TRŽNÍ ŘÁD
UMÍSTĚNÍ
Objekt bez čp/če, ulice Verbířská, areál bývalých kasáren (Konírna), Uherské Hradiště

SLOVÁCKÁ TRŽNICE
Slovácká tržnice je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor umožňující prodej a
poskytování služeb (dále jen „tržnice“), kde mohou především výrobci, event. jiní, jimi určení prodejci, na
základě písemného pověření výrobce (dále jen „prodejci“) prodávat v tržním řádu ve stanovený čas své
výrobky. Pro prodej výrobků mohou být využity vlastní stánky prodejců anebo prodejní pulty zapůjčené od
Provozovatele.

OTEVÍRACÍ DOBA
Prodejní dny ÚTERÝ - PÁTEK:

Otevírací doba tržnice je od 06:00 do 18:00 hod.
Tržnice se uzavírá v 18:30 hod.

Prodejní den SOBOTA a STÁTNÍ SVÁTKY:

Otevírací doba tržnice je od 07:00 do 13:00 hod.
Tržnice se uzavírá v 13:30 hod.

Prodejní dny NEDĚLE – PONDĚLÍ:

Tržnice je uzavřena.

V případě konání tematických akcí si provozovatel vyhrazuje právo otvírací dobu pro tyto potřeby upravit.

OZNAČENÍ PRODEJNÍHO MÍSTA/STÁNKU
Prodejní místo musí být na vhodném trvale viditelném místě označeno jménem a příjmením, popřípadě
obchodní firmou Provozovatele a identifikačním číslem. Prodejce není oprávněn umísťovat do prostoru
tržnice a na přilehlé pozemky žádné reklamní cedule či jiná zařízení. Prodejce je povinen dodržovat tržní řád
a prodávat pouze na prodejním místě, které mu bylo přiděleno.

VYBAVENÍ TRŽNICE
Tržnice je vybavena osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout si prodávané zboží či produkt
poskytovaných služeb. Prodejce má možnost, po předchozím schválení Provozovatelem, zajistit na své
náklady dodatečné osvětlení, jež bude napojeno na odpočtový elektroměr příslušející k jeho prodejnímu
místu.
Ke každé prodejní jednotce je napojena přípojka vody a elektřiny. Nájemce je povinen zaplatit v plné výši
spotřebované energie. U krátkodobých nájmů je vyúčtování těchto služeb prováděno správcem objektu

vždy na konci každého prodejního dne. U dlouhodobých nájmů je vyúčtování ostatních služeb prováděno
měsíčně.
Je zakázáno používat elektrické a jiné přístroje bez platné revize. V případě vzniku škody je prodejce
zodpovědný za tyto škody. Používání veškerých plynových zařízení podléhají předchozímu schválení
Provozovatelem. Ve Slovácké tržnici je přísný zákaz používání propanbutanových spotřebičů, a to pod
pokutou 1 000,- Kč.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCŮ:
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržnici jsou prodejci povinni:
- dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat pracovní oděv v čistotě.
- zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních stánků, prodejních míst i míst pro
nakládku a vykládku zboží a skladových prostor.
- neprodleně ohlásit Správci tržnice veškeré vzniklé závady.
- průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží. Vyprodukovaný odpad je prodejce povinen po
skončení každého prodejního dne roztříděný odnést do nádob k tomu určených. Prodejce je
povinen zajistit odvoz rostlinného i živočišného biologického odpadu na vlastní náklady. Prodejce
nesmí do odpadních kontejnerů ukládat jakýkoli nebezpečný odpad a je povinen zajistit likvidaci
takového odpadu na své riziko a náklady v souladu s obecně závaznými předpisy.
- k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře
čistitelného materiálu.
- dovážet a nabízet plody rostlinného původu včetně hub pouze očištěné a zbavené zvadlých částí,
prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před
nepříznivými vlivy (např. prachem, vlhkem, apod.).
- dbát na to, aby prodejní sortiment byl prvotřídní a okamžitě vyloučit z prodeje nekvalitní
(poškozené, nahnilé apod.) potraviny.
- pro prodej živočišných produktů dodržovat veterinární a hygienické podmínky, dle nařízení
příslušných orgánů.
- na vyžádání Správce tržnice doložit původ všech prodávaných produktů.
- udržovat volné průchody a únikové cesty a při zásobování a manipulaci se zbožím dbát zvýšené
opatrnosti, zajišťovat zásobování prodejního místa především v době před otevírací dobou pro
veřejnost a úklid s odvozem po otevírací době pro veřejnost. Vjíždění vozidlem do prostoru tržnice
je přísně zakázáno.
- vlastními osobními i zásobovacími vozidly neparkovat na místech určených pro návštěvníky tržnice
vyjma doby nezbytně nutné pro nakládku a vykládku zboží.
- v případě krátkodobého nájmu vždy po ukončení prodejního dne předat vyklizené prodejní místo
Správci tržnice.
Prodejce se užíváním prodejního místa zavazuje:
- dodržovat pravidla o parkování a zásobování.
- nepoužívat v prodejním místě hlasitá zařízení, především pro individuální propagační účely.
- nenarušovat provoz tržnice zvuky, otřesy, zápachem či jakýmikoli jinými faktory.
- dodržovat nařízení, že ve vnitřních ani vnějších prostorách tržnice nesmí bez předchozího
písemného souhlasu Provozovatele pořádat jakoukoliv sbírku, reklamní akci, rozdávat prospekty či
jinou nabídku zboží.
- dodržovat veškerá nařízení týkající se bezpečného užívání prodejních míst, zejména požární řád.
- provést veškerá nezbytná opatření na udržení prodejního místa bez hmyzu, hlodavců a za tímto
účelem dodržovat všechny pokyny Provozovatele.
Prodejci jsou dále povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně
vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení za zboží podle platných

předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a
veterinární předpisy.
Prodejci jsou oprávněni používat Společné prostory, které tvoří mimo jiné i sociální zázemí se šatnou, a to
v souladu s vymezeným účelem jejich využívání, aniž by však při tom porušovali práva ostatních Prodejců.

PRODEJNÍ SORTIMENT
Tržnice je určena převážně pro výrobky z domácích (českých) farem a výroben, tedy výpěstky a chovy
pocházející převážně z domácí (české) produkce. Výjimku tvoří Provozovatelem předem schválené
zahraniční potraviny s jasným původem dovozu. Z široké a možné nabídky výrobků vyjímáme: ovoce a
zelenina, byliny a koření, květiny a sazenice, med, vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky,
mošty a džusy, sirupy, džemy a marmelády, uzeniny, maso, drůbež, živé či kuchané ryby a rybí výrobky,
víno, pivo, destiláty, rukodělné nebo řemeslné výrobky, košíky, kraslice.

PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE TRŽNICE
Provozovatel, resp. Správce tržnice si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný
sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.
Správce tržnice je oprávněn zakázat vstup do tržnice osobám, jejichž přítomnosti (ušpiněný zanedbaný
vzhled, podnapilé osoby), nebo chování může ohrozit bezpečnost, dobré jméno nebo jiné zájmy tržnice či
Provozovatele. Těmto osobám může Správce tržnice zabránit vstupu do tržnice, nebo je z tržnice vykázat.
V případě krátkodobých pronájmů je Správce tržnice povinen na konci každého prodejního dne
zkontrolovat a převzít od Prodejce prodejní místo. V případě dlouhodobého nájmu kontroluje Správce
tržnice na konci každého prodejního dne, zda je prostor uklizen.

PODMÍNKY OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST
Dlouhodobý nájemce (prodejce) je povinen poskytovat své služby ve Slovácké tržnici min. 3 dny v týdnu,
konkrétně středa, pátek, sobota. Nebude-li se moci Prodejce některý týden v minimální nastavené
četnosti prodeje účastnit, je Prodejce povinen svou neúčast předem omluvit. V jiném případě je
Provozovatel oprávněn požadovat cenu za nájem v příslušném měsíci dle sazby pro krátkodobé pronájmy.
Pokud si při krátkodobém pronájmu prodejce rezervoval prodejní místo (dále jen „místo“) a neobsadí jej do
8:00 hod. příslušného dne, má správce právo místo poskytnout jinému prodejci.
V případě, že se prodejce s krátkodobým pronájmem min. 2 dny předem z prodeje omluví, pak může využít
jiný prodejní den jako náhradu. Bez omluvy nemá prodejce možnost využít jiný prodejní den. Na náhradní
prodejní den není právní nárok.

OSTATNÍ
- Prodejce je zodpovědný za své zboží, vybavení a škody, které sám nebo jeho zaměstnanci či
brigádníci zaviní.
- Zabezpečení prodejních stánků a zboží si řeší nájemce vlastním jménem.
- Tržnice je vybavena sběrnými nádobami na odpad a odpadkovými koši pro návštěvníky.
- Do tržnice je zakázáno vnášet nebezpečné, zdraví ohrožující či zapáchající materiály, nebo materiály
mimořádně hořlavé.
- S výjimkou prodejních prostor k tomu určených a přizpůsobených, je vaření jídel v prostorách
tržnice zakázáno.
- Do vnitřních prostor tržnice je zakázán vstup se zvířaty.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Provozovatel má právo tento tržní řád jednostranně měnit v případě, bude-li to dle jeho uvážení potřebné
k zajištění či zlepšení řádného provozu tržnice.
Provozovatel je oprávněn pověřit Správce tržnice nebo jiného zástupce, aby tržnici spravoval a při této
činnosti uplatňoval tento tržní řád. Tento tržní řád doplňuje práva a povinnosti Prodejců stanovené
v jednotlivých nájemních smlouvách a jejich všeobecných nájemních podmínkách.

PROVOZOVATEL TRŽNICE
SYNOT REAL ESTATE, k.s.,
IČ: 26221276, DIČ: CZ26221276, plátce DPH
sídlo: Sokolovská 541/198, Praha 8 – Libeň, PSČ: 180 00
poštovní adresa: Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
MANAŽER TRŽNICE:
Kristýna Húsková, tel. 730 573 843, e-mail: slovackatrznice@synot.cz

SPRÁVCE TRŽNICE:
Kristýna Húsková, tel. 730 573 843, e-mail: slovackatrznice@synot.cz

Účinnost tohoto tržního řádu je stanovena ode dne 1.9.2015

V Uherském Hradišti dne 9.6.2016

…………………………………..
Jitka Langerová
výkonná ředitelka
SYNOT REAL ESTATE, k.s.

