TRŽNÍ ŘÁD
farmářských trhů v Moravském Krumlově
I.
Farmářské trhy v Moravském Krumlově v roce 2018
1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je ALMA, z. s.
sídlem 672 01 Dobelice 1, IČ: 26540002, DIČ: CZ26540002. Pořadatelskou organizaci
zastupuje Marek Pečer, předseda výboru z. s.
2) FT se konají v termínech stanovených pořadatelem na náměstí T. G. Masaryka, tedy na pozemku
Města Moravský Krumlov. Konání FT v roce 2018 povolila na své 68. schůzi dne 27. února 2018
Rada města Moravský Krumlov.
3) FT se řídí platnými zákony ČR, vyhláškami i nařízením č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým
byl vydán Tržní řád města Moravský Krumlov a tímto tržním řádem FT.
4) FT jsou především trhem zemědělských produktů, potravin a rukodělných výrobků.
5) FT jsou přístupné veřejnosti zdarma.
II.
Prodejní místo
1) Prodejní místo na FT určuje správce tržiště.
2) Prodejním místem se rozumí zejména stánek, motorové vozidlo, je-li k tomu upraveno, návěs
nebo přenosné zařízení - stůl, lavice apod. Pokud má prodejce vlastní prodejní zařízení, musí být
zhotovené ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu.
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 FT se může prodávat výhradně zboží, které tématicky odpovídá charakteru farmářských trhů.
Vychází ze zemědělské a venkovské tradice - jedná se o potraviny, zemědělské produkty a řemeslné
i rukodělné výrobky. Preferují se regionální produkty.

Jedná se zejména o:
• zelenina a ovoce lokálních pěstitelů
• květiny hrnkové, řezané
• květiny sušené a dekorace (věnce, kytice, vazby)
• sadba květin a zeleniny, osiva
• rostliny z okrasných a ovocných školek
• byliny, koření, čaje
• lesní a sušené plody
• včelí produkty, med a výrobky z něj
• ovocné šťávy, mošty, sirupy, marmelády, džemy
• ovocné lihoviny, bylinné likéry
• pivo z minipivovarů, víno regionálních pěstitelů
• mlékárenské produkty: mléko, sýry, jogurty a ostatní výrobky z mléka
• pekařské výrobky: chléb, koláče, zákusky, preclíky, pečivo všeho druhu a ostatní výrobky
• řeznické a uzenářské výrobky, maso, masné speciality, domácí zabijačka
• vejce, ryby čerstvé i uzené
• BIO potraviny
• přírodní kosmetika
• zboží a výrobky „FAIR TRADE“: čaj, káva, čokoláda, drobné předměty
• rukodělné nebo řemeslné výrobky
• nářadí a pomůcky určené pro farmáře
• prodej zboží spojený s ukázkami tradičních řemesel
2) Na FT není dovolen prodej živých jatečních zvířat, usmrcování, stahování a porcování masa
na prodejním stánku.
3) Na FT je povoleno prodávat čerstvé chlazené ryby, drůbeží a králičí maso jen v případě dodržení
nároků na chlazení a hygienu prodeje.
4) Organizátor FT si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a nevhodný sortiment nebo jeho
část z prodeje na FT vyloučit.
IV.
Podmínky prodeje
1) Zásobování FT 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 FT dovoleno, kromě vozidel, která jsou uzpůsobena
k prodeji zboží a ze kterých je prodej zboží uskutečňován.
3) Všechna vozidla musí opustit prostor FT nejpozději v 8.00 hodin. Při porušení těchto podmínek
bude prodej přerušen a prodejci nebude další prodej povolen.
4) V případě pozdního příjezdu je provozovatel oprávněn zakázat vjezd do prostoru FT.
5) Prodejce je povinen obsadit pouze takové prodejní místo (stánek), které mu bylo přiděleno.

6) Prodejce je povinen dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat i svůj pracovní oděv v čistotě.
7) 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).
8) K prodeji lze používat pouze elektrické nebo plynové spotřebiče opatřené revizní zprávou
ne starší 1 rok 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).
9) Místo pro prodej potravin, ovoce, zeleniny, brambor, lesních plodů a zboží obdobného charakteru
musí být vybaveno vhodnými podložkami, aby zboží nebylo ukládáno na zem.
10) Prodejce se zavazuje dodržovat druh sortimentu odpovídající charakteru farmářských trhů
a který byl dojednán v přihlášce na FT.
11) 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.
12) 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.
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) V případě prodeje alkoholických nápojů musí prodejce na stánku umístit tabulku s textem
zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let (text musí být pořízen v českém jazyce černými
tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písma nejméně 5 cm).
15) Informace na výrobcích musí být uvedeny v českém jazyce nebo podobně srozumitelných
symbolech (piktogramech).
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. Každý
prodejce, který je podnikatelem, je povinen mít u sebe kopii živnostenského listu nebo výpisu ze
živnostenského rejstříku nebo osvědčení zemědělského podnikatele (vyjma prodejců přebytků své
drobné pěstitelské a chovatelské činnosti).
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 FT vystavenou provozovatelem
tržiště Občanským sdružením ALMA, o. s.
25) Prodejce je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární bezpečnosti dle zákonů ČR.
26) Po porušení některého z těchto ustanovení prodejcem, může kontrolní orgán nebo provozovatel
trhu jeho prodej s okamžitou platností přerušit nebo zakázat.
27) Prodejce je povinen před začátkem prodeje písemně potvrdit souhlas s Tržním řádem FT.
V.
Provoz farmářského trhu
1) Organizaci a provoz FT řídí provozovatel - ALMA, z. s.
Správcem FT je Marek Pečer, Tel.: 602 782 272, Email: info@alma.cz,
2) Provozovatel FT vede evidenci a registrace prodejců, koordinuje navážení zboží a parkování
vozidel, určuje prodejní místa na FT, dohlíží na dodržování Tržního řádu FT. Zajišťuje, aby
v prostoru trhu nebyl realizován prodej mimo prodejní místa a prodej bez registrace.
3) Termíny konání FT jsou součástí tohoto tržního řádu - jako příloha číslo 2. Termíny jsou
každoročně aktualizovány po dohodě s městem Moravský Krumlov.
4) V den konání FT lze zahájit navážení zboží nejdříve v 6.30 hodin, vyklizení místa je třeba
provést nejpozději do 14.00 hodin.
5) Prodejce je povinen na místě setrvat až do skončení prodejní doby, tedy do 12.00 hodin, pokud
není s provozovatelem dohodnuto jinak. Například v případě vyprodání zboží.
6) Prodejci mohou využívat sociální zařízení veřejných záchodů na nám. T. G. Masaryka.
7) Zdroj užitkové vody je umístěn přímo v prostoru tržiště na nám. T. G. Masaryka.
8) Zdroj elektrické energie zajišťuje dle potřeby pořadatel.

VI.
Nakládání s odpady
1) Pořadatel FT zajistí před zahájením prodeje dostatek nádob, nebo plastových pytlů na odpad.
Případně po dohodě s Technickou a zahradní správou města Moravského Krumlova zajistí přistavení
kontejneru. Pořadatel vyžaduje třídění odpadů podle jednotlivých druhů a kategorií a pro tento účel
zajistí prodejcům podmínky, aby mohli odpad třídit, např. barevným rozlišením odpadních nádob
nebo rozlišovacími nápisy.
2) Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě, průběžně odstraňovat odpad
i obaly ze zboží na určené místo dle jednotlivých druhů a kategorií odpadů a zanechat stanoviště
po skončení prodeje čisté a uklizené.
3) Případnou likvidaci odpadů živočišného původu (vedlejší živočišné produkty II. a III. kategorie,
které nejsou určeny k výživě lidí zajišťuje: Služby města Moravský Krumlov, přísp. organizace,
Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov, pan Josef Plachý, tel.: 515 322 368, doprava@smmk.cz
4) K dispozici musí být odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do jejich
odvozu asanační službou (uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně konstruovány, udržovány,
snadno čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné). Odpady nesmí představovat přímý nebo
nepřímý zdroj kontaminace.
5) Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit
obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu.
6) Případnou dezinfekci a deratizaci prostorů zajišťuje pořadatel po dohodě s Technickou a zahradní
správou města Moravského Krumlova.
VII.
Kontrola farmářského trhu
1) Kontrolu FT 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 Moravský Krumlov,
Městská policie Moravský Krumlov, Policie ČR, Státní požární dozor, Inspektorát bezpečnosti práce
a správce tržiště popřípadě osoba jím určená.
2) Osoby a orgány oprávněné ke kontrole FT se prokazují průkazem nebo oprávněním ke kontrole.
3) Při kontrole FT se prodávající musí prokázat: občanským průkazem, oprávněním k podnikání,
v případě zaměstnance také pracovní smlouvou a ostatními dokumenty v souladu s řádem FT.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1) Ustanovení tohoto Tržního 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 Tržního 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) V případě sporu o výklad některého ustanovení tohoto Tržního řádu platí, že přednost mají
obecně závazné právní předpisy, a navazující správní, soudní nebo jiná obdobná rozhodnutí.
4) Tržní řád FT je platný v každý den konání farmářských trhů.
5) Tržní řád, Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů na farmářských
trzích se vyvěšují na webu FT www.trhy.alma.cz a v den konání FT na viditelném místě na tržišti.
6) Nedílnou součástí Tržního řádu FT jsou Veterinární a hygienické podmínky pro prodej
živočišných produktů na farmářských trzích, viz. příloha č. 01

V Moravském Krumlově 15. března 2018

Pořadatel a provozovatel farmářských trhů
v Moravském Krumlově:

ALMA, z. s.,
Sídlo: 672 01 Dobelice 1
IČ: 2640002, DIČ: CZ26540002

Příloha č. 1
k tržnímu řádu farmářských trhů
v Moravském Krumlově
Veterinární a hygienické podmínky pro prodej živočišných produktů
na farmářských trzích
1) Prodejní zařízení musí být konstruována a udržována čistá a v dobrém stavu, aby bylo zabráněno
riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci.
2) Musí být k dispozici vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny prodávajících (zařízení
k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety).
3) Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, musí být v dobrém stavu a musí být snadno
čistitelné, a je-li nezbytné, dezinfikovatelné. Požaduje se použití hladkých, omyvatelných,
nerezavějících a netoxických materiálů.
4) Musí být odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, jeli nezbytné, dezinfekce pracovních
nástrojů a zařízení.
5) Musí být zajištěno, aby pracovní úkony probíhaly za hygienických podmínek, jestliže jsou
potraviny čištěny jako součást prodeje.
6) Musí být k dispozici odpovídající zařízení na přívod teplé a/nebo studené pitné vody.
7) Musí být k dispozici odpovídající zařízení pro hygienické skladování a odstraňování
nebezpečných a/nebo nepoživatelných látek a odpadu.
8) Musí být k dispozici odpovídající zařízení nebo nástroje pro uchovávání potravin při vhodné
teplotě a pro kontrolu teplot.
9) Musí být potraviny umístěny tak, aby bylo zabráněno riziku kontaminace.
10) Prodejci živočišných produktů musí mít platný zdravotní průkaz. Prodejci musí nosit vhodný
čistý a je-li nezbytné, ochranný oděv, musí dbát na vysoký stupeň čistoty.
11) Obaly použité pro první a další balení potravin nesmí být zdrojem kontaminace. Materiály pro
první balení musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny riziku kontaminace.

Prodej živočišných produktů ze závodů
registrovaných příslušnou krajskou veterinární správou
Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů, zejména tyto požadavky:
1) Čerstvé drůbeží a králičí maso musí být po celou dobu nabízení k prodeji skladováno při
teplotě do +4 °C
2) čerstvé vepřové, hovězí maso a zvěřina při teplotě do +7 °C v odpovídajícím zařízení.
3) Skladovací teplota mléčných výrobků ošetřených UHT je do +24 °C, ostatních mléčných
výrobků - +4 až +8 °C.
4) Masné a rybí výrobky se musí uchovávat při skladovacích teplotách deklarovaných výrobcem
(nejčastěji do +5 °C).
5) Vhodné teplotní podmínky musí být monitorovány (teploměr). Při těchto teplotách musí být
produkty uchovávány po celou dobu prodeje.
6) Dále musí být chráněny před kontaminací, zejména před zvířaty a škůdci, před povětrnostními
vlivy (přímé slunce, déšť), před prachem a před přímým kontaktem zákazníků s nebalenými
potravinami.
7) Povrchy přicházející do styku s potravinami musí být udržovány ve stavu, který umožňuje
hygienickou manipulaci s potravinami, a musí být snadno čistitelné. K dispozici musí být vhodné
zařízení k zajištění odpovídající hygieny zaměstnanců (včetně zařízení k hygienickému umytí a
osušení rukou, toalety).
8) Při prodeji nebalených produktů odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody pro čištění
popřípadě dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení přímo na místě prodeje. Prodávající musí
zamezit možné kontaminaci potravin při současné manipulaci s nebalenou potravinou a penězi
(rukavice, podávací náčiní).
9) Požadavky na značení balených i nebalených potravin vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o
potravinách, § 6 a § 8. Při prodeji nebalených potravin musí být pro spotřebitele na viditelném místě
umístěný údaj s názvem výrobku, podmínkami skladování (teplota) a datem spotřeby.

Prodej přebytků chovatelem
Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů.
1) Čerstvé drůbeží maso: chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo
kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže, může prodávat v malém množství neporcované drůbeží
maso přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé
množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže týdně.
2) Čerstvé králičí maso: chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat neporcované
čerstvé králičí maso v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti,
nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů králíků týdně.
Při prodeji nesmí být oddělována hlava od těla.

3) Vejce: Při prodeji přebytků chovatelem nemusí být vejce prosvícená, musí být skladována při
nekolísavé teplotě +5 až +18 °C, chráněná před sluncem, mohou být prodána spotřebiteli nejpozději
do 21 dnů po snášce, přičemž minimální trvanlivost je 28 dnů. Pro zákazníky musí být na viditelném
místě umístěno jméno a adresa chovatele, u kterého byla vejce vyprodukována a datum minimální
trvanlivosti. Jednomu konečnému spotřebiteli může být prodáno max. 60 ks vajec.
Prodej obchodníkem (překupníkem): platí stejné podmínky jako při prodeji v obchodě (skladovací
podmínky, balení, značení), množství neomezené. Požadavky na značení vyplývají ze zákona č.
110/1997 Sb., o potravinách, § 6 a § 8.

Prodej medu
1) Med musí pocházet od včelstva, v němž se nevyskytují mor včelího plodu nebo hniloba včelího
plodu. Musí být skladován v obalech, které splňují podmínky na obaly pro potraviny živočišného
původu, nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření.
2) K dispozici musí být informace o druhu medu a tom, kdo je výrobcem medu. Medař musí být
schopen předložit na vyžádání registraci včelaře.

Sezónní prodej živých ryb
1) Je nutno dodržet veterinární podmínky sezónního prodeje živých ryb.

Odpady
1) Odstraňování komunální odpadu musí být součástí tržního řádu. Odstraňování odpadů
živočišného původu musí být rovněž součástí tržního řádu.
2) Pro případ výskytu odpadů živočišného původu (vedlejší živočišné produkty II. a III. kategorie,
které nejsou určeny k výživě lidí – dále jen VŽP) musí být v tržním řádu uvedeno telefonní číslo na
asanační podnik (kafilérii), který by zajistil jeho neškodné odstranění. K dispozici musí být
odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do jejich odvozu asanační službou
(uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně konstruovány, udržovány, snadno čistitelné, a je-li
nezbytné, dezinfikovatelné). Odpady nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace.
3) Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit
obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu.

Sanitace
1) Tržní řád musí obsahovat pravidla čištění a dezinfekce a deratizace prostorů tržnice nebo tržiště
a pravidla osobní hygieny osob podílejících se na zacházení s prodávanými živočišnými produkty.

Příloha č. 2
k tržnímu řádu farmářských trhů
v Moravském Krumlově
Termíny konání farmářských trhů v roce 2018

17. března 2018
14. dubna 2018
12. května 2018
9. června 2018
15. září 2018
13. října 2018
10. listopadu 2018
8. prosince 2018
Trhy se konají vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin
na náměstí TGM v Moravském Krumlově.

