Provozní řád – Tetínské Farmářské Trhy s.r.o.
je sestaven v souladu se zákonem 166/1999 o veterinární péči a dalšími souvisejícími
předpisy.

Čl. 1.
Tento tržní řád se vztahuje na prodej produktů v rámci Tetínského Farmářského Trhu,
konaném na soukromém prostranství, které je v majetku Velkostatku Tetín s.r.o.

Čl. 2.
Pořádání trhů
Tetínské Farmářský Trhy pořádá firma Tetínské Farmářské Trhy s.r.o. - dále jen pořadatel —
je jako jediný oprávněn rozhodnout o nabízeném sortimentu v zájmu zachování zásadního
principu trhu a to nabídky českých zemědělských produktů a produktů místních prodejců.
Sortiment trhu zahrnuje: zeleninu, ovoce, ekologické zemědělské výpěstky, lesní plody,
houby, bylinky, bylinné čaje, koření, květiny, květinové dekorace, sadbu, ovocné šťávy, víno,
pivo, potraviny živočišného původu, pečivo, řemeslné výrobky, mýdla, bylinnou kosmetiku.
Pouze po domluvě je možné i nabízet zahraniční produkty.
Tetínské farmářský trhy se konají 1x nebo více krát měsíčně, v sobotu přibližně od 9:00 do
14.00 hodin, celoročně, s přestávkou leden - únor, na Koledníku u Tetína.
Obsazení trhu/prodejního místa je povoleno od 6:00 hod. se souhlasem pořadatele trhu,
který zároveň rozhoduje o rozmístění jednotlivých stánků. Prodejní místo musí být uvolněno
a uklizeno do 14:00 hod.
Zájemce o prodej na trhu je předem schválen pořadatelem a má uhrazen stanovený poplatek
za prodejní místo. Prodejce respektuje umístění prodejního místa dle rozhodnutí pořadatele.

ČI. 3.
Oprávnění k prodeji
Na Českém farmářském trhu mohou prodávat fyzické i právnické osoby, mající k prodeji
platné oprávnění a doklad o českém původu nabízených produktů a v případě zahraničních
produktu , souhlas pořadatele.

ČI. 4.
Ceny
Zboží je prodáváno za smluvní ceny (pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak).

ČI. 5.
Povinnosti pořadatele trhu
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.

Umístit tento provozní řád na vhodném a viditelném místě.
Seznámit prodejce s tímto provozním řádem.
Dohlížet na dodržování všech ustanovení provozního řádu prodejci.
Přidělit prodejcům konkrétní místa a dohlédnout na dodržení prodeje pouze v rámci
vymezeného prostoru trhu.
Zajistit pravidelný úklid místa pořádání trhu.
Zajistit uložení a likvidaci směsného odpadu dle požadavku obce, v případě vzniku
odpadu živočišného původu jeho odstranění je povinen zajistit prodejce ve spolupráci
se specializovanou a sanační firmou.
Zajistit pro prodejce možnost použití hygienického zařízení (WC a tekoucí voda
k umytí rukou).
Prodej hub a jiných přírodních plodin určených ministerstvem zdravotnictví umožnit
pouze osobám držícím osvědčení o prokázaných znalostech takových plodin před
zkušební komisí ustanovené orgánem veřejné ochrany zdraví.
Vést evidenci osob prodávajících na trhu živočišné produkty (obchodní jméno, sídlo
firmy, případně jméno a příjmení, bydliště).
Pořadatel může k zajištění provozu trhu určit fyzickou osobu - manažer/správce trhu.

ČI. 6.
Povinnosti prodejců na trhu
a. Před zahájením prodeje uhradit stanovený poplatek za prodejní místo.
b. Pro potřeby kontrolních orgánů mít u sebe oprávnění k podnikání, případně doklad o
pracovně – právním vztahu k podnikateli, doklad o původu a nabytí zboží, případně i
další doklady dle platných předpisů (např. zdravotní průkaz). Prodejci živočišných
produktů poskytnou nezbytnou součinnost a pomoc orgánům veterinární kontroly,
zejména při provádění zdravotních zkoušek, odběru vzorků a prověřování dokladů.
c. Viditelně označit prodejní místo obchodním jménem, sídlem – případně bydlištěm
podnikatele.
d. Zboží viditelně označit cenami, případně vyvěsit ceník.
e. Používat měřidla (váhy, míry) dle požadavků zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii.
f. Na požádání vydat zákazníkovi doklad o koupi zboží.

g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.
o.
p.

Udržovat prodejní místo v čistotě a bezpečné pro zákazníky.
Dodržovat hygienické a veterinární předpisy závazné pro prodej na trzích.
Udávat o zboží a jeho původu pravdivé informace.
Průběžně likvidovat prázdné obaly, po skončení prodeje veškerý odpad zlikvidovat dle
pokynů pořadatele trhu a zanechat své prodejní místo čisté.
Vozidlo zaparkovat dle pokynů pořadatele trhu a v souladu s místní úpravou provozu
na pozemních komunikacích.
Ovoce, zeleninu, lesní plody nabízet k prodeji již řádně očištěné a zbavené zavadlých
částí.
Prodejní místo zorganizovat tak, aby se navzájem jednotlivé druhy prodávaných
produktů negativně neovlivňovaly, nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření a
nebyly v přímém kontaktu se zemí.
Prodejní místo zorganizovat tak, aby nic nebránilo volnému pohybu zákazníků mezi
jednotlivými stánky.
Respektovat pokyny pořadatele trhu nebo jím určeného zástupce - manažera trhu.
V případě znečištění, kontaminace, poškození prodejní plochy nebo jiných součástí
prostoru trhu uhradit veškeré náklady spojené s uvedením poškozené, znečištěné,
kontaminované věci do původního stavu.

ČI. 7.
Živočišné produkty
Pro veškeré živočišné produkty nabízení na trhu platí:
a. Výroba, zpracování, skladování, přeprava a uvádění do oběhu musí odpovídat
požadavkům stanoveným veterinárním zákonem č. 166/199 Sb., zvláštními právními
předpisy a předpisy Evropského společenství.
b. Musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat,
zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
člověka, nesmějí mít prošlou záruční lhůtu.
c. Není-li stanoveno jinak, musí být opatřeny značkou zdravotní nezávadnosti, případně
značkou identifikační (CZ).
d. Vejce: Při prodeji drobným chovatelem smějí být nabízena pouze vejce neporušená,
udržovaná v nekolísavé teplotě od 5 do 18 stupňů Celsia, chráněná před sluncem.
Spotřebiteli mohou být prodána nejdéle 21 dnů od snášky, přičemž minimální
trvanlivost je 28 dnů. Jednomu konečnému spotřebiteli smí být prodáno nejvýše
60 ks vajec. Vejce nemusejí být prosvícená. Prodejce musí mít na viditelném místě
údaje o chovateli, u něhož byla vejce vyprodukována, a datum minimální trvanlivosti.
Při prodeji obchodníkem platí stejná pravidla jako při prodeji v obchodě (vejce
prosvícená, balená v originálních obalech, označená razítkem obsahujícím údaje o
původu a datu snášky), počet ks konečnému spotřebiteli není omezen. Teplota
skladování a minimální trvanlivost je stejná jako u prodeje chovatelem.

e. Sýry a další mléčné produkty: k prodeji smějí být nabízeny pouze produkty řádně
balené s uvedenou váhou, označené identifikačním číslem výrobce, datem výroby a
datem spotřeby. Teplota pro uchování mléčných výrobků ošetřených UHT nesmí
přesáhnout +240C, ostatní mléčné výrobky se musejí uchovávat v teplotě od +40C do
+80C (vyhláška č.77/2003, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky)
a to po celou dobu prodeje. Výrobky dále musejí být chráněny před povětrnostními
vlivy (přímé slunce, déšť), před prachem a před přímým kontaktem zákazníků
s nebalenými potravinami. Požadavky na značení balených i nebalených potravin
vyplývají ze zákona č. 110/1997 o potravinách (§6 a §8). Při prodeji nebalených
potravin musí být pro spotřebitele na viditelném místě umístěný údaj s názvem
výrobku, podmínkami skladování (teplota) a datem spotřeby. V případě manipulace
s výrobky (krájení) musí být zajištěna možnost mytí rukou a pomůcek na krájení a
manipulaci (prkénko, nůž, vidlička…) a to přímo na místě prodeje. Prodávající musí
zamezit možné kontaminaci potravin při současné manipulaci s nebalenou
potravinou a penězi použitím ochranných rukavic a podávacího náčiní.
f. Masné a uzenářské výrobky včetně výrobků z ryb: pro prodej těchto produktů platí
stejné podmínky jako pro prodej mléčných produktů. Skladovací teplota se však řídí
údaji výrobce, při čemž nejčastěji uváděná je do +50C.
g. Med a včelařské produkty: musejí být skladovány v obalech, které splňují podmínky
pro obaly potraviny živočišného původu, nesmějí být vystavovány přímému
slunečnímu záření. K dispozici musí mít prodejce informace o druhu medu nebo
včelařského produktu, o jeho původu a výrobci. Prodejce musí být schopen předložit
na vyžádání registraci včelaře.

V Tetíně dne 07.04.2021

Matthew Vaclav Duras
jednatel

