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NAŘÍZENÍ 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

ČESKÉ BUDĚJOVICE      
 

            

 

č. 1/2006 
 

Změněno a doplněno nařízením č. 2/2011 s účinností od 20.11.2011!!! 

Změněno a doplněno nařízením č. 5/2006 s účinností od 13.12.2006!!! 

    Změněno a doplněno nařízením č. 3/2013 s účinností od 19.9.2013!!! 
 

TRŽNÍ ŘÁD 

 
 

schváleno dne 3. května 2006 

 
 

 

 

 

účinnost od 2. června 2006    



 

Rada města České Budějovice svým usnesením č. 402/2006 ze dne 3.5.2006 vydává dle §18 

zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením §11 a §102 odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení 

čl.1 úvodní ustanovení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení obce v přenesené 

působnosti 

Nařízení Statutárního města České Budějovice č. 1/2006 

TRŽNÍ ŘÁD 

 

Čl. 1 

Všeobecná ustanovení 

 (1) Toto nařízení upravuje 

podmínky pro nabídku a prodej 

zboží (dále jen „prodej“) nebo 

poskytování služeb mimo 

provozovnu určenou k tomuto 

účelu kolaudačním rozhodnutím 

na území města Českých 

Budějovic, včetně prodeje 

z pojízdných zařízení a přívěsů. 

 (2) Prodejními místy mohou 

být tržnice, tržiště, tržní místa, 

restaurační předzahrádky, 

předsunutá prodejní místa. 

 (3) Tržnice je vymezený, 

uzavíratelný prostor či objekt, 

umožňující celoroční prodej zboží 

a určený k tomuto účelu 

kolaudačním rozhodnutím. Tento 

prostor je veřejně přístupný pouze 

v provozní době. 

 (4) Tržiště je vymezený 

prostor, umožňující celoroční 

prodej zboží a poskytování služeb. 

Tento prostor je veřejně přístupný. 

Prodejní zařízení jsou zásadně 

přenosná a po skončení prodeje 

jsou demontována. 

 (5)  Tržní místo je místo, na 

kterém se na jednom nebo více 

zpravidla najatých prodejních 

místech prodává zboží a poskytují 

služby. 

 (6) Restaurační předzahrádka 

je místo mimo provozovnu 

určenou k tomu účelu 

kolaudačním rozhodnutím, na 

kterém se prodává zboží a 

poskytují služby v rámci obchodní 

živnosti „hostinská činnost“, které 

je k výkonu této činnosti 

vybaveno a funkčně souvisí 

s provozovnou. Restaurační 

předzahrádka musí mít stejného 

provozovatele jako uvedená 

provozovna. 

 (7) Předsunuté prodejní 

místo je místo mimo provozovnu 

určenou k tomu účelu 

kolaudačním rozhodnutím, na 

kterém je umístěno na zpevněném 

povrchu prodejní zařízení, ze 

kterého se prodává zboží a 

poskytují služby stejného 

sortimentu jako v uvedené 

provozovně, se kterou funkčně 

souvisí. Předsunuté prodejní místo 

se zřizuje bezprostředně u uvedené 

provozovny a musí s ní mít 

stejného provozovatele. 

Čl. 2 

Prodejní místa, stanovení kapacity 

a doba prodeje 

 (1) Statutární město České 

Budějovice vymezuje tato místa 

pro prodej zboží a poskytování 

služeb : 

a) Piaristické náměstí - určeno jako 

celoroční prodejní místo pro 

zemědělský trh a prodej rukodělných 

výrobků s kapacitou max. 60 stánků se 

záborem místa do 6m
2
. Doba prodeje je 



 

zpravidla ve čtvrtek a v sobotu od 6,00 

hod. do 13,00 hod. 

b) Nám. Přemysla Otakara II. - vnitřní 

prostor náměstí vymezený komunikací 

- určeno jako prodejní místo pro 

jednorázové akce. Kapacita je max. 

120 stánků se záborem místa do 6m
2
. 

c) Panská ulice a prostranství navazující 

směrem ke konci slepého ramene řeky 

Malše - určeno jako prodejní místo pro 

příležitostný trh. Kapacita je max. 20 

stánků se záborem místa do 6m
2
. 

d) V období 15 dnů před prvním dnem 

svátků (velikonoce, vánoce, Mikuláš). 

v případě svátku matek a svátku 

sv.Valentýna 5 dnů, prodej zboží, které 

je charakteristické pro tato období, na 

těchto místech : 

- Lannova třída – maximálně 12 

stánků se záborem místa do 4m2     

- nám. Přemysla Otakara II. - na 

chodníku (ne uvnitř loubí) každé 

strany náměstí max. 3 stánky se 

záborem místa do 6m
2
 

e) Na celém území města celoročně 

prodej ryb. 

f) Na celém území města prodej 

vánočních stromků 30 dní před 

vánocemi. 

g) Rada města může výjimečně povolit 

příležitostný prodej mimo místa nebo 

období uvedená v čl.2 a zboží uvedené 

v čl.4. 

 
 

 (2) Doba prodeje a 

poskytování služeb je stanovena 

nejdříve od 6,00 hod. a nejpozději 

do 22,00 hod. s výjimkou čl.2, 

odst. 1, písm. a) a restauračních 

předzahrádek. 

Čl. 3 

Pravidla prodeje 

 (1) Prodej na místech 

uvedených v čl.2 s výjimkou 

odst.1 písm. a) je možné provádět 

vždy až po uzavření smluv            

(nenahrazují vyjádření či 

rozhodnutí dotčených orgánů 

státní správy) o pronájmu. 

 (2) Prodej čepovaných 

nápojů či rychlého občerstvení lze 

uskutečňovat pouze za podmínky, 

že provozovatel zajistí v blízkosti 

veřejnosti přístupné WC, nádoby 

na odpad včetně úklidu po 

skončení akce. 

 (3) Restaurační předzahrádky 

restaurací pro letní a předvánoční 

adventní prodeje na chodníku na 

náměstí Přemysla Otakara II. je 

možné instalovat za podmínek : 

a)  Restaurační předzahrádky budou 

umístěny tak, aby nedošlo k porušení 

historické zádlažby a bude u nich 

zajištěn bezbariérový přístup. 

(4) Maximální provozní doba 

restauračních předzahrádek  je stanovena 

takto: 

a) v historickém jádru města bude 

shodná s dobou příslušného 

restauračního zařízení 

b) v ostatních částech města  

pondělí – čtvrtek     do 23:00 hod. 

pátek – neděle         do 24:00 hod. 

      

 

Čl. 4 

Omezení sortimentu prodávaného 

zboží 

 (1) Na místech určených 

nebo povolených pro prodej mimo 

provozovnu je zakázáno prodávat : 

a) Alkoholické nápoje (i v uzavřených 

obalech) a tabákové výrobky 

(nevztahuje se na restaurační 

předzahrádky), s výjimkou radou města 

schválených akcí. 

b) Zboží erotického charakteru a spodní 

prádlo. 

c) Zvláště chráněné druhy divoce 

rostoucích rostlin, živočichů a nerostů. 



 

d) Pyrotechnické předměty pro zábavné 

účely třídy nebezpečnosti II., III. a IV.
1
 

e) Chemické látky a chemické přípravky 

klasifikované jako hořlavé, zdraví 

škodlivé, žíravé, dráždivé, 

senzibilizující, výbušné, oxidující, 

extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro 

reprodukci a nebezpečné pro životní 

prostředí. Dále pak chemické látky a 

chemické přípravky klasifikované jako 

vysoce toxické a toxické. 
 

 (2) Za zboží charakteristické 

pro dané období dle čl.2 se 

zejména považuje : 

a) V případě Vánoc – jmelí, vánoční 

ozdoby, vánoční řetězy, svíčky, 

vánoční věnce, svícny a aranžmá ze 

sušiny, čepice, rukavice, šály apod. 

b) V případě Velikonocí – kraslice, 

pomlázky, proutěné košíčky, ošatky, 

aranžmá ze sušiny, perníčky 

s velikonoční tématikou. 

c) V případě Mikuláše – perníky, 

cukrovinky. 

d) V případě svátku sv.Valentýna a Dne 

matek– perníky, květiny, sušina. 

Čl. 5 

Povinnosti účastníků prodeje 

 (1) Prodejci na Piaristickém 

náměstí jsou povinni se řídit 

pokyny správce prodejního místa. 

 (2) Prodejní zařízení musí 

být po skončení prodeje 

odstraněno, s výjimkou míst, kde 

je magistrátem města povoleno 

jejich trvalé umístění. 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

 (1) Porušení povinností 

stanovených tímto nařízením 

fyzickou osobou (nepůjde-li o 

                                                           
1
 Vyhláška Českého báňského úřadu č.174/1992 

Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s 

nimi 

trestný čin) je přestupkem, za nějž 

lze uložit pokutu dle příslušných 

ustanovení zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích ve znění 

pozdějších předpisů. 

 (2) Porušení povinností 

stanovených tímto nařízením 

fyzickou osobou při výkonu 

podnikatelské činnosti nebo 

právnickou osobou (nepůjdeli o 

trestný čin) je jiným správním 

deliktem, za nějž lze uložit pokutu 

dle příslušných ustanovení zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů.  

 (3) Tímto nařízením se ruší 

Nařízení Statutárního města České 

Budějovice č.1/2001 a č. 2/2004 – 

Tržní řád. 

Nařízení vstupuje v platnost 

vyvěšením na úřední desce Magistrátu 

města České Budějovice a účinnosti 

nabývá v souladu s ustanovením §12 odst.2 

věta první zákona č.128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) v platném znění, 

patnáctým dnem následujícím po dni jeho 

vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., v.r. 

primátor 

 

 

 

 

Ing. Ivana Popelová, v.r. 

náměstkyně primátora 

                                                                                                                                                  

 


