TRŽNÍ ŘÁD Bystřických farmářských trhů
Naše farmářské trhy jsou forma prodeje zemědělského, potravinářského a rukodělného zboží pro
občanskou veřejnost, jejímž cílem je především: podpora malých a středních zemědělských pěstitelů,
chovatelů, zpracovatelů a výrobců potravin a zboží, zásobování občanů čerstvými zemědělskými
plodinami a potravinami převážně českého a regionálního původu, vytvoření nového společenského
prostoru, který vedle prodeje zemědělského zboží slouží k setkávání lidí, přiblížení městských obyvatel
zemědělské sezóně a přírodním cyklům, oživit vybrané prostory města a zlepšit jejich atmosféru.
Místo konání: ulice Syllabova, 257 51 Bystřice
Pořadatel: Město Bystřice, IČ 00231525, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
Termíny trhů a doba prodeje: Dle Organizačního řádu schváleného Radou města Bystřice pro daný
kalendářní rok.
Co se smí prodávat: Rostlinné výrobky, vlastní drobné zemědělské výrobky, drobné řemeslné výrobky,
lesní plody, ovoce, zelenina, maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, vejce, výrobky z vajec,
moštové révové víno, domácí kompoty, sirupy, pečivo, med a včelařské produkty, ryby a živá zvířata
(selata, jehňata a kůzlata o živé hmotnosti do 15 kg, drůbež patřící do rodů kur, krůta, perlička, kachna
a husa, holuby, králíky, jestliže jsou určena k dalšímu chovu, nebo produkty získané z těchto zvířat jsou
určeny ke spotřebě v domácnosti spotřebitele).
Kdo smí prodávat: 1. Fyzické a právnické osoby na základě živnostenského listu, vztahujícímu se k
prodávanému sortimentu. 2. Fyzické osoby, které prodávají tzv. zahrádkářské přebytky. 3. Fyzické a
právnické osoby, které se zabývají rukodělnými činnostmi (drátkování, keramika, pletení košíků, ruční
výroba svíček, řezbářství, kovářství apod.)
Práva pořadatele: 1. Pořadatel má právo povolit prodej i dalším prodejcům. 2. Pořadatel má právo
nepovolit prodej prodejci, který nesplňuje podmínky farmářských trhů, nebo porušuje živnostenský
zákon nebo hygienické předpisy. 3. Pořadatel má právo nepovolit prodej prodejci, který poškozuje
dobré jméno farmářských trhů, provozovatele nebo obce, kde se farmářské trhy konají. 4. Pořadatel
má právo konání trhů z důvodu špatného počasí či jiných organizačních důvodů zrušit.
Podmínky prodeje: 1. Produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a
registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku (chovatel, jehož roční produkce je nižší
než 2000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10000 kusů ostatní drůbeže, může neporcované čerstvé
drůbeží maso v malých množstvích prodávat v tržnici nebo na tržišti: maso z drůbeže, králíků a nutrií
(musí být vykucháno, u králíků a nutrií nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů krůt, kachen
nebo hus týdně a maximálně 35 kusů ostatní drůbeže, nebo králíků týdně, maso musí být uloženo při
teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinárně vyšetřeno

– určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“ syrové mléko a smetanu pomocí
prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS) čerstvá, a označená vejce s uvedením
jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli,
nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž doba minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snášky.
Chovatel, který chová nejvíce 50 nosnic, prodávající vejce ve svém hospodářství, v tržnici nebo na
tržišti, které se nacházejí na území České republiky, nemusí vejce označit kódem producenta, jsou-li
jméno a adresa chovatele uvedena v místě prodeje. Povinnost třídit nebalená čerstvá vejce podle
jakosti a hmotnosti, se nevztahuje na prodej v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České
republiky. Vejce budou skladována při nekolísavé teplotě 5°C – 18°C, chráněna před přímým slunečním
světlem. včelí produkty označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a
množstvím, zemí původu, datem minimální trvanlivosti. 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. K dispozici musí být informace o druhu medu a o tom, kdo je výrobcem medu. Medař musí být
schopen předložit na vyžádání registraci včelaře. Mateří kašička musí být stabilizována do 3 hodin po
získání; uchovává se při teplotě do 0 °C. živé ryby (prodej, usmrcování a další opracování ryb musí být
nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem prostřednictvím informačního formuláře na www.svscr.cz). K
prodeji živých ryb je třeba doklad o tom, kde byly posledně sádkovány. Prodejce je povinen kontrolovat
teploty skladování. 2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství
(mimo drůbeže, králíků a nutrií) a výrobky z tohoto masa 3. Ostatní prodejci potravin a surovin
živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném
a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při
stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat. 7 °C pro maso vepřové, hovězí,
skopové a velké zvěře 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře 3 °C pro vnitřnosti 5-18 °C pro
vejce (nekolísavá teplota) 4-8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené 0 °C pro čerstvé
chlazené ryby (teplota tajícího ledu) Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených
výrobcem. 4. U potravin podle bodu 3 musí být prodávající vždy schopen na místě doložit původ
produktů. Potraviny musí být označeny podle platné legislativy. 5. Prodávat potraviny s prošlou dobou
použitelnosti je nepřípustné. 6. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před
jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek. 7. Všechny předměty a zařízení,
které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí
kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v
čistotě a v dobrém stavu. 8. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní
hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí mít k dispozici
vlastní zdroj pitné vody k mytí rukou a nástrojů a možnost dezinfekce nástrojů. 9. Potravinářské a jiné
odpady je prodejce z prostor, kde se nacházejí potraviny, povinen, co nejrychleji odstraňovat sám
svými silami a na vlastní náklady tak, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nepředstavovaly tak přímý
ani nepřímý zdroj kontaminace. Vedlejší živočišné produkty je povinen ukládat do označených,
uzavíratelných nádob a likvidovat v zařízení schváleném pro nakládání s těmito produkty (asanační
ústav). 10. Zelenina, brambory, ovoce i lesní plody musí být celé, zdravé, zdravotně nezávadné,
čerstvého vzhledu, čisté, nenapadené škůdci. Ovoce musí být jakostně přetříděno a během prodeje
uloženo v bednách nebo vyloženo na stánku. Prodej musí být prováděn výhradně z pultů. 11. Zabíjení
a další opracování těl zvířat s výjimkou ryb je na trzích zakázáno! 12.
Ostatní podmínky: Prodejní místo určí prodejci pořadatel. Prodejci nesou plnou odpovědnost za prodej
zboží a dodržení všech předpisů a postupů s prodejem souvisejících. Prodejci prodávají zboží ve svých
stáncích, ze svého prodejního zařízení, případně dle domluvy předchozí ve vypůjčených od pořadatele.
Stánek prodávajícího musí být označen jménem (názvem), adresou, popřípadě identifikačním číslem

na vhodném, trvale viditelném místě. Používat měřidla (váhy, míry) dle požadavků zákona č. 505/1990
Sb., o metrologii. Prodejce je povinen na prodejním místě zabezpečovat trvalý a řádný úklid,
schůdnost, udržovat čistotu stánků, prodejního místa i místa pro nakládku a vykládku zboží. Prodávané
zboží bude vždy zřetelně označeno cenou. Živočišné produkty musí být označeny a) údaji na etiketě v
případě balených produktů, b) v případě nebalených živočišných produktů takto: na viditelném místě
s uvedením způsobu skladování (teploty), datem spotřeby, v těsné blízkosti uvedenou cenou,
výrobcem, alergeny, dále k nahlédnutí specifikaci výrobků (jejich složení). Po rozbalení většího balení
a následného prodeje jako nebaleného mít etiketu z původního obalu k dispozici po celou dobu prodeje
daného zboží. Pokud to jiné předpisy vyžadují, bude zboží zřetelně označeno dobou použitelnosti.
Prodávající bude mít k dispozici: zdravotní průkaz, pokud to hygienické předpisy vyžadují, pokud jsou
prodávány vlastní výrobky živočišného původu, ostatní musí být zaregistrováni jako osoby uvádějící
živočišné produkty na trh (obchodování). Prodejci biopotravin či bioproduktů zajistí označení výrobků
na obalu logem „zelené zebry“ nebo budou mít viditelně umístěno oprávnění (certifikaci) k používání
značky „bio“. Po skončení trhů je prodejce odpovědný za předání neporušeného zapůjčeného
inventáře a za úklid prostoru bezprostředně v okolí svého prodeje. Prodejce je povinen řídit se Tržním
řádem včetně všech jeho příloh a zároveň všeobecným „Kodexem farmářských trhů“. Prodej není
povolen osobám mladším 15ti let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti. Pořadatel
za prodané zboží na trzích nepřebírá jakoukoli záruku ani odpovědnost.
Pořadatel je povinen: 1. Umístit tento tržní řád na vhodném veřejném místě v prostorách konání trhů.
2. Dohlížet na dodržování tohoto řádu zúčastněnými osobami. 3. Přidělit prodejcům konkrétní místa,
případně prodejní zařízení a vést o přidělení evidenci. 4. Zajistit po skončení prodeje úklid zařízení a
prostor. 5. Určit prostor pro odkládání odpadů, zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro jednotlivé
druhy a kategorie odpadů a zajistit jejich odvoz. 6. Zajistit, aby zde nebyl realizován prodej mimo
přidělená konkrétní místa. 7. Zajistit pro prodejce možnost používání hygienického zařízení (mobilní
nebo veřejné WC, tekoucí voda k umytí rukou). 8. Vymezit v rámci tržiště místo pro prodej živých zvířat
splňující veterinární podmínky pro jejich prodej.
Bystřické farmářské trhy se konají dle Organizačního řádu schváleného Radou města Bystřice na každý
kalendářní rok, tento je přílohou č. 1Tržního řádu. V rámci farmářských trhů je vyloučen prodej
importovaných výrobků, spotřebního a průmyslového zboží, textilních, kožedělných a obdobných
výrobků s výjimkou tuzemských řemeslně zpracovaných výrobků.
Elektronická evidence tržeb (EET) 1. Do elektronické evidence tržeb (EET) jsou zahrnuti stánkoví
prodejci, kteří nabízí občerstvení (nápoje a jídlo) k přímé konzumaci od 1. 12. 2016. 2. Prodejci, kteří
nemají vlastní zboží a zprostředkovávají pouze prodej (překupovaného zboží) jsou zahrnuti do druhé
etapy povinnosti elektronické evidence (EET), tj. od 1. března 2017. 3. Výrobci prodávající na trzích
vlastní zboží, spadají do tzv. třetí vlny, která se odkládá na dobu neurčitou (důvodem je rozhodnutí
Ústavního soudu z poloviny prosince 2017, které zrušilo plánovaný start všech dalších etap EET). 4.
Osvobozeni od elektronické evidence tržeb (EET) jsou drobní zahrádkáři s prodejem přebytků z
vlastních zahrádek. Tržní řád Bystřických farmářských trhů schválila Rada města Bystřice v souladu s
ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů vč. všech příloh schválila dne 12.05.2020 usnesením č. 20-10/12.5.2020/Ma.

Michal Hodík starosta města

