PROVOZNÍ ŘÁD
farmářských trhů v Rosicích
I.
Farmářské trhy v Rosicích
1) Pořadatelem farmářských trhů v Rosicích je KIC Rosice, příspěvková organizace,
IČ 86770632, sídlo Palackého nám. 45, 665 01 Rosice, kterou zastupuje Lukáš Volánek,
ředitel organizace.
2) Farmářské trhy se konají v termínech stanovených pořadatelem na prvním nádvoří zámku,
Žerotínovo náměstí 1, 665 01 Rosice.
Konání trhů povolila na svém 88. zasedání dne 24. 2. 2014 Rada města Rosice.
3) Farmářské trhy se řídí platnými zákony ČR, vyhláškami a nařízeními.
Pořadatel vede evidenci a registrace prodejců, koordinuje navážení zboží a parkování vozidel,
určuje prodejní místa. Zajišťuje, aby v prostoru trhu nebyl realizován prodej mimo prodejní
místa a prodej bez registrace.
4) Farmářské trhy jsou především trhem zemědělských produktů, potravin a rukodělných
výrobků.

5) Jsou přístupné veřejnosti zdarma.

II.
Prodejní místo
1) Prodejní místo na farmářských trzích určuje pořadatel.
2) Prodejním místem se rozumí zejména stánek, motorové vozidlo, je-li k tomu upraveno, návěs
nebo přenosné zařízení – stůl, lavice apod.
3) Prodejní místo musí být na vhodném trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením,
popřípadě obchodní firmou provozovatele – fyzické osoby, nebo názvem, popřípadě obchodní
firmou u provozovatele – právnické osoby, a identifikačním číslem provozovatele.

III.
Prodejní sortiment
1) Na farmářských trzích se může prodávat výhradně zboží, které tematicky odpovídá charakteru
farmářských trhů. Jedná se o potraviny, zemědělské produkty a řemeslné i rukodělné výrobky.
Preferují se regionální produkty.
2) Není dovolen prodej živých jatečních zvířat, usmrcování, stahování a porcování masa na
prodejním stánku.
3) Je povoleno prodávat čerstvé chlazené ryby, drůbeží a králičí maso jen v případě dodržení
nároků na chlazení a hygienu prodeje.
4) Organizátor si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a nevhodný sortiment nebo jeho
část z prodeje vyloučit.

IV.
Podmínky prodeje
1) Zásobování bude prováděno z prostoru určeného provozovatelem na dobu nezbytně nutnou na
vyložení a naložení zboží, a to v ranních hodinách před začátkem konání trhu.
2) Parkování vozidel prodejců není v prostoru farmářských trhů dovoleno, kromě vozidel, která
jsou uzpůsobena k prodeji zboží a ze kterých je prodej zboží uskutečňován.
3) Všechna vozidla musí opustit prostor farmářských trhů nejpozději 15 minut před zahájením akce.
4) Prodejce je povinen obsadit pouze takové prodejní místo, které mu bylo přiděleno.
5) Prodejce je povinen dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat i svůj pracovní oděv v čistotě.
6) Pro vážení potravin lze používat pouze tzv. cejchovanou váhu, tj. váhu ověřenou Českým
metrologickým institutem. Podnikatel musí doložit ověřovací list, resp. váha musí být opatřena
platnou úřední značkou (nálepkou).
7) K prodeji lze používat pouze elektrické nebo plynové spotřebiče opatřené revizní zprávou ne
starší 1 roku a schválené státní zkušebnou pro provoz v ČR nebo EU. Doklad o revizi je
prodejce povinen mít u sebe na stánku (v případě kontroly nutno doložit).
8) Místo pro prodej potravin, ovoce, zeleniny a brambor musí být vybaveno vhodnými podložkami,
aby zboží nebylo ukládáno na zem.
9) Prodejce se zavazuje dodržovat druh sortimentu odpovídající charakteru farmářských trhů,
který byl dojednán v přihlášce.
10) Prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkami s názvem zboží a měrnou
jednotkou, ke které se cena váže, a údaji o výrobci zboží. Tyto informace mohou být i jinak
vhodně zveřejněny, např. vyvěšením ceníku.
11) Potravinářské výrobky musí být označeny datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti,
jde-li o potraviny podléhající zkáze. Není-li možné prodávané výrobky vzhledem k jejich
povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje viditelně na prodejním místě uvést.

12) Při prodeji nebalených potravin a těch, které se krájí (koláče, sýry, masné výrobky apod.),
bude prodejce používat jednorázové rukavice nebo si zajistí pitnou vodu na umývání rukou
a náčiní.
13) Prodejce je povinen uchovávat produkty v předepsané teplotě. Potraviny musí být vždy
umístěny a nabízeny tak, aby bylo zabráněno riziku kontaminace a byly chráněny před
nepříznivými vlivy (přímé sluneční paprsky, prach, vlhko, kouř, apod.).
14) Vzhledem k tomu, že nejsou vytvořeny podmínky pro prodej přebytků drobných chovatelů,
nebude tento prodej na farmářských trzích umožněn.
15) V případě prodeje alkoholických nápojů (pivo, víno do 15 % obj. j.) musí prodejce na stánku
umístit tabulku s textem zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let.
16) Prodejce nesmí o zboží uvádět nepravdivé údaje ani nesmí docházet ke klamání spotřebitele
jiným způsobem.
17) Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení, tj. účtenku. Na dokladu
musí být uvedeno: označení podnikatele jménem a příjmením (fyzická osoba), nebo obchodní
firmou (právnická osoba), IČO, datum prodeje zboží, druh zboží a cena. Paragony musí být na
prodejním místě k dispozici pro kontrolní orgány.
18) Prodejce je povinen prokázat svoji totožnost, tzn. mít u sebe např. občanský průkaz.
19) Pověřený nebo zastupující prodejce je povinen při kontrole předložit doklad o smluvním
vztahu odpovědného zástupce k podnikateli, je-li ustanoven.
20) Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na
něj vztahuje. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství,
hygienické a veterinární předpisy.
21) Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz, musí
dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost zboží.
22) Prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování
této činnosti.

23)

Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní.

24)

Prodejce je povinen kontrolním orgánům doložit registraci na farmářský trh vystavenou
pořadatelem.

V.
Nakládání s odpady
1) Pořadatel farmářských trhů zajistí před zahájením prodeje dostatek nádob, nebo plastových
pytlů na odpad, který vznikne od návštěvníků trhů.
2) Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě, zajistí také odstranění
veškerého odpadu.

VI.
Kontrola farmářského trhu
1) Kontrolu farmářského trhu mohou provádět místně příslušné orgány k tomu oprávněné,
zejména Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa České
republiky, Krajská hygienická stanice, Česká obchodní inspekce, pracovníci živnostenského
odboru MěÚ Rosice, Městská policie Rosice, Policie ČR, Státní požární dozor, Inspektorát
bezpečnosti práce a pořadatel, popřípadě osoba jím určená.
2) Osoby a orgány oprávněné ke kontrole se prokazují průkazem nebo oprávněním ke kontrole.
3) Při kontrole se prodávající musí prokázat občanským průkazem, oprávněním k podnikání,

v případě zaměstnance také pracovní smlouvou a ostatními dokumenty v souladu s řádem
farmářských trhů pořádaných KIC Rosice.

VII.
Závěrečná ustanovení
1) Ustanovení tohoto Provozního řádu nezbavují pořadatele, prodejce ani ostatní osoby, kterých
se to týká, povinnosti dodržovat závazné právní předpisy, zejména právní předpisy

o živnostenském podnikání, ochraně zdraví, ochraně spotřebitele, prodeji potravin, požární
předpisy, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, apod.
2) Ustanovení tohoto Provozního řádu nezbavují pořadatele, prodejce ani ostatní osoby, kterých
se to týká, povinnosti postupovat v souladu s pro ně závaznými rozhodnutími, povoleními či
souhlasy správních úřadů, a uposlechnout pokynů oprávněných pracovníků těchto správních
úřadů, PČR nebo Městské policie, pokud k nim jsou ze zákona oprávněni.
3) Provozní řád farmářských trhů je platný v každý den konání farmářských trhů.
4) Provozní řád, Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na
farmářských trzích se vyvěšují v den konání farmářského trhu na viditelném místě v prostoru
místa konání.
5) Součástí Provozního řádu farmářského trhu jsou tyto přílohy:
a) Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích
b) Kodex farmářských trhů
c) Organizační řád
d) Patero Státní zemědělské a potravinářské inspekce
e) Příloha s termíny konání farmářských trhů v roce
f) Přihláška
6)

Pořadatel farmářských trhů nepřebírá žádnou záruku za zboží prodané na těchto trzích.

V Rosicích 24. 2. 2014
Pořadatel farmářských trhů: KIC Rosice, příspěvková organizace

