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I. Předmět prodeje a kdo na trhu prodává 

 

            

Farmářské trhy jsou především potravinovým trhem, na němž se prodávají domácí (české) 

potraviny, výpěstky, resp. výrobky, které vychází ze zemědělské  

a venkovské tradice. Zahraniční farmářské produkty se prodávají převážně mimo hlavní 

sezónu, kdy české domácí zemědělské produkty ještě nejsou, nebo se u nás nepěstují jako 

např. koření, káva, vybrané druhy ořechů atd. Takovéto produkty musí být viditelně 

označené zemí původu. Na tržišti prodávají prvovýrobci (farmáři) anebo jím určený 

prodejce.  Velkoobchodní přeprodej je na trhu zakázán! 

 

Výjimkou dále může být sezónní ovoce jako jsou jablka, jahody, meruňky, borůvky, rybíz atd. 

K nákupu tohoto sortimentu může prodejce využít samosběry a výkupy na území ČR.  

 

        Jedná se především o tento sortiment: 

 

• Ovoce a zelenina 

• Lesní a sušené plody 

• Mléčné výrobky – kravské, ovčí, kozí 

• BIO produkty 

• Pekařské výrobky, bezlepkové výrobky 

• Ořechy, koření 

• Řeznické a uzenářské výrobky, ryby čerstvé i uzené 

• Květiny řezané i hrnkové, sadba, květinové ozdoby a aranže 

• Med a výrobky z něho 

• Čaje 

• Vína a mošty 

• Proutěné, slaměné a dřevěné výrobky 

• Řemeslné výrobky 

• Tradiční sezónní výrobky (pomlázky, adventní věnce apod.) 
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              II. Podmínky prodeje  

 

 

1. Na tržišti mohou prodávat fyzické a právnické osoby, jestliže mají pro tuto činnost 

platná oprávnění, pokud toto oprávnění zákon pro jejich činnost požaduje. 

2. Každý prodejce je povinen mít u sebe kopii ŽL nebo výpisu živnostenského, popř. 

Obchodního rejstříku nebo jiné oprávnění k prodeji dle platných zákonů ČR. 

3. Přidělené prodejní stánky musí být viditelně označeny obchodní firmou, IČ, sídlem 

a jménem fyzické osoby odpovědné za činnost stánku. Při prodeji fyzickou osobou 

musí být stánek označen IČ, místem podnikání a jménem fyzické osoby odpovědné 

za činnost. 

4. Účastníci prodeje podle bodu 1 mohou prodávat pouze ty druhy zboží a výrobků, 

které odpovídají platným předpisům, vztahujícím se k provozované činnosti  

a splňují požadované normy a nařízení. 

5. Na tržišti může prodej uskutečňovat prodejce pouze na základě předchozího 

povolení správce tržiště. 

6. Podmínky prodeje jsou dále definovány Veterinárními a hygienickými podmínkami 

prodeje živočišných produktů na Farmářských trzích ve formě tzv. desatera státní 

veterinární správy. 

7. Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami (na zboží, nebo v jeho 

bezprostřední blízkosti). 

8. Prodejce nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat 

spotřebitele. 

9. Prodejce je povinen vyřizovat stížnosti a reklamace zákazníků na kvalitu zboží 

           a o jejím průběhu a výsledcích informovat správce trhu. 

10. Správce tržiště si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a jeho kvalitu  

a případně nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.  

11. Prodejce je povinen dodržovat smluvený sortiment zboží. Případnému rozšíření, 

nebo změně sortimentu musí vždy předcházet souhlas správce trhu. 

12. Osoby prodávající potravinářské zboží musí mít u sebe platný zdravotní průkaz, musí 

dodržovat hygienické předpisy a odpovídají za zdravotní nezávadnost prodávaného 

zboží. 

13. Prodejcům je v prostoru tržiště zakázáno kouřit! 

14. Každý prodejce musí dodržovat zásady slušného jednání a chování. Prodejce, který 

se bude chovat agresivně nebo vulgárně bude z trhu bezpodmínečně vyloučen. 

15. Dle platných zákonů je prodejce podléhající elektronické evidence tržeb, vždy 

povinen vystavit zákazníkovy daňový doklad. Prodejce, který nepodléhá EET je 

povinen na žádost zákazníky vystavit běžný doklad o prodeji. 

16. Prodejce je povinen uvolnit průchod nebo průjezd pracovníkům záchranné služby, 

požární ochrany, policii a v závažných případech i jiným osobám. 

17. Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejních míst a zařízení k jakýmkoliv 

účelům bez předchozí domluvy zakázáno. 



Provozní řád Farmářských trhů – OC Forum Liberec 

 
Strana 4 (celkem 8) 

18.  Pro vážení potravin lze použít pouze tzv. cejchovanou váhu, tj. váhu ověřenou 

Českým metrologickým institutem a váha musí být opatřena platnou úřední značkou. 

19. Prodejce nesmí prodávat své zboží za tzv. dumpingové ceny, které by mohli poškodit 

ostatní prodejce a tím narušit stabilitu celého trhu. Výjimkou může být pouze zboží s 

krátkou trvanlivostí jako např. jahody, ale pouze s předchozím souhlasem správce 

trhu.Připojení k místnímu rozvaděči bude umožněno pouze elektrickým spotřebičům, 

které jsou homologovány v ČR a mají platnou revizi. Správce tržiště může kdykoli 

požadovat doklad o této revizi.  

20. Prodejci jsou povinni uposlechnout všech pokynů správce tržiště. 

21. Prostor před stánkem může být zastavěn pouze do vzdálenosti 1 metru.  

 

Při porušení některé z těchto podmínek může kontrolní orgán prodej s okamžitou 

platností přerušit nebo zakázat. Totéž právo má i správce tržiště. 

 

 

III. Provoz trhu – organizace, řízení, úklid 

 

1. Provozní doba tržiště je od 7:00 – 13:00, pondělí až sobota. 

2. Svoji předem smluvenou účast na trhu může prodejce ve svém zájmu zrušit z důvodů 

negativního vlivu počasí, jako je především intenzivní déšť, vysoké či nízké venkovní 

teploty, povětrnostní podmínky atd.  

3. Organizaci a provoz trhu řídí pořadatel a správce nebo pověřený zástupce v rozsahu 

a na základě provozního řádu Farmářského trhu. 

4. Toalety a umývárny pro všechny prodejce jsou zajištěny zdarma 

provozovatelem v objektu OC Forum Liberec. Pro zákazníky za paušální poplatek 5,- 

Kč. 

5. Každý prodejce je povinen udržovat čistotu a pořádek v pronajatém stánku i jeho 

okolí. Po skončení prodeje je povinen prodejce odevzdat stánek pořadateli čistý a 

nepoškozený, ve stavu, ve kterém jej přebíral před zahájením prodeje 

6. V případě poškození stánku je prodejce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši, 

v případě poškození třetí osobou tuto skutečnost neprodleně nahlásit správci trhu, 

případně ostraze objektu na non-stop telefonním čísle 775 602 822. 

7. Správce trhu:  

- Určuje prodejní stánky prodávajícím, kteří plní podmínky tohoto Provozního řádu, 

vede jejich evidenci a vybírá poplatky za pronájem stánků, a to jménem 

pořadatele. 

- zajišťuje, aby v prostorách trhu nebyl realizován prodej mimo prodejní stánky 

např. pochůzkový prodej, prodej ze zavazadel či z vlastních stolků. Vlastní stánky 

nebo stolky a jejich umístění jsou povoleny pouze po předchozí dohodě se 

správcem tržiště. 

- dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje, cenových a hygienických 

předpisů a dodržování provozního řádu všemi účastněnými osobami a dbá na 

dodržování čistoty. 

 

- vede evidenci případných úrazů, přání či stížností, ztrát a nálezů, popřípadě škod 



Provozní řád Farmářských trhů – OC Forum Liberec 

 
Strana 5 (celkem 8) 

způsobených na majetku provozovatele nebo prostoru tržnice, a to v součinnosti 

s ostrahou OC 

8. Úklid trhu je zajištěn po každém jeho konání úklidovou službou provozovatele, to 

však nesnímá s prodávajících povinnost uklidit přidělené prodejní místo po skončení 

prodeje. 

9. Skladování a odstraňování vedlejších živočišných produktů a bioodpadu je plně v 

odpovědnosti jednotlivých prodejců. Každý z prodejců musí během prodeje třídit 

bioodpad do samostatných nádob, v případě výskytu vedlejších živočišných produktů 

mít k dispozici označenou uzavíratelnou nádobu, které si po ukončení trhů odveze a 

zlikviduje v souladu se zákonem, který pro podnikatele specifikuje povinnosti pro 

nakládání s odpady. 

  

 

IV. Kontrola trhu 

 

 

Kontrolu trhu provádějí orgány k tomu oprávněné, zejména Česká obchodní inspekce, 

Státní obchodní dozor, Hygienická stanice, pracovníci dotčeného úřadu Magistrátu města 

Liberec, popř. MHMP, Státní požární dozor, Městská či státní policie a správce trhu. Tyto 

osoby se prokazují průkazem nebo oprávněním ke kontrole. 

 

Kontrolovaný prodejce se musí prokázat – občanským průkazem, oprávněním k podnikání 

či prodeji, popř. pracovní smlouvou. O kontrole prodejce ze strany státních orgánů a jejich i 

průběžných výsledcích je prodejce povinen neprodleně informovat správce trhu. 

 

 

 

V. Zásobování trhu 

 

Zásobování trhu bude prováděno z prostoru určeného správcem trhu na dobu nezbytně 

nutnou ke složení a naložení zboží, a to v ranních hodinách před začátkem konání trhu 

tj.7:00 hod. Parkování osobních a nákladních aut včetně přívěsů je v celém prostoru trhu  

a přilehlé pěší zóny přísně zakázáno (s výjimkou pojízdných prodejen a aut určených 

k zásobování prodejního stánku), přičemž prodejce (řidič) je povinen se řídit povolenou 

dobou vjezdu pro zásobování, která je určena platnou dopravní značkou před  pěší zónou 

a vůz určený pro zásobování viditelně označit. 

 

Provozovatel trhu nezajišťuje prodejci místo k parkování! 

 

Balení zboží a vjezd zásobovacím vozem na tržnici je možný nejdříve po  

1100 hod, nebo po domluvě se správcem trhu! 

 

Bude-li správce upozorněn orgány Městské policie, nebo orgány PČR na porušení 

zákazu vjezdu nebo nepovolené parkování v pěší zóně, může správce tomuto 
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prodejci činnost ukončit. 

 

Všechna auta musí opustit prostor trhu nejpozději 10 minut před otevřením trhu! 

 

Při porušení těchto zákazů bude prodej přerušen a prodejci nebude další prodej povolen. V 

případě pozdního příjezdu je správce oprávněn zakázat vjezd do prostoru trhu a tím 

neumožnit prodej. 

 

 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

 

Tento Provozní řád platí pro provozování Farmářských trhů pořádaných Obchodním 

centrem FORUM Liberec. 

 

Tento Provozní řád vypracoval pořadatel Farmářských trhů v souladu s platnými předpisy a 

nařízeními. Je platný ve dnech konání trhů a je závazný pro provozovatele i prodejce. 

 

Informace pro zákazníky poskytuje správce trhu v pracovních dnech a době na uvedeném 

čísle +420 773 636 822, nebo písemně na: farmarsketrhy@forumliberec.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění tržiště:  OC FORUM, Soukenné nám., 2a/669, 460 01 Liberec 

Provozovatel: Liberec Property s.r.o. Rybná 682/14, Praha-Staré Město, 110 00 

Zastoupen:  Miroslav Habel, Center managerem 

V Liberci dne: 15.3.2020 
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DESATERO STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY K PRODEJI  

NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH 

 

Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo 

obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán 

formou nařízení obce 

1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném 

a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku, a to za těchto podmínek: 

✓ maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně 

z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C. Maso musí být čitelně 

označeno nápisem „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě 

v domácnosti spotřebitele“ 

✓ syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS) 

✓ čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním 

množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli  

✓ včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a 

adresou chovatele a u medu druhem a množstvím  

✓ živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem) 

2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) 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. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu 

použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ 

produktů 

5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné  

6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné  

7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým 

vlivem klimatických podmínek 

8. 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 

9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, 

při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou 

10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, 

aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace 
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