
Město Kojetín 

 

 

Nařízení města Kojetína 

č. 1/2014, kterým se 

vydává TRŽNÍ ŘÁD 
 
Rada města Kojetína se dne 3.9.2014, 

usnesením č. 2147/09-14, usnesla vydat na 

základě ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 

písm. d) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, toto nařízení: 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Účelem tohoto nařízení města Kojetína, 

kterým se vydává tržní řád (dále jen 

„nařízení“), je stanovit podmínky za 

kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej 

zboží a poskytovat služby mimo 

provozovnu určenou k tomuto účelu podle 

zvláštního zákona1) na území města 

Kojetína. 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) Stánek2) – prostory ohraničené pevnou 

nebo přenosnou konstrukcí, pulty, 

stolky nebo obdobná zařízení, kde je 

prodáváno zboží 

b) Prodejní místo – je prostor určený pro 

prodej zboží nebo poskytování služeb 

maximálně jedním prodejcem nebo 

poskytovatelem služeb 

c) Pochůzkový prodej – pochůzkovým 

prodejem se rozumí všechny formy 

prodeje zboží a poskytování služeb, 

případně i pouhá nabídka zboží či 

služeb, které jsou provozovány 

fyzickými osobami či zástupci 

právnických osob při postávání na 

veřejném prostranství či jeho 

obchůzkou, s výjimkou míst pro 

nabídku, prodej zboží a poskytování 

služeb.  

d) Podomní prodej – podomním 

prodejem se rozumí všechny formy 

prodeje zboží a poskytování služeb bez 

předchozí objednávky, případně i pouhá 

nabídka zboží či služeb, které jsou 

provozovány fyzickými osobami či 

zástupci právnických osob obchůzkou 

jednotlivých bytů, domů nebo objektů 

sloužících k rekreaci.  

e) Restaurační předzahrádka – místo 

mimo provozovnu určenou k tomu 

účelu podle zvláštního zákona1), na 

kterém se prodává zboží a poskytují 

služby v rámci obchodní živnosti 

„hostinská činnost“ a které je k výkonu 

této činnosti vybaveno a funkčně 

souvisí s provozovnou. Restaurační 

předzahrádka musí mít stejného 

provozovatele jako provozovna.  

f)  Předsunuté prodejní místo – místo 

mimo provozovnu určenou k tomu 

účelu podle zvláštního zákona1), na 

kterém je umístěno na zpevněném 

povrchu prodejní zařízení, ze kterého se 

prodává zboží a poskytují služby 

stejného sortimentu jako v provozovně, 

se kterou funkčně souvisí. Předsunuté 

prodejní místo se zřizuje bezprostředně 

u provozovny a musí s ní mít stejného 

provozovatele. 

g) Prodejce - právnická nebo fyzická 

osoba, která prodává zboží nebo 

poskytuje služby.  

 

Článek 3 

Zakázané druhy prodeje zboží a 

poskytovaných služeb 

 

(1) Podomní prodej je na celém území 

města Kojetína zakázán. 

(2) Pochůzkový prodej je na celém 

území města Kojetína zakázán. 
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(3) Nedotčeny zůstávají zákazy nebo 

omezení sortimentu dle zvláštních 

předpisů3). 

 

Článek 4 

Místa pro nabídku, prodej zboží a 

poskytování služeb 

 

Na území města Kojetína je možno mimo 

provozovnu k tomuto účelu určenou podle 

zvláštního zákona1) nabízet a prodávat 

zboží a poskytovat služby pouze na těchto 

místech (dále jen „místa pro prodej zboží a 

poskytování služeb“):  

a) na prodejním místě uvedeném 

v příloze č. 1 tohoto nařízení,  

b) v restauračních předzahrádkách  

c) na předsunutých prodejních místech 

 

Článek 5 

Prodej zboží a poskytování služeb na 

předsunutých prodejních místech a  

restauračních předzahrádkách  

 

Prodej zboží nebo poskytování služeb na 

předsunutých prodejních místech a na 

restauračních předzahrádkách je možné 

provádět v souladu s právními předpisy na 

celém území města Kojetína. 

 

Článek 6 

Doba prodeje zboží a poskytování služeb 

na místech pro prodej zboží a 

poskytování služeb 

 

(1) Doba prodeje zboží a poskytování 

služeb na předsunutých prodejních místech 

a restauračních předzahrádkách je totožná 

s provozní dobou související provozovny, 

maximálně však v rozsahu 

a) v pátek, sobotu a v den předcházející 

 dni, který je státem uznaným svátkem 

 08:00 – 23:00 hod. 

b)  v ostatních dnech 08:00 – 22:00 hod. 

 

(2) Doba prodeje zboží a poskytování 

služeb se nevztahuje na akce spojené s 

vítáním nového roku, tj. v noci z 31. 

prosince na 1. ledna a na akce spojené 

s oslavami Kojetínských hodů v době 

konání těchto oslav (pátek, sobota, 

neděle), kdy se povoluje doba prodeje do 

01.00 hodiny.  

   

Článek 7 

Pravidla pro zajištění udržování čistoty 

a bezpečnosti míst pro prodej zboží a 

poskytování služeb 

 

Prodejce je povinen udržovat čistotu 

stánků a bezpečnost míst pro prodej zboží 

a poskytování služeb. 

 

 

Článek 8 

Druhy prodeje zboží a poskytování 

služeb, na které se toto nařízení 

nevztahuje 

 

Toto nařízení se nevztahuje na:  

a) prodej zboží a poskytování služeb na 

veřejně přístupných sportovních a  

kulturních podnicích, vyjma akcí, 

konaných na restauračních 

předzahrádkách a předsunutých 

prodejních místech,  

b) prodej a poskytování služeb na 

pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

Města Kojetína s výjimkou 

pochůzkového prodeje a podomního 

prodeje.  

 

 

 

Článek 9 

Kontrola a sankce 

 

Na porušení tohoto nařízení se vztahují 

zvláštní právní  předpisy4).  

 

                              Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, 

poskytovatelů služeb a provozovatelů, 
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stanovená zvláštními právními předpisy 

nejsou tímto nařízením dotčena. 

 

 

(2) Zrušuje se nařízení města Kojetína č. 

1/2004, Tržní řád, ve znění Nařízení města 

Kojetína č.1/2008, kterým se mění 

Nařízení města Kojetína č.1/2004, Tržní 

řád.  

(3) Toto nařízení města Kojetína nabývá 

účinnosti dnem 1.10.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      Ing. Jiří Šírek  v.r.                                          Ing. Ilona Kapounová   v.r.      

            starosta            místostarostka 

 

                                                                                  

 

 _________________________ 

 

1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2) § 132 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpis 

3) Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, Vyhláška č. 99/1995 Sb., o 

skladování výbušnin ve znění pozdějších předpisů, § 25 zákona 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. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  9.9.2014 

Sejmuto z úřední desky dne:   24.9.2014 
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Příloha č. 1  k Nařízení města Kojetína  č.1/2014  

 

 
Prodejní místo na ulici Blanské  

 
 

Umístění: na pozemku p.č. 5751/1, k.ú. Kojetín – parkoviště  

Kapacita: 1 prodejní místo – vyhrazená plocha čtverce o výměře 4,5 m x 4,5 m označená 

cedulí s nápisem „Prodejní místo“  

Prodejní doba: pondělí až sobota : od 6.00 hod – 18.00 hod. 

Druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb :  nejsou specifikovány  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


