
MĚSTO HOLEŠOV 
Rada města Holešova 

 

Nařízení města Holešova č. 1/2016, 

kterým se vydává 

 

TRŢNÍ ŘÁD 

 

 
Rada města Holešova se na své schůzi dne 25.01.2016 usnesením č. 18/2/RM/2016 
usnesla vydat na základě ustanovení § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o 
ţivnostenském podnikání (ţivnostenský 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 

 
(1) Účelem tohoto nařízení obce, kterým se vydává trţní řád (dále jen „nařízení“), je stanovit 
podmínky, za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboţí (dále jen „prodej zboţí“) a 
poskytovat sluţby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním souhlasem nebo 
jiným způsobem podle zvláštního zákona1 (dále jen „provozovna“) na území města Holešova 
včetně jeho místních částí (dále jen „území města“). 
 
(2) Nařízení je závazné pro celé území města bez ohledu na charakter prostranství a 
vlastnictví k němu. 

 
 

Článek 2 
Vymezení pojmů 

 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
a) trţištěm – neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný nezastřešený prostor, 
kde je prodáváno zboţí nebo jsou poskytovány sluţby a ve kterém je umístěn více neţ jeden 
stánek2, 

b) prodejním místem – jednotlivé konkrétní místo zejména na trţišti, vyuţívané pro prodej 
zboţí nebo poskytování sluţeb, včetně prostoru pro umístění prodejního zařízení, zboţí, 
obalů, manipulačního prostoru, pojízdných prodejen apod., 
c) místo pro konání trhu – vymezený, v prodejní době veřejně přístupný prostor mimo 
provozovnu, na kterém se konají příleţitostné akce, při kterých je prodáváno zboţí nebo 
poskytovány sluţby (např. vánoční trhy, jarmarky, slavnosti, sportovní a kulturní akce), 
d) předsunutým prodejním místem – prostranství mimo provozovnu, na kterém je na 
zpevněném povrchu umístěno zařízení pro prodej zboţí nebo poskytování sluţeb stejného 
nebo obdobného druhu jako v provozovně, se kterou těsně prostorově sousedí, funkčně 
souvisí a má stejného provozovatele, 
e) restaurační předzahrádkou – prostranství, které je vyuţíváno pro poskytování sluţeb 
(zejm. hostinské činnosti, cukrárny, občerstvení apod.), na němţ je na zpevněném povrchu 

                                                 
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 předpisů 
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umístěno zařízení pro poskytování těchto sluţeb, a to u provozovny, se kterou těsně 
prostorově sousedí, funkčně souvisí a má stejného provozovatele, 
f) pojízdnou prodejnou – mobilní zařízení určené k prodeji zboţí schopné pohybu a 
samostatné funkce, které splňuje technické poţadavky podle zvláštních předpisů3 a zároveň 
odpovídá hygienickým předpisům4, 
g) podomním prodejem  - prodej zboţí nebo poskytování sluţeb bez předchozí objednávky 
uţivatelům domů a bytových jednotek v objektech určených k bydlení, 
h) pochůzkovým prodejem – prodej zboţí nebo poskytování sluţeb mimo provozovnu 
formou pochůzky po veřejném prostranství včetně prodeje ze zařízení k tomu účelu 
určenému, jako jsou pojízdné vozíky apod. 

 
 

Článek 3 
Místa pro prodej zboţí a poskytování sluţeb 

 
Na území města je moţno mimo provozovnu prodávat zboţí a poskytovat sluţby na těchto 
místech (dále jen „místa pro prodej zboţí a poskytování sluţeb“) 

a) na trţištích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, 
b) na prodejních místech uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení, 
c) v restauračních předzahrádkách uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení, 
d) v předsunutých prodejních místech,  
e) na místech určených pro konání trhů, uvedených v příloze č. 4 tohoto nařízení. 

 
 

Článek 4 
Prodej zboţí a poskytování sluţeb na předsunutých prodejních místech 

 
Prodej zboţí nebo poskytování sluţeb na předsunutých prodejních místech lze provádět 
v souladu s právními předpisy na celém území města a přiměřeně za podmínek dále 
uvedených v tomto nařízení. 
 
 

Článek 5 
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro prodej zboţí a poskytování sluţeb 

 
Kapacita a přiměřená vybavenost jednotlivých míst pro prodej zboţí a poskytování sluţeb je 
stanovena v přílohách č. 1- 2 tohoto nařízení. 

 
 

Článek 6 
Doba prodeje zboţí a poskytování sluţeb na místech pro prodej zboţí a poskytování sluţeb 

(provozní doba). 
 

(1) Na trţišti na nám. Dr. E. Beneše se stanoví maximální provozní doba takto: 
 
      od 1. 4. do 31. 10.      od 1. 11. do 31. 3. 
   úterý aţ pátek     6:00  -  18:00   hodin                7:00  -  16:00 hodin 
   sobota    6:00  -  13:00   hodin                7:00  -  13:00 hodin 

      

                                                 
3
 Např. § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zák. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zák. č. 307/1999 Sb. 
4
 Např. § 11 a 19 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Prodejci a poskytovatelé sluţeb jsou povinni opustit trţnici do 30 minut po skončení provozní 
doby a zajistit po sobě úklid. Po této době není dovoleno zdrţovat se v prostoru trţnice. 
 
(2) Na prodejních místech v místních částech se stanoví maximální provozní doba uvedená 
v příloze č. 2 tohoto nařízení. 
 
(3) V restauračních předzahrádkách se stanoví maximální provozní doba uvedená v příloze 
č. 3 tohoto nařízení.  
 
(4) Na ostatních prodejních místech se stanoví tak, aby nedocházelo k rušení veřejného 
pořádku a nočního klidu5. 

 
(5) Maximální provozní doba se nevztahuje na akce konané na Štědrý den a akce spojené 
s vítáním nového roku, tj. v noci z 31. prosince na 1. ledna. 
 
 
 

Článek 7 
Pravidla k zajištění řádného provozu  

míst pro nabídku, prodej zboţí a poskytování sluţeb a restauračních předzahrádek 
 

(1) Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboţí a poskytování sluţeb  
 
Provozovatel trţiště a přiměřeně ostatních míst pro prodej zboţí a poskytování sluţeb je 
povinen: 

a) zveřejnit provozní řád trţiště, prodávaný sortiment zboţí, druh poskytované sluţby, 
prodejní dobu, popřípadě jméno správce, byl-li určen provozovatelem, 

b) prodejní místa provozovat v souladu s tímto trţním řádem, 
c) určit prodejcům zboţí a poskytovatelům sluţeb konkrétní prodejní místa, 
d) vést řádnou evidenci prodejců zboţí a poskytovatelů sluţeb, včetně údaje o druhu 

jimi prodávaného zboţí či poskytované sluţby, 
e) vyčlenit prostor pro skladování zboţí v průběhu prodeje,  
f) vybavit trţiště nádobami na odpad, který nelze dále zuţitkovat. 

 
Prodejce a poskytovatel sluţeb je povinen: 

a) udrţovat pronajaté místo v čistotě a pořádku a po ukončení prodeje je zanechat 
uklizené (pokud nebylo dohodnuto jinak); likvidaci odpadu zajistí v souladu se 
zákonem o odpadech6, přičemţ odpad, který nelze dále vyuţít, umisťuje do 
odpadních nádob patřících k vybavení trţiště; po skončení prodeje provést kontrolu 
úklidu prodejního místa, 

b) zajistit si dostatečný počet nádob na odpad vznikající v souvislosti s prodejem zboţí 
nebo poskytováním sluţeb. 

 
(2) Pravidla pro provoz restauračních předzahrádek 
 
Provozovatel restaurační předzahrádky je povinen: 

a) předzahrádku označit její provozní dobou, 
b) zajistit, aby po ukončení provozní doby nebylo moţné předzahrádku dále vyuţívat 

k posezení, 
c) zabezpečit předzahrádku tak, aby mimo provozní dobu nebylo moţné zařízení 

jakkoliv vyuţívat. 
 

                                                 
5
 § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

6
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 8 
Druhy prodeje zboţí a poskytování sluţeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

 
(1) Toto nařízení se nevztahuje na vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí a velikonoční 
prodej kraslic a pomlázek. Nevztahuje se taktéţ na prodej lidového pečiva (při splnění 
hygienických předpisů), květin, květinářských výrobků a drobných výrobků vlastní řemeslné a 
výtvarné činnosti charakterizujících symbol Vánoc, Velikonoc a svátku Památky zesnulých. 

 
(2) Za vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí se pro účely tohoto nařízení pokládá jejich 
prodej týden před první adventní nedělí do 24. prosince kalendářního roku. 
 
(3) Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před 
velikonočním pondělím. 
 

 
Článek 9 

Zakázané druhy prodeje zboţí a poskytování sluţeb 
 
(1) Mimo místa uvedená v článku 3 tohoto nařízení je prodej zboţí nebo poskytování sluţeb 
mimo provozovnu na území města zakázán. 
 
(2) Podomní prodej je na území města zakázán. 
 
(3) Na území města je zakázán pochůzkový prodej s výjimkou: 
 a) jeho provádění na sportovních akcích, 
 b) prodeje tisku prostřednictvím kamelotů, 
 c) prodeje předmětů v souvislosti s konáním veřejné sbírky7, pokud: 

1. je příspěvek na veřejnou sbírku zahrnut v ceně prodávaného předmětu, 
2. bylo právnické osobě, která koná veřejnou sbírku, vydáno příslušným orgánem 
osvědčení podle zvláštního předpisu8, 
3. prodej je realizován v období uvedeném v osvědčení. 

 
 
 

Článek 10 
Kontrola a sankce 

 
(1) Kontrolu nad dodrţováním tohoto nařízení provádí Městský úřad Holešov prostřednictvím 
pověřených zaměstnanců města zařazených do městského úřadu a stráţníci obecní policie. 
Tím není dotčeno provádění kontroly orgány státního dozoru podle zvláštních právních 
předpisů9. 

 
(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů10. 

 
 
 
 

                                                 
7
 Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve 

znění pozdějších předpisů 
8
 Tamtéţ. 

9
 Např. zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), zákon č. 64/1986 Sb., o České 

obchodní inspekci, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) apod. 
10

 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. 
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Článek 11 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Práva a povinnosti prodejců zboţí, poskytovatelů sluţeb a provozovatelů stanovená 
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.  
 

(2) Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

 
(3) Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení města Holešova č. 1/2014. 
 
 
 
 
 

 
 
 
...........................................     ............................................ 
Mgr. Rudolf Seifert, v. r.     Bc. Jaroslav Chmelař, v. r. 
starosta       místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy nařízení města Holešova č. 1/2016, kterým se vydává trţní řád 
 

 
Příloha č. 1 

 
 
Trţiště  
 
Nám. Dr. E. Beneše (prostor u kostela ze severní strany) 
 
Umístění: na částech pozemků parcely číslo 2/2, k.ú. Holešov, o velikosti 400 m2 

Maximální kapacita:   20 prodejních míst 
 
Vybavení:  
nádoby na odpady, vývěsní tabule s trţním a provozním řádem  
 
Druhy prodávaného zboţí: 
Ovoce, zelenina, výpěstky, koření, byliny, ostatní potraviny nepodléhající rychlé zkáze, 
drobné průmyslové zboţí, hračky, řemeslné a výtvarné výrobky, nabídka a zprostředkování 
sluţeb.  
 
Omezení: 
Na ploše určené pro prodej a poskytování sluţeb nesmí stát motorová vozidla 
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Plánek: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Příloha č. 2 
 
Seznam prodejních míst podle čl. 3 b) 
 

 v MČ Ţopy u dolní autobusové zastávky p.č. 445/2 v k.ú. Ţopy - 1 prodejní místo, max. 4 
m2 - provozní doba 8:00 - 14:00 hod. 

 v MČ Tučapy na návsi  p. č. 588/1 v k.ú. Tučapy u Holešova - 1  prodejní místo, max. 
4m2 - provozní doba po - pá 8:00 - 16:00; so 8:00 - 14:00 hod. 

 v MČ Količín na návsi u hostince p.č. 225/2, k.ú.  Količín - 3 prodejní místa, 18 m2 - 
provozní doba 8:00 - 12:00 hod. 

 v MČ Dobrotice na parkovišti naproti školky  p.č. 1828/4, k.ú. Dobrotice - 3 prodejní 
místa, max. 16 m2 - provozní doba 8:00 - 12:00 hod. 

 ve Všetulích v ul. Sokolská (před bývalou školkou – u křiţovatky s ul. 6. května) p.č. 
138/1, k.ú. Všetuly - 2 prodejní místa, 12 m2 - provozní doba 8:00 - 17:00 hod. 
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Příloha č. 3 
 
Seznam restauračních předzahrádek 
 
a) s maximální provozní dobou od 8:00 do 22:00 hodin, v pátek, sobotu a v den 
předcházející dni, který je státem uznaným svátkem11 od 8:00 do 24:00 hodin 
 
Holešov, Novosady 1607 
Holešov, Novosady 1382 
Holešov, Palackého 1385 
Holešov, Palackého parcela č. 1333/4 
Holešov, Palackého 435/70 
Holešov, Palackého 518/14 
Holešov, Plačkov 598/59 
Holešov, Bezručova 640 
 
 
b) s maximální provozní dobou od 8:00 do 23:00 hodin, v pátek, sobotu a v den 
předcházející dni, který je státem uznaným svátkem12  od 8:00 do 24:00 hodin 
 
Holešov, nám. F. X. Richtra 190  
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 33/21 
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 62/22 
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 57/12 
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 39/15 
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 67/24 
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 3/30 
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 18/58 
Holešov, Zlínská 1416 
Holešov, Masarykova 655/19 
Holešov, Masarykova 65/3 
Holešov, Palackého 546 
Holešov, Palackého parcela č. 1318 
Holešov, Palackého 1666 
Holešov, Palackého parcela č. 3706/11 
Holešov, Novosady 1583 
Holešov, Dlaţánky 321 
Holešov, Holajka 186 
Holešov, Střelnice 1410/53 ( 2x) 
Holešov, Partyzánská 1652  
Holešov, Partyzánská, koupaliště 
Holešov, Sušilova 339 
Holešov, Smetanovy sady 52 
Holešov, Nerudova 320 
Holešov, U Letiště 1193 
Holešov, U Letiště 1194/16 
Holešov, Rybníčky 
Holešov - Všetuly, 6. května 132 
Holešov - Všetuly, Krátká 435 
Holešov - Všetuly, 6. května 361 
Holešov - Všetuly, Palackého 162 

                                                 
11

 Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 
klidu, ve znění pozdějších předpisů 
12

 Tamtéţ. 



 
8 

Holešov - Všetuly, Sokolská 495 
Holešov - Količín, 36 
Holešov - Tučapy 124 
Holešov - Dobrotice 20 
Holešov - Ţopy 26 
Holešov - Ţopy, výletiště 
 
 
 
 
      Příloha č. 4 
 
Místa pro konání trhů 
Vánoční a velikonoční trhy, stavění a kácení máje a farmářské trhy lze konat na celé ploše 
nám. Dr. E. Beneše. Jiné trhy spojené s konáním kulturních a sportovních akcí schválených 
Radou města Holešova lze konat v zámecké zahradě, na nádvoří zámku, ve Smetanových 
sadech, výletišti v Ţopech a dále na základě oprávnění k uţívání prostranství lze trhy konat 
na sportovištích a místech, kde jsou organizovány kulturní a sportovní akce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. č.: 40/2016 
Vyvěšeno dne: 28.01.2016 
Bude sejmuto dne: 16.02.2016 
Sejmuto dne: 


