
ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 24. 6. 2020

STATUTÁRNÍ  MĚSTO   OLOMOUC

NAŘÍZENÍ  č.  7/2013,

kterým se vydává tržní řád, 

ve znění nařízení č. 4/2020

Rada města Olomouce se usnesla dne 17. 12. 2013 vydat na základě § 18 odst. 1 a odst. 3 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení statutárního města 
Olomouce:

Článek 1

Úvodní ustanovení
(1) Toto nařízení na území statutárního města Olomouce vymezuje podmínky a určuje místa 

pro nabídku a prodej zboží (dále jen „prodej zboží“), nabízení a poskytování služeb (dále 
jen „poskytování služeb“) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1 (dále jen 
„provozovna“).

(2) Na území statutárního města Olomouce je možno mimo provozovnu prodávat zboží a 
poskytovat služby jen na místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení, pokud z tohoto 
nařízení nevyplývá něco jiného.

(3) Toto nařízení se nevztahuje2 na tyto činnosti provozované mimo provozovnu: 
a) na prodej zboží a poskytování služeb v místě a čase konání Hanáckých 

farmářských trhů, výstavních akcí (např. Flora Olomouc) a sportovních podniků 
(např. fotbalová utkání na Andrově stadionu),

b) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, 
c) na prodej zboží a poskytování služeb na předsunutých prodejních místech,
d) na prodej zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách, 
e) na sezónní prodej zmrzliny,
f) na prodej zboží a poskytování služeb v pojízdné prodejně či obdobném zařízení 

sloužícímu k prodeji zboží nebo k poskytování služeb.

                                                          
1zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
2§ 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů



2

Článek 2

Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) tržištěm (tržnicí) neuzavíratelný, uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný 
nezastřešený prostor či částečně zastřešený prostor, kde je prodáváno zboží nebo 
jsou poskytovány služby a ve kterém je umístěn jeden nebo více stánků,

b) městským tržištěm tržiště (tržnice), jehož prodejní plocha se nachází na pozemcích
parcelní číslo 104/1, 105/50, vše v katastrálním území Olomouc-město, obec 
Olomouc, ostatní plocha, a to mezi ulicemi Aksamitova, třída Svobody, třída
17. listopadu, Kateřinská, přičemž vyjmenované ulice se do prodejní plochy 
nezapočítávají,

c) stánkem prostory ohraničené pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky, 
nebo obdobná zařízení, kde je prodáváno zboží,

d) pojízdnou prodejnou3 mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a 
samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních 
předpisů3 a zároveň odpovídá hygienickým předpisům4,

e) předsunutým prodejním místem, prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona,
na kterém je umístěn stánek, ze kterého se prodává zboží nebo poskytují služby 
stejného charakteru jako v provozovně, se kterou funkčně souvisí a je provozován 
stejným podnikatelem a zřízen bezprostředně u uvedené provozovny,

f) restaurační zahrádkou, prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona,
ve kterém se provozuje hostinská činnost a je provozována stejným podnikatelem 
jako provozovna se kterou funkčně souvisí,

g) lokalita prodejního místa, prostor určený k prodeji zboží a poskytování služeb, 
kterým se rozumí jednotlivá tržiště (tržnice) a městské tržiště, viz příloha č. 1 
k tomuto nařízení,

h) provozovatelem, právnická nebo fyzická osoba, která organizuje prodej zboží 
a poskytování služeb na tržištích (tržnicích) nebo na městském tržišti,

i) prodejcem, fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje 
služby,

j) podomním prodejem a poskytováním služeb se rozumí všechny formy prodeje 
zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka 
zboží či služeb, které jsou provozovány fyzickými osobami či zástupci 
právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů, jakož i objektů sloužících 
k rekreaci,

k) pochůzkovým prodejem a poskytováním služeb, nabídka, prodej zboží, poskytování 
služeb na veřejném prostranství s použitím neseného zařízení, nebo bez takového 
zařízení nebo bez stánku, přičemž není rozhodující, jestli se prodejce pohybuje, 
nebo postává na místě; za pochůzkový prodej a poskytování služeb se nepovažuje 
provozování hostinské činnosti na restauračních zahrádkách,

l) sezónním prodejem zmrzliny, její prodej od 1. května do 30. září,
                                                          
3 například § 16 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů

4 například § 11 a 19 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů



3

m) Hanáckým farmářským trhem prodejní akce, která se pořádá na Horním náměstí
nebo na Dolním náměstí a je na ní nabízeno zemědělské a potravinářské zboží, 
které tematicky odpovídá charakteru Farmářských trhů a vychází z české tradice, a 
to zejména z tradice pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby 
potravinářských produktů.5

Článek 3 

Omezení pochůzkového prodeje a poskytování služeb
(1) Pochůzkový prodej a poskytování služeb jsou povoleny na celém území statutárního města 

Olomouce vyjma:
a) plochy Horního náměstí, Dolního náměstí a v ulicích Pavelčákova, Divadelní, 

Švédská, Riegrova, 28. října, Úzká, Opletalova, Ostružnická, Ztracená, Mahlerova, 
Michalská, Školní, Panská, Kozí, Kapucínská, Kateřinská, Lafayettova, viz příloha 
č. 2 k tomuto nařízení,

b) plochy náměstí Republiky, Žižkova náměstí a v ulicích 8. května, Pekařská, Denisova,
třída 1. máje, Masarykova třída, viz příloha č. 2 k tomuto nařízení,

c) plochy náměstí Národních hrdinů a v ulicích třída Svobody, Mlýnská, Aksamitova,
Kateřinská, viz příloha č. 2 k tomuto nařízení,

d) plochy parkoviště, ohraničeného ulicemi Aksamitova, Vídeňská, Polská a třída 
Svobody (vyjmenované ulice se do plochy nezapočítávají), které se nachází na 
pozemcích parcelní číslo 105/1, 105/54, 1611, vše v katastrálním 
území Olomouc-město, obec Olomouc, viz. příloha č. 2 k tomuto nařízení,

e) plochy městského tržiště, viz příloha č. 2 k tomuto nařízení,
f) okolí budovy vlakového nádraží (ČD Olomouc hl.n.) a před budovami Olomouckého 

kraje, Dopravního zdravotnictví a.s. a v okolí budovy Regionálního centra Olomouc 
s.r.o., a to na celých pozemcích parcelní číslo 143/1, 404/6, 424/2, 424/5, 424/10, 
428/1, 428/3, 428/5, 428/6, 624/1, 624/2, 624/3, 624/17, 624/18, 624/25, 624/26, 
624/29, 624/31, 624/38, 624/39, 624/40, 624/41, 624/42, 858/19, 858/20, 861/1, 920, 
921, 938/1, 938/37, 938/39, 938/40, 938/41, 1026, 1062/54, 1116, 1117, vše 
v katastrálním území Hodolany, obec Olomouc, viz příloha č. 2 k tomuto nařízení,

g) okolí budovy autobusového nádraží, a to na celých pozemcích parcelní číslo 120/2, 
120/4, 120/5, 125/2, 140/2, 140/7, 140/9, 140/61, 798, 824/2, 1702, vše v katastrálním 
území Hodolany, obec Olomouc, viz. příloha č. 2 k tomuto nařízení.

(2)  Pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb realizované v maskách, převlecích 
či kostýmech se zakazují na celém katastrálním území Svatý Kopeček, obec Olomouc,
a na celých pozemcích parcelní číslo 1346/1, 1346/5 a 1348, vše v katastrálním území 
Droždín, obec Olomouc.

Článek 4

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Podomní prodej a poskytování služeb se zakazují na celém území statutárního města 
Olomouce.

Článek 5

Stanovení lokalit prodejních míst, jejich prodejní doby a kapacity
(1) Stánky musí být v době prodeje zboží a poskytování služeb umístěny pouze v lokalitách 
                                                          
5 Definice vychází z kodexu farmářských trhů zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva zemědělství 
ČR (www.eagri.cz)
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prodejních míst, viz příloha č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Prodejní doba lokalit prodejních míst je tímto nařízením stanovena v příloze č. 1 k tomuto 

nařízení.
(3) Jsou-li kapacita lokalit prodejních míst a sortiment tímto nařízením stanoveny, pak je tak 

uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Článek 6

Pravidla k zajištění řádného provozu
(1) Provozovatel lokality prodejního místa (dále jen „provozovatel“), je povinen:

a) umístit tržní řád na vhodném a viditelném místě,
b) přidělit prodejcům konkrétní místo pro prodej zboží a poskytování služeb (dále jen 

„prodejní místo“).
(2) Provozovatel může k zajištění provozu lokality prodejního místa určit správce.
(3) Prodejci jsou povinni prodávat zboží a poskytovat služby jen na k tomu účelu přidělených 

prodejních místech ze stánků.

Článek 7

Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Na lokalitách prodejních míst jsou prodejci povinni:

a) udržovat čistotu prodejních míst, míst pro nakládku a vykládku zboží i skladových 
prostor, jsou-li zřízeny,

b) průběžně odstraňovat odpad,
c) odkládat obaly od zboží a ostatní odpad na určená místa.

Článek 8

Kontrola
(1) Kontrolu dodržování tržního řádu jsou oprávněni provádět zaměstnanci statutárního města 

Olomouce zařazení do Magistrátu města Olomouce a strážníci Městské policie Olomouc.
(2) Na porušení povinností stanovených tímto nařízením se vztahují zvláštní právní předpisy.6

Článek 9

Závěrečná ustanovení
(1) Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy 

nejsou tímto nařízením dotčena.
(2) Zrušuje se Nařízení statutárního města Olomouce č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád 

a Nařízení statutárního města Olomouce č. 4/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení 
č. 2/2007.

(3) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Martin Novotný               
primátor

Ing. Ivo Vlach
1. náměstek primátora

                  
                        

                                                          
6 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1 nařízení SMOl č. 7/2013

Lokalita prodejního místa Počet stánků nebo 
velikost prostoru

Prodejní
doba

Období Sortiment

MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ

část prostoru mezi ulicemi Aksamitova - třída Svobody -
třída 17. listopadu - Kateřinská

není stanoven Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně není stanoven

TRŽIŠTĚ (TRŽNICE)

28. října
celý prostor ulice

není stanoven Po – Ne
5:00 – 24:00

umístění stánků je možné 
pouze v rámci jednorázových 
akcí (Vánoční trhy, farmářské 
trhy apod.)

ovoce, zelenina, květiny vč. jmelí a věnců, 
potraviny, občerstvení, řemeslné a umělecké 
výrobky, upomínkové a sakrální předměty, 
knihy

třída Kosmonautů
Obdélník o rozměrech 40 x 1,5 m na zpevněné ploše 
v sousedství chodníku na pozemku parc.č. 624/19 k.ú. 
Hodolany, viz orientační zákres. Horní hrana obdélníku je 
umístěna na společné hranici pozemků parc.č. 624/19 a 
624/16 k.ú. Hodolany.

2 stánky Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně ovoce, zelenina
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Janského
Obdélník o rozměrech 15 x 3 m na chodníku na pozemku 
parc.č. 451/32 před objektem č.p. 459 k.ú. Povel, viz 
orientační zákres. Dolní hrana daného obdélníku je umístěna 
na společné hranici pozemků parc.č. 451/32 a 632 k.ú. 
Povel.

6 stánků Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně ovoce, zelenina, služby

U Cukrovaru
Obdélník o rozměrech 15 x 1,5 m na chodníku na pozemku 
parc.č. 436/1 k.ú. Holice, viz orientační zákres. Dolní hrana 
daného obdélníku je umístěna na společné hranici pozemků 
parc.č. 436/1 a 436/2 k.ú. Holice.

5 stánků Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně ovoce, zelenina,
služby
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Na Vozovce
Obdélník o rozměrech 12 x 1,5 m na zpevněné ploše na 
nároží ulic Na Vozovce a Dobnerova na pozemku parc.č. 
590/3 k.ú. Nová ulice, viz orientační zákres. Horní hrana 
daného obdélníku je umístěna cca 5,5 m jižně od společné 
hranice pozemků parc.č. 590/3 a 626/2 k.ú. Nová Ulice.

6 stánků Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně ovoce a zelenina, květiny, služby

Stupkova
Obdélník o rozměrech 18 x 1,5 m na zpevněné ploše na 
pozemku parc.č. 247/1, před objektem č.p.957  k.ú. Nová 
Ulice, viz orientační zákres. Pravá hrana daného obdélníku 
je umístěna cca 12 m severozápadně od společné hranice 
pozemků parc.č. 247/1 a 1169 k.ú. Nová Ulice.

4 stánky Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně ovoce a zelenina, služby
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Velkomoravská
Obdélník o rozměrech 10 x 1,5 m na zpevněné ploše na 
pozemku parc.č. 575/1 před objektem č.p. 590 k.ú. Nové 
Sady, viz orientační zákres. Dolní hrana daného obdélníku je 
umístěna cca 7,5 m severně od společné hranice pozemků 
parc.č. 575/1 a 673/1 k.ú. Nové Sady.

2 stánky Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně ovoce a  zelenina, služby

Horní náměstí 
celý prostor

není stanoven Po – Ne
5:00 – 24:00

Umístění stánků je možné 
pouze v rámci jednorázových 
akcí (Vánoční trhy, farmářské 
trhy apod.)

ovoce, zelenina, květiny vč. jmelí a věnců, 
potraviny, občerstvení, řemeslné a umělecké 
výrobky, upomínkové a sakrální předměty, 
knihy

Dolní náměstí
celý prostor

není stanoven Po – Ne
5:00 – 24:00

Umístění stánků je možné 
pouze v rámci jednorázových 
akcí (Vánoční trhy, farmářské 
trhy apod.)

ovoce, zelenina, květiny vč. jmelí a věnců, 
potraviny, občerstvení, řemeslné a umělecké 
výrobky, upomínkové a sakrální předměty, 
knihy 

Riegrova
celý prostor

není stanoven Po – Ne
5:00 – 24:00

Umístění stánků je možné 
pouze v rámci jednorázových 
akcí (Vánoční trhy, farmářské 
trhy apod.)

ovoce, zelenina, květiny vč. jmelí a věnců, 
potraviny, občerstvení, řemeslné a umělecké 
výrobky, upomínkové a sakrální předměty, 
knihy

Ostružnická
celý prostor

není stanoven Po – Ne
5:00 – 24:00

Umístění stánků je možné 
pouze v rámci jednorázových 
akcí (Vánoční trhy, farmářské 
trhy apod.)

ovoce, zelenina, květiny vč. jmelí a věnců, 
potraviny, občerstvení, řemeslné a umělecké 
výrobky, upomínkové a sakrální předměty, 
knihy
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Kmochova
Stávající betonový stůl na pozemku parc.č. 626/2 k.ú. Nová 
Ulice, viz orientační zákres.

1 stánek Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně ovoce a zelenina

Brunclíkova
Obdélník o rozměrech 7,5 x 1,5 m na chodníku na pozemku 
parc.č. 1928/1 k.ú. Holice, viz orientační zákres. Dolní hrana 
daného obdélníku je umístěna cca 17 m severně od společné 
hranice pozemků parc.č. 1928/1 a 1922/14 k.ú. Holice.

1 stánek Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně ovoce, zelenina,
služby
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Legionářská
Obdélník o rozměrech 5 x 3 m na zpevněné ploše
v sousedství chodníku na pozemku parc.č. 875/1 k.ú. Nová 
Ulice, viz orientační zákres. Levá hrana daného obdélníku je 
umístěna cca 3,5 m východně od společné hranice pozemků 
parc.č. 875/1 a 2135 k.ú. Nová Ulice.

1 stánek Po – Ne
5:00 – 24:00

celoročně občerstvení

třída Míru
Obdélník o rozměrech 5 x 35 m na zpevněné ploše na 
pozemku parc.č. 420/113 k.ú. Neředín, viz orientační zákres. 
Horní hrana daného obdélníku je umístěna cca 4,5 m jižně 
od společné hranice pozemků parc.č. 420/113 a 420/108 k.ú. 
Neředín, pravá hrana je umístěna cca 20 m západně od 
společné hranice pozemků parc.č. 420/113 a 467 k.ú. 
Neředín

25 stánků Po – Ne
5:00 – 24:00

20.10. – 4.11. květiny, svíčky, dušičkové vazby
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Příloha č. 2 nařízení SMOl č. 7/2013




