ADVENTNÍ TRŽIŠTĚ JIŘÁK – TRŽNÍ ŘÁD
Umístění
Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad
Vánoční trhy
Vánoční trhy je vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen „tržiště“), kde
mohou především výrobci, event. jiní, jimi určení prodejci (dále jen „prodejci“, na základě písemného
pověření výrobce) prodávat v tržním řádu stanovený čas své výrobky, rovněž stanovené tržním
řádem. Pro prodej farmářských výrobků jsou určeny prodejní stánky. Rozmístění stánků je určeno
plánkem.
Prodejní místo/stánek
Prodejní/tržní 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. Prodejce je povinen
dodržovat tržní řád a obsadit pouze takové tržní místo (stánek), které mu bylo přiděleno.
Prodejní stánek a prodejní místo
Prodejce je povinen prodejní stánek i prodejní místo udržovat v čistotě, dobrém technickém stavu a
provádět drobné opravy stánku do hodnoty 2.000,- Kč, pokud se se správcem tržiště nedohodne
jinak.
Čistota a bezpečnost
Při prodeji zboží a poskytování služeb na tržišti jsou prodejci povinni: a) dodržovat zásady osobní
čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě,
b) zabezpečovat zde trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků, prodejních míst i míst pro nakládku
a vykládku zboží a dočasných skladových prostor,
c) průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na správcem určené místo utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií odpadů.
d) k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře
čistitelného materiálu,
e) ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již očištěné a zbavené
zavadlých částí,
f) pro prodej živočišných produktů dodržovat základní veterinární a hygienické podmínky, dle přílohy
tržního řádu
g) osobními vozidly zde parkovat pouze v prostoru určeném správcem v souladu s místní úpravou
provozu na pozemních komunikacích na základě příslušného povolení, resp. výjimky, které udělí
prodejci správce

h) pro prodejce je v prostoru tržiště zajištěna toaleta s tekoucí vodou a samostatně dřez s teplou
vodou pro umytí rukou. Tržiště je vybaveno sběrnými nádobami na odpad a odpadkovými koši pro
návštěvníky
Prodejní sortiment
Tržiště je určeno převážně pro prodej zboží nebo, kterým budou výhradně hračky, vánoční ozdoby,
vánoční dekorace a vazby, jednotlivé předměty spojené s vánoční tématikou (vánoční ozdoby,
purpura, prskavky, františek, knihy, adventní kalendáře, betlémy, pletené zboží, textil s vánoční
tématikou, keramika, výrobky uměleckých a lidových řemesel a další vánoční zboží a dárky).
Doplňkovým prodejem potravin budou prodej delikates, cukrovinek, grogu, svařeného vína, punče,
grilovaného občerstvení apod.
Práva správce
Správce si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a případně nevhodný sortiment nebo jeho
část z prodeje vyloučit.
Otevírací doba tržiště
Tržiště je otevřeno pro veřejnost mezi 10:00 a 21:00. Zásobování je možné mezi 8:00 až 10:00 a od
18:00 do 22:00. Povinnosti prodejce
Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na ně
vztahuje. Prodejce je povinen na vyžádání musí vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných
předpisů ČR. Všichni prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zemědělství, hygienické a
veterinární předpisy.
Doprava a parkování
Parkování je prodejci povoleno na určených – vyhrazených místech správcem, resp. pořadatelem
tržiště. Každé vozidlo prodejce musí být viditelně označeno příslušným povolením, které prodejci
vydá správce.
Ostatní
Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám nebo jeho pomocníci zaviní. Prodejní místo je
předáno k dispozici ve stavu převzatém, veškeré nároky vůči správci jsou tímto vyloučeny.
Provozovatel tržiště: Softmail s.r.o.
Manažer tržiště: Jakub Hortenský
Technické zajištění: Jakub Hortenský

