
 
Nařízení obce Jinačovice č. 1/2014 

 

TRŽNÍ ŘÁD 
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 23. 6. 2014 usnesením č.68/2014 usneslo 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 a 102 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

 
 

Čl. 1 
Základní pojmy 

    Tržiště je konkrétně vymezený prostor umožňující prodej zboží a poskytování služeb na 
prodejních stáncích, pultech a na jiných obdobných prodejních zařízeních. 
    Prodejní místo je místo na tržišti, na kterém se prodává zboží a poskytují služby na 
prodejním stánku, pultu nebo jiném obdobném prodejním zařízením. 
    Předsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona, na kterém je umístěno prodejní zařízení, ze kterého se 
prodává zboží a poskytují služby stejného sortimentu jako uvedené provozovně. 
    Podomní prodej je prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona 1, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž 
je potencionální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem 
z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, domů 
apod… 
    Pochůzkový prodej je prodej nebo nabídka zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází 
k umístění prodejního zařízení a zboží. Není rozhodující, zda ten, kdo poskytuje služby nebo 
prodává, popř. nabízí zboží, se přemisťuje nebo stojí na místě. 
 

Čl. 2 
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení 

 
1)  Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto 
místech: 
pouze na veřejných prostranství a to: 
- před budovou obecního úřadu, dlažba 
- plocha před Palasovou stodolou, zpevněný povrch  
- plocha před Bistrem, zpevněný povrch 
- plocha na Sokolském hřišti, při pořádání Mladých hodů a Dne obce, asfaltový povrch 
 
2) Prodejci a poskytovatelé služeb jsou povinni udržovat na tržním místě čistotu a pořádek. 
 
3) Před začátkem prodeje, nebo poskytování služeb jsou povinni udržovat na tržním místě 
čistotu a pořádek. 
 
4) Před začátkem prodeje, nebo poskytování služeb, jsou prodejci a poskytovatelé služeb 
povinni ohlásit se na obecním úřadě. 
 



 
 
 

Čl. 3 
Druhy prodeje a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

 
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při 
slavnostech, sportovních nebo jiných podobných akcích, na vánočních trzích. 
 

Čl. 4 
Zákaz podomního prodeje 

 
Na území obce se zakazuje podomní prodej, tj. prodej provozovaný formou pochůzky, při 
němž je potencionální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán 
z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů. 
 

Čl. 5 
Kontrola a sankce 

 
1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Jinačovice prostřednictvím 

pověřených zaměstnanců obce Jinačovice, členů zastupitelstva obce Jinačovice. 
 
2)  Poruší-li právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské 

činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může mu být podle zvláštního právního 
předpisu uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč 

      Poruší- li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle 
zvláštního právního předpisu uložena pokuta až do výše 30 000,- Kč. 

 
 

Čl. 6 
Závěrečná a zrušovací ustanovení 

1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená 
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 
 
 
Toto nařízení nabývá účinnosti: 14. 7. 2014 
 
V Jinačovicích dne 23. 6. 2014 
 
 
………………………                                                               …………………………… 
RNDr. Ivan Křivánek                                                                   Ing. Libuše Dvořáčková 
místostarosta obce                                                                         starostka obce 
 
Vyvěšeno: 27. 6. 2014 
Sňato:14. 7. 2014 
 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
 zákon č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 



 


