby stejného druhu jako ve zkolaudované provozovně, se kterou přímo funkčně 

                                                           
1)

 § 120 a § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
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souvisí; předsunuté prodejní místo se zřizuje v těsné blízkosti u uvedené provozovny  
a musí s ní mít stejného provozovatele, 

d) restaurační předzahrádka – předsunuté prodejní místo, před zkolaudovanou provozovnou, s níž 
funkčně souvisí, s možností přímé konzumace pokrmů a nápojů,  

e) prodejní místo - vymezené jednotlivé konkrétní místo mimo zkolaudovanou provozovnu  
na tržišti, tržním místě nebo předsunutém prodejním místě, na kterém se prodává zboží,  
nebo poskytují služby při použití prodejního zařízení umístěného na zpevněném povrchu, 

f) prodejní zařízení - jakékoliv zařízení sloužící k nabídce, prodeji zboží nebo poskytování služby, 
jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek, přenosný 
stánek, stůl, pult, účelově upravený a vybavený vozík, stojan, tyč apod.; prodejním zařízením může 
být rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji nebo poskytování služby, 

g) stánek - prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky, nebo obdobná 
zařízení, kde je prodáváno zboží, 

h) provozovatel tržiště - fyzická nebo právnická osoba, která vlastním jménem provozuje tržiště 
nebo tržní místo, 

i) prodejce - fyzická nebo právnická osoba, která nabízí zboží, uskutečňuje prodej nebo poskytuje 
služby na prodejním místě (včetně restaurační předzahrádky), 

j) pojízdná prodejna - mobilní prodejní zařízení, schopné pohybu a samostatné funkce, které 
splňuje technické požadavky podle zvláštních právních předpisů

2)
 a zároveň odpovídá hygienickým 

předpisům
3)

, 

k) pojízdný prodej - prodej zboží nebo poskytování služeb mimo zkolaudovanou provozovnu, který 
je uskutečňován z pojízdné prodejny, zejména z automobilu, pojízdným způsobem mimo prodejní 
místo, 

l) podomní prodej - nabídka prodeje a prodej zboží, nebo nabídka služeb nebo poskytování 
služeb uživatelům bytových prostor v objektech určených k bydlení, bez průkazné předchozí 
domluvy s těmito uživateli, 

 
m) pochůzkový prodej - prodej s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, tyče, 

závěsný pult, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky bez prodejního 
zařízení, kdy není rozhodující, zda prodejce se přemisťuje nebo postává na místě. 

 

Čl. 3 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 

Na území města bez ohledu na to, zda jsou pozemky ve vlastnictví města nebo jiné právnické či 
fyzické osoby, je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen ,,místa 
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“) 

a) na tržištích a na tržních místech, uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, 
 

b) v restauračních předzahrádkách a v předsunutých prodejních místech uvedených v příloze  
č. 2 tohoto nařízení. Případy, kdy mají být místa zřízena na silnici nebo místní komunikaci (dále jen 

                                                           
2)
 Například § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
3)
 Například § 11 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
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,,komunikace“), nepodléhají tomuto nařízení města, neboť je nutné povolení příslušného silničního 
správního úřadu k jejich zvláštnímu užívání.

4)
  

 

Čl. 4 

Stanovení druhu nabízeného a prodávaného zboží či poskytovaných služeb, přiměřené 
vybavenosti, kapacity a maximální provozní doby na místech pro nabídku, prodej zboží a 

poskytování služeb 

(1) Druhy nabízeného a prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, kapacita a doba prodeje  
na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 
tohoto nařízení. 

(2) Kapacita jednotlivých míst je stanovena v přílohách tohoto nařízení údajem o maximálním počtu 
prodejních míst nebo údajem o celkové ploše v metrech čtverečních.  

(3) Restaurační předzahrádky mohou být provozovány v provozní době zkolaudované provozovny,  
s níž funkčně souvisí, a to v době od 08:00 do 22:00 hodin, pokud v příloze č. 2 tohoto nařízení 
není stanoveno jinak; do této doby se započítává i doba nezbytného úklidu. Restaurační 
předzahrádky musí být po ukončení provozu zabezpečeny – uzavřeny pro znemožnění vstupu. 

(4) Předsunutá prodejní místa mohou být provozována v prodejní či provozní době příslušné 
zkolaudované provozovny, se kterou funkčně souvisí. 

(5) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb musí být vybavena prodejním zařízením, 
prostorem pro vyzkoušení zboží, při prodeji obuvi místem ke zkoušení obuvi vsedě. 

 

Čl. 5 

Zakázaný sortiment a zakázané druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb 

(1) Mimo zkolaudovanou provozovnu je prodej živých zvířat zakázán. 

(2) Na celém území města je zakázán podomní a pochůzkový prodej. Tento zákaz se nevztahuje  
na akce pořádané podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. 6 

 Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště  

(1) Provozovatel tržiště je povinen 
 

b) vést řádnou evidenci prodejců, 
 

c) zajistit, aby byl prodáván pouze povolený sortiment zboží (poskytování služeb) dle příloh tohoto 
nařízení, 

 

d) zveřejnit tržní řád na tržištích, 
 

e) určit prodejcům konkrétní prodejní místo, 

                                                           
4)
 § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
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f) zajistit pro prodejce na tržištích možnost používání hygienického zařízení. 

(2) Provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu může vydat provozní řád. 

 

Čl. 7 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti  

Prodejce je povinen 

a) nabídku, prodej zboží a poskytování služeb uskutečňovat pouze z místa povoleného oprávněným 
orgánem a dodržovat provozní dobu (dle přílohy č. 1 a č. 2 tohoto nařízení), 
 

b) dodržovat pokyny provozovatele, 
 

c) zajistit úklid obalů od zboží a odpadů vzniklých provozováním jeho činnosti na místo určené 
provozovatelem, 

 

d) dodržovat bezpečnostní a požární (protipožární) předpisy, 

e) dodržovat tento tržní řád a na tržištích i jejich provozovateli vydaný provozní řád (je-li vydán), 

 

f) dodržovat zásady osobní hygieny,  

 

g) zabezpečovat průběžný úklid prodejního místa a jeho okolí, včetně místa pro nakládku a vykládku 
zboží a zabezpečovat čistotu prodejních míst a prodejních zařízení a udržovat prodejní místo 
bezpečné pro zákazníky, 

 

h) po skončení prodeje odstranit své prodejní zařízení (mimo restaurační předzahrádky) a zanechat 
prostor, který byl užíván při prodeji, i jeho nejbližší okolí čisté a uklizené. 

 

Čl. 8 

Pravidla při prodeji potravin a živočišných produktů 

Pravidla pro prodej potravin a živočišných produktů se řídí obecně závaznými předpisy.
5) 

 

Čl. 9 

Druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb, na které se nařízení nevztahuje 

Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo zkolaudovanou provozovnu 

                                                           
5)
 Například  

- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,  

- vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo 
použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin,  

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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a) při slavnostech, kulturních a sportovních akcích, na příležitostné reklamní, předváděcí a obdobné 
akce a při konání cirkusových produkcí, a to pouze v místě a po dobu konání konkrétní akce, 

b) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, 

c) na vánoční prodej ryb a stromků; za vánoční prodej ryb a stromků se pokládá jejich prodej  
od 07. do 24. prosince běžného roku, 

d) na pojízdný prodej, 

e) na prodej při tzv. bleších trzích a podobné formy prodeje školskými zařízeními a neziskovými 
organizacemi, 

f) na příležitostné prodejní akce konané ve vnitřních prostorách budov, 

g) na přímý prodej vlastních výpěstků ve vlastních zahradách. 

 

Čl. 10 

Kontrola  

(1) Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí 
 

a) Městská policie Příbram, 
 
b) Radou města pověření zaměstnanci města a zaměstnanci zařazení do Městského úřadu Příbram.  

(2) Tímto nařízením nejsou dotčena práva oprávněných orgánů státní správy při výkonu kontroly. 

 

Čl. 11 

Závěrečné ustanovení 

Práva a povinnosti prodejců stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.  

  

Čl. 12 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10. 11. 2003, Tržní řád, Nařízení města  
č. 2/2004 ze dne 21. 06. 2004, Změny tržního řádu a Nařízení města č. 1/2016 ze dne 31.10.2016, 
Změny tržního řádu. 
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Čl. 13 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, který nastává 
dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Příbram. 

 

 

 

 

 

 
Ing. Jindřich Vařeka  v. r.                                                                       Mgr. Alena Ženíšková  v. r. 
      starosta města                                                                                        1. místostarostka 
 

 

 

 

Zpracoval: Odbor obecní živnostenský úřad 

Datum vyhlášení:   01.08.2017 
 
Datum sejmutí:       17.08.2017 
 
Datum účinnosti:    16.08.2017 
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Příloha č. 1 k nařízení 
 
 

Seznam tržišť, jejich kapacita, rozdělení podle sortimentu a stanovení maximální provozní 
doby 
 
 
1. Dvořákovo nábřeží, Příbram I 
 

Běžný trh 
a) 40 prodejních míst, 
b) plný sortiment – vyjma elektronického zboží, ovoce, zeleniny, květin a sadby,  
c) středa 07:00 – 18:00 hod. 
 

Farmářský trh 
a) 40 prodejních míst, 
b) sortiment – produkty farmářů, pěstitelů, chovatelů, jejich přímých prodejců, nebo drobných výrobců 

potravinářských výrobců, 
c) první a třetí sobota v měsíci 08:00 – 13:00 hod. 
 
 
2. Náměstí 17. listopadu, Příbram VII 
a)   20 prodejních míst, 
b)   sortiment ovoce, zeleniny, květiny, sadba, koření, vejce, velikonoční, dušičkové a adventní, zboží, 
c)   pondělí – pátek  07:00 – 18:00 hod. 
 
 
3. Václavské náměstí, Příbram II 
a)  15 prodejních míst, 
b)  sortiment ovoce, zeleniny, květiny, sadba, koření, velikonoční, dušičkové a adventní zboží, 
c)  středa a sobota 07:00 – 18:00 hod. 
 
 
4. Plato u restaurace Tržnice, Příbram I 
a)  5 prodejních míst, 
b)  sortiment ovoce, zeleniny, květiny, sadba, koření, velikonoční, dušičkové a adventní zboží, 
c)  pondělí – sobota 07:00 – 18:00 hod. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Seznam tržních míst, sortiment a stanovení maximální provozní doby 
 
Husova ulice, Příbram VI, č.parc. 52/16   
a) sortiment – rychlé občerstvení,         
b) pondělí – pátek 09:00 - 15:00 hod. 
 
   

      
 
 
 
 
 
 



Město Příbram                                                                                           Nařízení města č. 1/2017/MěÚ                                 
Městský úřad Příbram   

8 
 

 
Příloha č. 2 k nařízení 

 
Seznam předzahrádek a předsunutých prodejních míst, druh poskytovaných služeb, kapacita      

a stanovení maximální provozní doby, liší-li se od Čl. 4, odst. 3 
 
 

   
Na pozemcích ve vlastnictví města 

Druh 
poskytovaných 

služeb 
Kapacita 

Výjimky z maximální 
stanovené doby poskytování 

služeb 

  
 

 Příbram I, Špitálská 14 (Plzeňská rest.) restaurace 40 m
2
 

 Příbram IV, A.Jiráska 264 (Na Chmelnici) restaurace 50 m
2 

 Příbram VII, Polit. vězňů 287 (Restaurace U Šaška) restaurace 32 m
2 

 Příbram VII, Tylova 400 (D-klub) restaurace 36 m
2 

  

 

 

   
Na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města 

Druh 
poskytovaných 

služeb 
Kapacita 

Výjimky z maximální 
stanovené doby  

poskytování služeb 

  
 

 Příbram I, nám. T.G.Masaryka 99 (Bonus Games) bar 5 m
2 

 Příbram III, Zahradnická 74 (Šalanda) restaurace 66 m
2
 

 Příbram IV, Čs. Armády 31 (Pivnice Braník-Branický 
Sklípek) 

restaurace 50 m
2 

 Příbram V, Slunná 551 (U Císaře Rudolfa II) restaurace 28 m
2 

 
Příbram VI, K Drkolnovu 248 (Café Bar) 

hostinská 
činnost 

30 m
2
 

 
Příbram VI, K Drkolnovu 279 (Česká Pivnice) 

hostinská 
činnost 

30 m
2 

 Příbram VI, Na Struhách 171 (Galerie Café U Modré 
Kočky) 

restaurace 170 m
2
 

 Příbram VII, Podbrdská 529 (Bar Eldorádo) bar 460 m
2 

 Příbram VII, Politických vězňů 286 (Vinárna U Buška) bar 71 m
2
 

 
Příbram VIII, Brodská 132 (Bowling Bar Fialka) 

hostinská 
činnost 

75 m
2 

 Příbram VIII, Brodská 140 (Restaurace Maják) restaurace 70 m
2 

 
Příbram VIII, Budovatelů 136 (Pivnice Pod Čerťákem) 

hostinská 
činnost 

25 m
2 

 Orlov 79 (Na Samotě u lesa) restaurace 400 m
2 

PÁ+SO  08:00 – 24:00 hod. 

 

 

 


