
Český svaz chovatelů
ZO Strakonice 1

PROVOZNÍ  A  TRŽNÍ

ŘÁD

v areálu ZO  ČSCH  Strakonice 1
 Podsrpenská 339
( za hřbitovem )

schválený výborem ZO dne 11.12.2016  



Oddíl  I.

Při vstupu do areálu si musí návštěvníci zakoupit vstupenku

PRODEJNÍ  PROSTORY
Hala č. 1

a) společenská místnost
slouží  všem  návštěvníkům  areálu  v  době  nedělních  trhů  zdarma.
V těchto prostorách je   k o u ř e n í    z a k á z á n o.  Za provoz  a
úklid  zodpovídá  vedení  provozovny  občerstvení.  Za  dodržování
pořádku odpovídá výbor  ZO ČSCH  Strakonice 1.

b) kantýna
Vstup  do  kantýny  je  nepovolaným  osobám  zakázán.  Kantýna  i
společenská  místnost  je  v  pronájmu  a  za  provoz  odpovídá  vedoucí
provozovny.
Personál kantýny a obsluha má k dispozici vlastní WC v zadní části
této haly.

c) malá společenská místnost
Tato místnost je přilehlá ke kantýně a je v ní opět kouření zakázáno.
Obsluhu a úklid zde zabezpečuje pronájemce kantýny.

d) kancelář
Slouží  pokladníkovi,  předprodejci  pultů,  jednateli  a  předsedovi  k
vykonávání svých pravidelných činností pro ZO ČSCH  Strakonice 1.
Je zde umístěna rozhlasová aparatura nejen pro ozvučení společenské
místnosti, ale i pro informace návštěvníkům areálu.
Úklid v této místnosti zajišťuje správce areálu.

e) schůzová místnost
Slouží  pro  schůzovou  činnost  chovatelských  odborů,  chovatelských
klubů  nebo  pro  projednávání  problémů  týkajících  se  většího  počtu
účastníků. Je zapůjčována i okresnímu výboru pro jejich schůze.
Úklid v této místnosti zajišťuje správce areálu.

d) uzavřené prostory pro prodej potravin
Je určena pro prodej potravin. Tato místnost je vybavena samostatným
umyvadlem s přívodem teplé a studené vody. 
Úklid v této místnosti zajišťuje správce areálu.

e) sociální zařízení
Je určeno jednak pro běžné návštěvníky nedělních trhů (ženy a mu-
že ), odděleně pro personál kantýny a odděleně pro vozíčkáře.
Při nedělních trzích a o výstavách je přítomna stálá služba, která dbá
na pořádek a provádí i úklid.
Za včasné vyvážení jímky odpovídá správce areálu.



Hala č. 2
Slouží  pouze pro  účely  prodeje,  koupě  a  výměny  drobných
hospodářských  zvířat,  tj.  kuřat,  kachňat,  housat,  holubů,  drůbeže
hrabavé a vodní, králíků a morčat. Prodej psů má vyhrazeno místo před
pokladnou č.2.
Prodej a burza jednotlivých druhů zvířat smí být prováděna pouze k tomu
vyhrazených a označených klecích, popřípadě místech. 
Do areálu je zakázáno přinášet nemocná a z nemoci podezřelá zvířata.

         Do areálu je zakázán vstup se psy, za účelem prodeje.
Tato hala slouží též ke zveřejňování inzerátů ve vývěsních skříňkách 
za  poplatek  stanovený  dle  velikosti  a  doby  zveřejnění.  Samovolné
vyvěšování inzerátů a plakátů bez vědomí organizace je zakázáno.
Za provoz a úklid včetně pravidelné dezinfekce odpovídá správce areálu.

Hala č. 3
         V této hale jsou umístěny prodejní pulty č. 1 - 36.

a) v době pořádání výstav slouží celá hala pouze pro výstavní účely
b) ostatní neděle slouží k obchodní činnosti

Za obsazené pulty je vybírán poplatek - viz. oddíl IV.
Předplatné za neobsazené pulty v danou neděli propadá ve prospěch ZO.
Za provoz a udržování pořádku i úklid odpovídá správce areálu.

Lehký krytý ocelový přístřešek
Jsou v něm umístěny boxy od č. 37 do č. 66 , které jsou určeny pro prodej
zahradnických  výpěstků,  tj.  sadby,  zeleniny  a  ovoce,  ale  slouží  i  k
obchodní činnosti.
Mezi halou č.2 a lehkým ocelovým přístřeškem je prostor  přestřešen a
slouží ke stejným účelům jako lehký ocelový přístřešek.
Za provoz a udržování pořádku i úklid odpovídá správce areálu.

venkovní nekryté prostory
a) boxy u plotu od č. 66A do č. 80

Jsou určeny pro prodej zahradnických výpěstků, tj. sadby, zeleniny a
ovoce, ale slouží  i k obchodní činnosti.
Pulty od č. 77 do č. 80 slouží k velkoprodeji zvířat.

b) volný prostor mezi halou č. 2 a halou č. 3
Je určen pro obchodní činnost (stánky).

c)  volný prostor mezi halou č. 1 a lehkým ocelovým přístřeškem
V  tomto  prostoru  bude  provoz  povolován  pouze  ve  výjimečných
případech,  především  s  ohledem  na  zabezpečení  plynulého  a
bezpečného provozu v těchto místech.

d)  betonová plocha u hlavního vstupu



Celý prostor slouží k obchodní činnosti (stánkovému prodeji).
Za úklid a pořádek na volných prostorách odpovídá správce areálu.

Oddíl  II.
PODMÍNKY  PRODEJE

1.  Organizace a osoby prodávající výrobky musí dodržovat hygienické     
     předpisy, směrnice Ministerstva průmyslu a obchodu a tržní řád. Odpovídají
     za      zdravotní nezávadnost prodávaného zboží.
2.  Prodávané zboží musí mít běžnou tržní jakost výrobků prodávaných ve    
     státním nebo družstevním obchodě. Orgány veterinární a hygienické služby   
     mohou omezit nebo zakázat prodej některých výrobků či zvířat s ohledem na
     podmínky prodeje, jakost zboží a epidemiologickou situaci.
3. Prodávající přebírá na sebe odpovědnost před kontrolními orgány podle §31

odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, o hodnověrném způsobu
nabytí prodávaného zboží a porušení provozního a tržního řádu.

4. Stánek prodávajícího musí být označen osobním jménem jak právnické, tak 
fyzické osoby, číslem IČO a osobou odpovědnou za provoz. Prodávané zboží
musí  být  viditelně označeno cenovkami.  Prodávající  nesmí  o prodávaném
zboží  uvádět  zkreslené  nebo  nepravdivé  informace  s  cílem  oklamat
spotřebitele. Při prodeji je nutné používat platně cejchovaných měřidel a vah.
U cizích výrobků musí být český návod k použití. 

5. Prodávající je povinen osobně udržovat pronajaté místo v čistotě a po   
skončení prodeje je zanechat čisté a uklizené. Za tím účelem lze použít nádob
při stěnách v areálu ZO ČSCH. Za nedodržování těchto povinností  budou
postihováni.

5. Při prodeji je nutné se prokázat Živnostenským listem, u cizinců průkazem o 
totožnosti a dokladem o původu zboží.

Prodej mimo areál ZO ČSCH je přísně zakázán !

7.  Prodávat je možno :
     a)  veškeré drobné hospodářské zvířectvo, za podmínek dodržení zásad  

     určených veterinárním řádem pro jednotlivé druhy zvířat v prostorách   
     vymezených tímto tržním řádem. 

     b)  Rostlinné výrobky z vlastní zemědělské výroby, tj.brambory, ovoce,  
          zeleninu, zeleninovou sadbu, ořechy a lesní plody.

Vejce - označená razítkem (průkaz o zdravotní zkoušce drůbeže)
     Včelí med - osvědčení k prodeji

          Houby - osvědčení o znalosti hub
          Byliny - osvědčení o znalosti bylin
          Parfémy,drogerie , korály - atest hygienika o zdravotní nezávadnosti     
          prodávaného zboží; prodávány mohou být v prostorách chráněných před   



          sluncem
     c)  Výrobky ze dřeva : tj. hrábě, kosišťata, košíkářské výrobky včetně ostat
           ních výrobků z proutí, chvoje, šišek, jmelí a další drobné domácí výrobky
     d)  Další výrobky v rozsahu a sortimentu které vyplývají z povolení    
           vystaveného Živnostenským úřadem.

Není dovoleno prodávat :
Alkohol, tabákové výrobky, ohřívané párky a opékané klobásy i další 
ohřívané nebo opékané potraviny ani lahvové pivo.

K občerstvení návštěvníků areálu je k dispozici kantýna v hale č. 1.

Oddíl  III.
PRODEJNÍ  DOBA  V  AREÁLU

od 1. ledna do 31. prosince  od  630        do  1130

Oddíl   IV.
CENY

VSTUPNÉHO, PRODEJNÍCH MÍST A VNÁŠENÁ  ZVÍŘATA

1. VSTUPNÉ
a)  členové  s průkazkou, vozíčkáři a 1 doprovod...................…..zdarma
b)  děti od 6 let do 15 let  a invalidé s průkazkou....................................   5,- Kč
c)   dospělá osoba...................................................................................10,- Kč

2.  PRODEJNÍ  MÍSTA

a) hala č. 3  - pulty č.  1  - 36..............................................................110,- Kč
b) ocel.krytý přístřešek - pulty č. 37 – 66...........................................110,- Kč
c) nezakryté pulty č. 66A – 80............................................................150,- Kč
d) při postavení vlast. stánku (cena za bm)..........................................50,- Kč 
e) krytý prostor mezi halou č.2 a ocel. přístřešek (cena za bm)...........50,- Kč
f) přívěs za osobní auto......................................................................130,- Kč
g) osobní auto.....................................................................................150,- Kč 
h) nákladní auto-dodávka (prodej uzenin z auta)................................180,- Kč
i) stánek, uzeniny, farmářské výrobky (cena za 2bm)........................150,- Kč

3.  ELEKTRICKOU ENERGII



-  spotřeba/prodejní den..........................................................................20,- Kč

4.  INZERCE
     a)  za 100 cm2 a za 1 měsíc  ..............................................................     10,- Kč
     b)  za každý další započatý měsíc  ....................................................    10,- Kč

5.  PRODEJCI - VSTUPNÉ
za druhého prodávajícího / prodejní místo 
a neděli...................................................................................................10,- Kč

6. ZA  VNÁŠENÁ  DROBNÁ  ZVÍŘATA
sele, kůzle, jehně   ………………………….........................................10,- Kč
prase, koza, ovce   ………………………….........................................20,- Kč
klecné králíci a kožešinová zvířata........................................................10,- Kč
klecné holubi a drůbež………….......................................................... 10,- Kč
klecné ostatní..........................................................................................10,- Kč

klecné – zvířata bez ohledu na množství   

7. PRONÁJEM  ZASEDACÍ  MÍSTNOSTI  CIZÍM  ZÁJEMCŮM
- v letním období ......................  500,- Kč
- v zimním období  ...................  800,- Kč             
-    pro členy ZO jsou sazby poloviční

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ

1. Vystavené průkazky v předprodeji jsou nepřenosné na jinou osobu.
2. Pokud prodávající neprokáže kontrole zakoupenou platnou vstupenku 

nebo průkazku člena ZO Strakonice 1, je povinen uhradit vstup.
3. Místa zakoupená v předprodeji musí být prodávajícím obsazena :

- v  době od  530 do  630 hodin

Nebude-li do této doby prodejní místo obsazeno, nebo z časovým
předstihem oznámeno o neúčasti prodávajícího, organizace jej prodá

dalšímu zájemci bez navrácení obnosu původnímu předplatiteli.

Oddíl   IV.
KONTROLA  PROVOZU  TRŽNICE

1. Prodej, průběh a pořádek při trhu řídí a zabezpečuje správce areálu ZO.



2. Kontrolu provozu chovatelského areálu a dodržování podmínek stanovených 
pro prodej tímto Tržním řádem a obecně závaznými právními předpisy, 
provádějí níže jmenovaní pracovníci a organizace :

- správce areálu ZO 
- pověřený člen ZO, který vede evidenci prodejců
- pověřený člen ZO kontrolou
- Městský úřad Strakonice
- Okresní hygienická služba Strakonice
- Okresní veterinární služba Strakonice
- Živnostenský úřad okresního úřadu i městského úřadu
- Finanční úřad ve Strakonicích
- Pasová služba a cizinecká Policie
- Mětská Policie Strakonice
- Policie ČR OO Strakonice
- Požární ochrana ve Strakonicích
- Česká obchodní inspekce 

3. Při kontrole shora uvedenými orgány a pověřenými pracovníky ZO ČSCH 
     Strakonice 1, musí se prodávající osoba prokázat :

- Občanským průkazem
- Živnostenským listem je-li podnikatel
- IČO je-li podnikatel
-    u cizinců průkazem o totožnosti a dokladem o původu zboží.
- průkazem o zaplacení prodejního místa a platnou vstupenkou

4. Porušení podmínek stanovených tímto Tržním řádem bude postihovat 
příslušný  úřad, který je oprávněn ke kontrole. Nedodržení těchto podmínek 
znamená ukončení prodeje v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 na jeden rok.

5. ZO ČSCH Strakonice 1 neodpovídá za odcizená zvířata z klecí a zboží na 
pultech.

6. Kupující má právo žádat od prodejců na zakoupené zboží potvrzení 
(paragon) případně i Záruční list.

Tento  TRŽNÍ  ŘÁD nabývá účinnosti dnem  11.12. 2016.

Za výbor  ZO ČSCH Strakonice 1

Holub  Jaroslav Michal Šmolík
                                       

    předseda       jednatel
                                                                           


