
Městské zastupitelstvo v Čelákovicích na svém zasedání dne 20. 6. 1991 schválilo 
podle ustanovení § 16 a § 36 písm. h/ zákona č. 367/90 Sb. o obcích, dle § 23 zák. 
č. 142/88 Sb. o vnitřním obchodě a dle § 1 odst. 2 zák. č. 105/9O Sb. o soukr. 
podnikání tento 

T R Ž N Í   Ř Á D 

Článek č. 1 
Místo a doba prodeje 

Zboží mohou občané a organizace prodávat v městské tržnici v Sedláčkově ulici. 
Prodej v městské tržnici je prováděn denně v provozní době od 6,OO hod. do 
17,OO hod. Další místa individuelně povoluje Městský úřad v Čelákovicích. 

Článek č. 2 
Oprávnění k prodeji 

1/ Na trzich mohou prodávat 

I. organizace oprávněné k provozování obchodní činnosti podle zák. č. 142/1988 
Sb. o vnitřním obchodě v rámci předmětu jejich činnosti a v souladu s vyhláškou č. 
93/1982 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o vnitřním 
obchodě a dalšími předpisy upravujícími obchodní činnost: 

II. občané starší 18 let v rozsahu a za podmínek stanovených v zákoně ČNR č. 
142/1988 Sb. o vnitřním obchodě, vyhl. č. 93/1982 Sb. a zák. č. 105/90 Sb. o soukr. 
podnikání. 

a/ bez povolení 

- rostlinné výrobky z vlastní drobné zemědělské výroby a lesní plody, t.j. ovoce, 
zeleninu, ořechy, brambory /mimo sadbu/, zeleninovou sadbu, lesní plody s 
výjimkou hub, 
- z živočišných produktů jen slepičí vejce na základě potvrzení veterinárního 
zařízení, dále včelí med s dodržením ČSN 570490/73, 
- houby na základě "osvědčení o znalosti hub" vydaného příslušnou zkušební 
komisí, oprávnění k prodeji hub se týká jen těch druhů, kterou jsou v osvědčení 
uvedeny, houby musí být rozkrojeny jedním podélným řezem, 
- chvojí, šišky, jmelí na základě potvrzení o jejich odběru,  
- další zemědělské výrobky v dohodě s příslušným orgánem hygienické služby a 
správcem trhu, 
- vlastní podomácku vyráběné nebo zpracované drobné kuchyňské potřeby ze 
dřeva, košíkářské výrobky a ostatní domácké výrobky z proutí a z peří. 



b/ Na základě registrace dle zák. č. 105/90 Sb. o soukromém podnikání a s 
povolením městského úřadu: 

- zboží spotřebního a kulturního charakteru 
- květiny řezané a v květináči /lze jen s povolením MěÚ/ 
- výrobky z chvojí, jmelí a suchých květin. 

2/ Na trzích je zakázáno prodávat 

- jateční skot, jatečná prasata, jatečná telata, selata, syrové maso s vnitřnostmi, z 
domácích porážek, kachní a husí vejce na konzumní účely, tabák, čerstvé 
mlékárensky nezpracované mléko, léčivé byliny, 

pro občany platí dále zákaz prodeje: 

- masných výrobků, zvěřiny, ryb, domácky zpracovaných mléčných výrobků, 
výrobků z vajec, sušených hub a výrobků z hub, moštového révového vína, 
kompotů, sirupů a ostatních konzervárenských výrobků, cikrovinářškého zboží vč. 
pečiva, alkoholických a nealkoholických nápojů, 

vyjímku může povolit se souhlasem OHS Městský úřad v Čelákovicích 

- osiva, sadí a kořenáčů chmele, které podle zák. č. 61/64 Sb. je možno uvádět do 
oběhu jen pokud byly uznány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským a to organizacemi pověřými MZVž ČSR. 

- zboží propagující fašismus a rasismus, 
- tiskopisy pornografického charakteru. 

3/ Prodej zboží nakoupeného v zahraničí je vázán na legálnost nabytí zboží, které 
se prokazuje dokladem o proclení. 

Článek 3 
Podmínky prodeje 

1/ Organizace a osoby prodávající zemědělské výrobky musí dodržovat hygienické 
a ostatní předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného zboží. 

2/ Zboží prodávané občany musí mít alespoň běžnou tržní jakost výrobků 
prodávaných ve státním nebo družstevním obchodě: zelenina, brambory a lesní 
plody musí být řádně očištěny, zbaveny hlíny a zavadlých částí, ovoce musí být 
jakostně přetříděno a během prodeje uloženo v bednách a koších nebo vyloženo na 
stánku: orgány veterinární a hygienické služby mohou omezit nebo zakázat prodej 
některých zemědělských výrobků s ohledem na podmínky prodeje, jakost zboží a 
nákazovou situaci. 



3/ Prodávající je povinen: 
- udržovat prodejní místo v čistotě a pořádku a po skončení prodeje je zanechat 
čisté a uklizené, 
- stánek musí být označen na viditelném místě jméněm a adresou, 
- zboží musí být označeno cenovkami za měrné jednotky, 
- zaplatit MěÚ poplatek v souladu s vyhláškou o místních poplatcích. 

4/ Při kontrole se prodávající musí prokázat: 

- občanským průkazem, 
- potvrzením o zaplacení místního poplatku 
- osvědčením o znalosti hub, potvrzením o odběru chvojí, jmelí, příp. šišek, 
- registrací dle zákona č. 105/90 Sb. o soukromém podnikání /je-li nutná k prodeji/. 

Článek č. 4 
Ceny zboží 

1/ Zboží prodávané na trhu se prodává za smluvní ceny. 

2/ V souladu s ustanovením § 52 písm. c/ vyhl. č. 93/82 Sb. je občan prodávající 
zboží povinen vydat kupujícímu na požádání stvrzenku o zaplacené částce za 
prodané zboží. 

Článek č. 5 
Kontrola prodeje, sankce a pokuty za přestupky 

1/ Kontrolu provádí 

- pověření pracovníci městským úřadem 
- pracovníci OHS a veterinárního zařízení, 
- pracovníci České obchodní inspekce. 

2/ Zjištěné přestupky se postihují dle zák. č. 200/90 Sb. takto: 

- napomenutí 
- pokuta 
- zákaz činnosti 
- propadnutí věci 

Na místě může být pověřeným kontrolním orgánem uložena pokuta do výše 500,- 
Kčs. 

Článek č. 6 
Místní poplatky 



V souladu s ustanovením z. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích vydal městský úřad 
vyhlášku, dle které se řídí vybírání poplatků na trzích. Poplatek za užívání 
veřejném prostranství je stanoven takto: 

a/ na náměstí 5. května 3,- Kčs/m2/den 
b/ na průjezdních silnicích 2,- Kčs/m2/den 
c/ na ostatních komunikacích 1,- Kčs/m2/den 
d/ ostatní veřejná prostrenství 1,- Kčs/m2/den 
e/ prodejní stánky a zařízení, cirkusy, atrakce 1O,- Kčs/m2/den 

Zákl. sazba u obchodních zařízení pod bodem e/ může být zvýšena na 
desetinásobek. Minimální poplatek je u obch. zařízení 3O,- Kčs/den. 

Článek č. 7 

Porušení povinností stanovených tímto tržním řádem bude posuzováno jako 
přestupek podle § 46 z. č. 200/90 Sb. o přestupcích, nepůjde-li o trestný čin. 

Článek č. 8 
Závěrečná ustanovení 

Tímto tržním řádem se ruší tržní řád schválený usnesením pléna ze dne 3O. 12. 
1988. 
Tento tržní řád nabývá účinnosti dnem 6. 7. 1991. 
zástupce starosty MěÚ starosta MěÚ 

 


