
 

 

Tržní řád 
Nařízení města Slavkov u Brna č. 1/2013 

 

Změna:  Nařízení č. 3/2013 
 Nařízení č. 5/2013 
 Nařízení č. 2/2014 

Nařízení č. 3/2014 
Nařízení č. 2/2015 

 

 Rada města se na své schůzi konané dne 9. 5. 2013 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 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
1. Účelem tohoto nařízení města je stanovit podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží 
a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona1 na celém území města Slavkov u Brna.  
 
2. Toto nařízení je závazné pro celé území města bez ohledu na charakter či vlastnictví dotčených 
pozemků. 

 
Čl. 2 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a jejich rozdělení 
 
1. Na území města je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona1, nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby pouze na místech pro nabídku, prodej 
zboží a poskytování služeb uvedených v příloze tohoto nařízení a v době stanovené tímto nařízením, 
nejde-li o druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení dle čl. 7 nevztahuje nebo 
které jsou dle čl. 8 zakázány.  
 
2. Pro účely tohoto nařízení se místem pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb rozumí tržnice, 
tržiště, předzahrádka, předsunuté prodejní místo či jednotlivé tržní místo (dále také jen „tržní místo“). 
 
3. Pro účely tohoto nařízení se vymezují následující pojmy: 
 
 a) tržnice je vymezený, uzavíratelný prostor, který je v provozní době přístupným místem, kde se 
realizuje prodej zboží a poskytují se služby, na místech určených k tomuto účelu. Tento prostor umožňuje 
stanovit určitý počet prodejních míst a může být nebo je vybaven stánky, pulty, stolky a obdobnými 
zařízeními umístěnými na zemi, určenými pro prodej zboží nebo poskytování služeb 
 

 b) tržiště je vymezený prostor, kde se realizuje prodej zboží a poskytují se služby na prodejních 
místech určených k tomuto účelu. Tento prostor umožňuje stanovit určitý počet prodejních míst a může 
být nebo je vybaven stánky, pulty, stolky a obdobnými zařízeními umístěnými na zemi, určenými pro 
prodej zboží nebo poskytování služeb 
 

 c) předzahrádka je místem zřízeným bezprostředně u provozovny určené k hostinské činnosti, na 
němž jsou poskytovány služby nebo realizován prodej zboží v rámci živností „hostinská činnost“ nebo 
„pekařství, cukrářství“2, je vybaveno odpovídajícím zařízením a má stejného provozovatele jako daná 
provozovna 
 

 d) předsunuté prodejní místo je místem zřízeným jako prodejní zařízení bezprostředně 
u provozovny určené k prodeji zboží, na němž se realizuje prodej nebo poskytují služby stejného druhu 
jako v provozovně, a to ze stánků, pultů, stolků a jiných obdobných zařízení, a které funkčně souvisí 
s danou provozovnou a má stejného provozovatele 
 

                                                 
1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
2 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 



 e) jednotlivé tržní místo je místem, na kterém se realizuje prodej zboží nebo poskytují služby ze 
stánků, stolků, pultů a obdobných zařízení, mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím 
4. Tržní místa se rozdělují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení podle toho, zda jsou provozována 
celoročně nebo dočasně. 

 
5. Provozovatelem tržního místa je fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provozování tržního místa. 
 

Čl. 3 
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržních míst 

 
1. Kapacita tržních míst je omezena počtem 30 prodejních míst. 
 
2. Tržní místo musí být vybaveno prodejním pultem a dále musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho 
řádný a nerušený provoz. Mezi jednotlivými prodejními místy musí být vytvořen prostor pro volný pohyb 
zákazníků, zásobování a pro zajištění požární ochrany v souladu se zvláštními předpisy. 

 
Čl. 4 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech 
 
1. Celoroční tržní místa mohou být provozována po celý rok v době od 6:00 do 2:00 hodin. 
 
2. Dočasná tržní místa mohou být provozována v jarních, letních a podzimních měsících v době od 6:00 
do 2:00 hodin. 
 

Čl. 5 
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti tržních míst 

 
Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na tržních místech jsou povinni: 
 
a) zabezpečovat čistotu prodejních míst, trvalý a řádný úklid, schůdnost plochy v provozní době, 

 
b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, neumísťovat 

v jejich okolí překážky, které mohou znemožňovat nebo ztěžovat průchod zákazníků a ostatních osob, 
průjezd automobilů na přilehlých komunikacích, 
 

c) uposlechnout pokynů provozovatele tržních míst nebo jím pověřené osoby k zajištění pravidel pro 
udržování čistoty a bezpečnosti tržních míst, 
 

d) při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno s živými 
zvířaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními předpisy upravující veterinární a hygienické 
podmínky a požadavky3. 

 
Čl. 6 

Pravidla k zajištění řádného provozu tržních míst 
 
Provozovatel tržních míst je povinen: 
 
a) provozovat tržní místa v souladu s tímto tržním řádem 
b) určit jednotlivým prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa 
c) dohlížet na čistotu a pořádek v době provozu tržního místa i po jeho skončení 

 
Čl. 7 

Druhy a formy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 
  
 Toto nařízení se nevztahuje na nabídku, prodej zboží a poskytování služeb v těchto případech: 
 

                                                 
3
 Zejm. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 



a) při slavnostech, výročních oslavách, sportovních, kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně 
 podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí 
b) prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb 
c) ohlášená očkování domácích zvířat4 
d) ohlášené kominické služby 
e) veřejné sbírky5 
f) prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem6 
g) kamelotský prodej tisku 
h) vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí, 
i) velikonoční prodej kraslic a pomlázek,  
j) prodej zboží a poskytování služeb organizované provozovateli obchodních řetězců na jejich vlastních
 pozemcích charakteru ostatní plocha nebo parkoviště 
 

Čl. 8 
Podomní a pochůzkový prodej zboží a poskytovaní služeb 

 
1. S ohledem na převažující veřejný zájem na zajištění bezpečnosti ve městě a ochraně bezpečnosti 
obyvatel města, převážně seniorů, se na celém území města Slavkov u Brna zakazuje podomní a 
pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb.  
 
2. Pro účely tohoto nařízení se podomním prodejem zboží a poskytováním služeb rozumí takový prodej 
zboží a poskytování služeb a taková nabídka prodeje zboží a poskytování služeb, při kterých je tato 
činnost vykonávána mimo provozovnu v objektech určených k bydlení bez předchozí objednávky dům 
od domu. Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej mimo provozovnu, 
provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potencionální uživatel zboží nebo služeb bez 
předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech. 
 

Čl. 9 
Porušení zákazu podomního a pochůzkového prodeje zboží a poskytovaní služeb 

 
1. Porušení zákazu podomního a pochůzkového prodeje je v případě fyzické osoby přestupkem proti 
pořádku ve státní správě dle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů. K projednání přestupku je příslušný městský úřad Slavkov u Brna, městská policie nebo Policie 
České republiky.  
 
2. Porušení zákazu podomního a pochůzkového prodeje je v případě právnické osoby či fyzické osoby, 
která je podnikatelem, správním deliktem dle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. K projednání správního deliktu je příslušné město Slavkov u Brna. 

 
Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci města zařazení do 
orgánu města – Městský úřad Slavkov u Brna, odbor živnostenský úřad. 
 
2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními 
předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 
 
3. Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.  
 
 _____________________  ____________________ 
 Ing. Ivan Charvát  Ing. Jiří Doležel 
 starosta města Slavkov u Brna  místostarosta města Slavkov u Brna 
  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 

                                                 
4 Např. veterinární zákon 
5 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů 
6 Ustanovení § 17 odst. 10 živnostenského zákona 



Příloha k nařízení města Slavkov u Brna č. 1/2013 
 
 

Seznam tržních míst  
dle čl. 2 odst. 1 nařízení č. 1/2013 

 
 
 Tržní místa se vymezují následujícím způsobem (jedná se o pozemky v katastrálním území 
Slavkov u Brna, obec Slavkov u Brna, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Vyškov): 

 
 

I. Celoročně provozovaná tržní místa 
 
 
1. Jednotlivé tržní místo na parkovišti na ulici Boženy Němcové - na pozemku parc. č. 230 
 
2. Tržnice a tržiště na Palackého nám. za budovou čp. 77 - na pozemku parc. č. 221 
 
3. Jednotlivé tržní místo na Palackého nám. před budovou čp. 77 – na pozemku parc. č. 527 
 
4. Jednotlivé tržní místo ve všech průjezdech (tj. komunikace a plochy nacházející se bezprostředně mezi dvěma a 
více budovami či umístěné v prostoru jedné budovy) na Palackého náměstí 
 
5. Předzahrádka na ul. Palackého nám. – u provozovny čp. 81 na pozemku parc. č. 533 
(předzahrádka na pozemku parc. č. 528) 
 
6. Předzahrádka na ul. Palackého nám. – u provozovny čp. 73 na pozemku parc. č. 213  
(předzahrádka na pozemku parc. č. 527) 
 
7. Jednotlivé prodejní místo před Zámkem u Informačního centra - na pozemku parc. č. 971 
 
 
II. Dočasně provozovaná tržní místa 
 
 
1. Předzahrádka na ul. Sídliště Nádražní - u provozovny čp. 1293 na pozemku parc. č. 2832/2 
 
2. Předzahrádka na ul. Československé armády - u provozovny čp. 698 a 1420 na pozemku parc. č. 343/7,  
343/8, 343/5 a 343/4 (předzahrádka na pozemku parc. č. 343/6 a 343/2) 
 
3. Předzahrádka na ul. Palackého nám. – u provozovny čp. 82 na pozemku parc. č. 531  
(předzahrádka na pozemku parc. č. 528) 
 
4. Předzahrádka na ul. Brněnská – u provozovny čp. 642 na pozemku parc. č. 545 
(předzahrádka na pozemku parc. č. 960 a 961) 
 
5. Předzahrádka na ul. Špitálská – u provozovny čp. 734 na pozemku parc. č. 696 
 
6. Jednotlivé tržní místo v areálu koupaliště v oblasti pod oborou  
 
7. Předzahrádka na ul. Zlatá Hora – u provozovny čp. 1414 na pozemku parc. č. 1643/22 
 
8. Předzahrádka na ul. Bučovická – u provozovny čp. 270 na pozemku parc. č. 2567/6 
(předzahrádka na pozemku parc. č. 2567/5) 
 
9. Předzahrádka na ul. Bučovická – u provozovny čp. 141 na pozemku parc. č. 1951  
 
10. Předzahrádka na ul. U Mlýna – u provozovny čp. 1422 na pozemku parc. č. 2652  
(předzahrádka na pozemku parc. č. 2521/4) 
 
 
 
 



11. Předzahrádka u stadionu – u provozovny bez čp. na pozemku parc. č. 1089/2  
(předzahrádka na pozemku parc. č. 1089/9) 
 
12. Předzahrádka na Koláčkově náměstí – u provozovny čp.723 na pozemku parc. č. 636 
 
13. Předzahrádka na ul. Palackého nám. – u provozovny čp. 76 na pozemku parc. č. 218  
(předzahrádka na pozemku parc. č. 527) 
 
14. Předzahrádka na ul. Husova – u provozovny čp. 1558 na pozemku parc. č. 80 
 
15. Předzahrádka na ul. Slovanská – u provozovny čp. 692 na pozemku parc.č. 2048 
 
16. Předzahrádka u golfového hřiště – u provozovny čp. 1510 na pozemku parc. č. 1089/15  
(předzahrádka na pozemku parc. č. 1089/23) 
 
17. Předzahrádka na ul. Nádražní – u provozovny čp. 909 na pozemku parc. 2756  
(předzahrádka na pozemku parc. č. 2760) 
 
18. Předzahrádka v okolí zámku – u provozovny čp. 1 na pozemku parc. č. 968 
(předzahrádka na pozemku parc. č. 971 a 973) 
 
19. Předzahrádka na ul. Jiráskova – u provozovny čp. 498 na pozemku parc. č. 1431/1  
(předzahrádka na pozemku parc. č. 1432/1) 
 
20. Předzahrádka na ul. Palackého nám.  – u provozovny čp. 126 na pozemku parc. č. 966 
(předzahrádka na pozemku parc. č. 955 a 967) 
 
21. Předzahrádka na ul. Kollárova – u provozovny čp. 801 na pozemku parc. č. 911  
(předzahrádka na pozemku parc.č. 912) 
 
22. Předzahrádka na ul. Slovákova – u provozovny čp. 389  na pozemku parc. č. 354/8 
(předzahrádka na pozemku parc.č. 354/22 a 354/7) 
 
23. Předzahrádka na ul. Palackého nám. – u provozovny čp. 75 na pozemku parc. č. 217  
(předzahrádka na pozemku parc. č. 220/2) 
 
24. Předzahrádka na ul. Zborovská – u provozovny čp. 45 na pozemku parc. č. 182 
 
25. Jednotlivé tržní místo pro cirkus na ul. Zlatá Hora - na pozemku parc. č. 1650/1 a 1650/35 
 
26. Předzahrádka na Koláčkovém náměstí – u provozovny čp. 723 na pozemku parc. č. 636 
(předzahrádka na pozemku parc.č. 623) 
 
27. Jednotlivá prodejní místa – u provozovny čp. 752 na pozemku parc. č. 3073/31 
 
28. Předzahrádka na Palackého náměstí – u budovy č. p. 75 na pozemku parcč. č. 217, která je součástí pozemku 
parc. č. 217, v katastrálním území Slavkov u Brna 
(předzahrádka na pozemku parc. č. 527) 
 


