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Nařízení statutárního města Karlovy Vary 

č. 6/2019, 

kterým se vydává tržní řád 

 

 

 

Rada statutárního města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 04.11.2019, 

usnesením č. RM/1382/11/19, usnesla vydat 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), a § 102 odst. 2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto 

nařízení: 

 

 

Čl. 1 

Místa pro nabídku, prodej zboží a nabídku, prodej, poskytování služeb 

 

Na území statutárního města Karlovy Vary je možno mimo provozovnu určenou k tomuto 

účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem
1) 

 

(1) nabízet nebo prodávat zboží (dále jen „prodávat zboží“ nebo „prodej zboží“) a  

(2) nabízet, prodávat nebo poskytovat služby (dále jen „poskytovat služby“ nebo 

„poskytování služeb“) 

 

na těchto místech: 

 

a) na tržištích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, když tržištěm pro účely 

tohoto nařízení se rozumí vymezené místo, na kterém se pravidelně uskutečňuje prodej zboží 

a poskytování služeb na prodejních místech přidělených (zpravidla najatých) k tomuto účelu 

jeho provozovatelem na  prodejních stáncích, pultech a obdobných prodejních zařízeních, 

 

b) na trzích uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení, když trhem pro účely tohoto 

nařízení se rozumí vymezené místo, na němž se konají příležitostné akce, při kterých se 

uskutečňuje prodej zboží a poskytování služeb na prodejních místech přidělených (zpravidla 

najatých) k tomuto účelu jeho provozovatelem na prodejních stáncích, pultech a obdobných 

prodejních zařízeních,  

 

c) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení, když 

jednotlivým tržním místem pro účely tohoto nařízení se rozumí vymezené místo, na kterém se 

uskutečňuje prodej zboží a poskytování služeb na prodejních stáncích, pultech a obdobných 

prodejních zařízeních; jednotlivým tržním místem pro účely tohoto nařízení se rozumí též 

trasa pro pojízdný prodej zboží a poskytování služeb vymezená názvem ulic, kterými probíhá, 

názvem míst, která spojuje, nebo místem, na kterém se prodává zboží a poskytují služby na 

prodejních zařízeních představujících ruční vozíky, kola, elektromobily a podobná zařízení, 

 

d) na předsunutých prodejních místech uvedených v příloze č. 4 tohoto nařízení, 

když předsunutým prodejním místem pro účely tohoto nařízení se rozumí vymezené místo, na 

kterém se uskutečňuje prodej zboží a poskytování služeb na prodejních pultech a obdobných 

prodejních zařízeních ve stejném sortimentu jako v provozovně určené k tomuto účelu 

rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem
1), se kterou 
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předsunuté prodejní místo funkčně souvisí; předsunuté prodejní místo se zřizuje v těsné 

blízkosti před touto provozovnou a musí mít shodného provozovatele jako tato provozovna, 

 

e) na místech pro nabídku služby uvedených v příloze č. 5 tohoto nařízení, když 

službou se v tomto případě rozumí doprava osob kočáry taženými koňmi nejvýše v počtu 

stanoveném v této příloze. Za kočár s koňmi se pokládá každý povoz, který se pohybuje 

pomocí koňské síly.  

 

Na místech pro prodej zboží a poskytování služeb specifikovaných v přílohách č. 1 až 

5 lze prodávat zboží a poskytovat služby pouze v rozsahu uvedeném ve sloupci č. 6 těchto 

příloh.  

 

 

 

Čl. 2 

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro prodej zboží a  poskytování služeb 
 

(1) Kapacita jednotlivých míst pro prodej zboží a poskytování služeb je stanovena 

v přílohách č. 1- 5 tohoto nařízení. 

 

(2) Místa pro prodej zboží a poskytování služeb kromě míst pro nabídku služby musí 

být vybavena prodejním stánkem, pultem nebo obdobným prodejním zařízením. Pokud jsou 

k prodeji nabízeny potraviny či oděvy, musí být zboží umístěno na ploše v minimální výšce 

30 cm nad zemí. 

 

 

 

Čl. 3 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro prodej zboží a poskytování 

služeb 

 

(1) Tržiště mohou být provoz ována po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování 

služeb na tržištích je od 6.00 hodin do 20.00 hodin, pokud v příloze č. 1 tohoto nařízení není 

pro jednotlivá tržiště stanoveno jinak. 

(2) Trhy mohou být provozovány v určitém období roku, jak je uvedené v příloze č. 2, 

doba prodeje zboží a poskytování služeb na trzích je od 7.00 hodin do 22.00 hodin, pokud 

v příloze č. 2 tohoto nařízení není pro jednotlivé trhy stanoveno jinak. 

(3) Jednotlivá tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží a  

poskytování služeb na tržních místech je od 7.00 hodin do 22.00 hodin, pokud v příloze č. 3 

tohoto nařízení není pro jednotlivá tržní místa stanoveno jinak. 

(4) Předsunutá prodejní místa mohou být provozována v období a době jako 

provozovna určená k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního předpisu
1)

, se 

kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí. 

 

(5) Místa pro nabídku služby mohou být provozována po celý rok, doba nabídky 

služby je od 7.00 hodin do 22.00 hodin, pokud v příloze č. 5 tohoto nařízení není pro 

jednotlivá místa stanoveno jinak. 

  

 



Nařízení č. 6/2019, kterým se vydává tržní řád 

 4 

 

 

Čl. 4 

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro prodej zboží a poskytování služeb 
 

Provozovatelé tržišť a trhů, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro prodej zboží 

a poskytování služeb jsou povinni: 

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst, 

b) k prodeji zboží a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená. 

 

Čl. 5 

Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro prodej zboží a poskytování služeb  

 

Provozovatelé tržišť a trhů jsou povinni: 

a) zveřejnit tento tržní řád, provozní dobu, popřípadě jméno, příjmení a telefonní číslo 

správce, byl-li určen provozovatelem, 

b) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem, 

c) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, 

d) vést evidenci prodávajících dle zvláštního právního předpisu
2)

, která musí obsahovat údaje 

v rozsahu stanoveném ve zvláštním právním předpisu
3)

, 

e) zajistit pro prodejce zboží a poskytovatele služeb možnost používání hygienického 

zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou), 

f) zabezpečit řádnou prokazatelnou likvidaci odpadů, 

g) zajistit prodej zboží a poskytování služeb v souladu s čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení. 

 

 

 

Čl. 6 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

 

Toto nařízení se nevztahuje:  

a) na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních 

podnicích nebo jiných podobných akcích (zahájení lázeňské sezóny, mezinárodní 

filmový festival apod.) a při konkrétních mimořádně významných kulturních, 

společenských nebo sportovních akcích, na které byla pořadateli příslušným orgánem 

města poskytnuta finanční podpora, záštita či partnerství, za současného splnění 

povinností stanovených ve zvláštních právních předpisech
4)

,  

b) na prodej zboží a poskytování služeb při veřejných sbírkách pořádaných podle 

zvláštního právního předpisu
5)

, za současného splnění povinností stanovených 

zvláštním právním předpisem
5)

, 

c) na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních předzahrádkách související 

výhradně s obsluhou na nich,  

d) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem,  

e) na kamelotský prodej tisku,  

f) na prodej zboží a poskytování služeb organizované provozovateli obchodních řetězců 

na jejich vlastních pozemcích charakteru ostatní plocha, parkoviště před těmito 

zařízeními. 
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Čl. 7 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb 

 

(1) Na území města Karlovy Vary se celoročně zakazuje provozovat pochůzkový prodej s 

výjimkou jeho provozování v době konání mezinárodního filmového festivalu, ve 

sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu 

určených kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního předpisu
1)

.  

Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabídka nebo prodej zboží a 

nabídka nebo prodej nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného 

zařízení (zejména konstrukce, tyče, závěsného pultu, oblečení, dále ze zavazadel, tašek, 

desek, notebooků, pouzder a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda 

ten, kdo nabízí nebo prodává zboží a nabízí nebo prodává nebo poskytuje služby, se 

přemísťuje nebo stojí, případně sedí na místě.  

 

(2) Na území města Karlovy Vary se celoročně zakazuje provozovat podomní prodej. 

Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí činnost, při které je v budovách 

bez předchozí objednávky nabízeno nebo prodáváno zboží a nabízeny nebo prodávány 

nebo poskytovány služby. 

 

(3) Na území města Karlovy Vary se celoročně zakazuje nabídka služby prostřednictvím 

kočáru s koňmi, který se pohybuje pomocí koňské síly zapřažené do troj- a vícespřeží.   

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Práva a povinnosti provozovatelů tržišť a trhů, prodejců zboží, poskytovatelů 

služeb stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 

  (2) Zrušuje se nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 3/2017, kterým se vydává 

tržní řád, a nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 11/2017, kterým se mění a doplňuje 

nařízení č. 3/2017, kterým se vydává tržní řád. 

 

 (3) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem  24.11.2019. 

 

 

 

 

 

……………………………........           ………………………………… 

 

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA v.r.                              Mgr. Tomáš Trtek v.r. 

         primátorka          1. náměstek primátorky 

  statutárního města Karlovy Vary             statutárního města Karlovy Vary 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
1)

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
2
) § 14a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  

3
) § 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

4)
 například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

5)
 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

příloha č. 1 - seznam tržišť 

příloha č. 2 - seznam míst pro pořádání trhů 

příloha č. 3 – seznam jednotlivých tržních míst 

příloha č. 4 – seznam předsunutých prodejních míst  

příloha č. 5 – seznam míst pro nabídku služby 


