Vinohradské trhy v Městské části Brno – Vinohrady
PROVOZNÍ ŘÁD
Místo konání: vydlážděná plocha před radnicí (ze strany parku), Velkopavlovická 25 , Brno
(dále jen „tržiště“ nebo „trhy“)
Provozovatel a správce:
Kulturní, vzdělávací a informační centrum, příspěvková organizace MČ Brno – Vinohrady
Bzenecká 4226/23
zastoupené : Mgr. Jiřím Huňáčkem, ředitelem
IČO: 00400912 DIČ: CZ 00400912
(dále jen provozovatel)
I.
Předmět, způsob, zásady prodeje. Provoz tržiště.
Funkcí tržiště je nabídka a prodej čerstvých potravin, zejména zeleniny, ovoce, rostlin, včetně
sezónních přebytků zahrad. Dále je možno nabízet a prodávat vlastní rukodělné výrobky. Trh
je tedy výrazně zaměřen na potraviny, místní produkty a výrobky vlastní produkce.
1. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které
se zaměřením trhu souvisí a nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit.
2. Na tržišti může prodávat pouze výrobce (farmář) nebo jím určený prodejce, který má jeho
písemné pověření, a který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů
a je schopen tento původ při prodeji prokázat.
3. Na tržišti je vyloučen prodej živých zvířat (s výjimkou kaprů v předvánočním období),
importovaných výrobků a výrobků spotřebního a průmyslového zboží, textilních a obdobných
výrobků (s výjimkou těch, u nichž je prodejce schopen doložit a garantovat původ
zboží vlastní výroby).
4. Trhy se konají v průběhu celého roku, zpravidla 1x měsíčně a to v sobotu od 9:00 do 14:00
hodin.
5. Způsob prodeje:

- z vlastních prodejních zařízení prodejců
- z prodejních stolů provozovatele, umístěných v prostorách tržiště

6. Přeprodej zboží z velkoobchodu je zakázán, jakož i prodej zábavní pyrotechniky
a spotřebního zboží jiného, než z výroby samotného prodejce.
7. Prodejci i návštěvníci jsou povinni dbát pokynů správce tržiště, osoby odpovědné
za provoz, městské policie a jiných kompetentních orgánů a dodržovat právní řád ČR.
Provozovatel nepřebírá jakoukoli záruku a garanci za původ zboží prodávaného na tržišti,
stejně tak tuto záruku a garanci za zboží prodávané na tržišti nenese jeho správce.

8. Prodejcem se rozumí taková fyzická, právnická, či jiná osoba, která k předmětné činnosti
disponuje platným oprávněním, případně touto osobou pověřený pracovník. Smluvní vztah
mezi těmito subjekty není předmětem úpravy tohoto Provozního řádu.
9. Prodej není povolen fyzickým osobám mladším 15 let.
II.
Povinnosti prodejce
1. Prodejci jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud
se na ně vztahuje. Všichni prodávající jsou povinni dodržovat ustanovení zákona
o zemědělství, potravinách a související hygienické a veterinární předpisy.
2. Prodejce je dále povinen:



















zajistit schůdnost prostranství pro zákazníky, uvolnit průjezd složkám Integrovaného
záchranného systému, jakožto i dalším oprávněným osobám ze strany provozovatele
ve výjimečných a odůvodnitelných případech
seznámit se s Provozním řádem a dodržovat jej
obsadit takové tržní místo, které je mu přiděleno provozovatelem tržiště
označit své prodejní místo na vhodném, trvale viditelném místě svým jménem
příjmením, případně obchodní firmou, sídlem a platným IČ
zajistit si ve spolupráci s provozovatelem odběr energií, pakliže je k prodeji potřebuje
a tyto jsou platnou legislativou ČR vyžadovány, a to na své vlastní náklady
každý prodejce je osobně odpovědný za to, že při produkci, sklizni, skladování,
zpracování, výrobě a značení nabízených výrobků dodržel všechny legislativní předpisy,
zejména teplotní a hygienické podmínky
prodejce potravin je povinen prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží
nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímými slunečními paprsky
a nepříznivými vlivy (např. prach, vlhko, kouř apod.); u nebalených potravin a toho
zboží, které se krájí, či se může dostat do přímého kontaktu s kupujícími, tomuto
kontaktu zamezit v souladu s platnými hygienickými předpisy, dále u zboží vyžadujícího
chlazení, je prodejce povinen uchovávat zboží v jím garantované kvalitě a to za
odpovídajících podmínek ve vhodném zařízení, prodejcem k tomuto dodaném a jím
spravovaném. Za vhodnost, přiměřenost, hygienický stav a technický stav takového
zařízení dodaného prodejcem nenese provozovatel trhů žádnou zodpovědnost
prodejci jsou povinni zaregistrovat se u provozovatele
prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu i příslušným osobám kontrolních
orgánů, jakožto i provozovateli doklad o zaplacení zboží
prodejce „BIO“ výrobků musí mít k těmto výrobkům viditelně umístěnou certifikaci
k používání značky „BIO“ a to pro ten každý výrobek, k němuž příslušný certifikát
oprávnění prodeje vlastní
prodávaný sortiment musí být viditelně označen cenovkou
prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé a klamavé informace s cílem
oklamat spotřebitele, výrobky prodejce musí být jasně označeny zemí původu,
výrobcem, alergeny a dalšími identifikačními údaji, které vyžaduje příslušná legislativa
ČR a musí splňovat podmínky tohoto Provozního řádu
prodejce potravin je povinen u sebe mít platný zdravotní průkaz















prodejce nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené,
neúplné, nejasné, dvojsmyslné, nepřesné nebo přehnané údaje o skutečných
vlastnostech výrobků, nabízeném zboží, či službách souvisejících s prezentací
na trzích.
Za klamání spotřebitele se považuje i nabídka nebo prodej výrobků, zboží, či služeb
porušující platnou legislativu ČR v oblasti práva duševního vlastnictví.
prodejce garantuje, že v místě k prodeji, jemu přiděleném, bude po dobu konání trhů
přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka. Pakliže
tato podmínka nebude splněna, je prodejce povinen zajistit tlumočníka do výše
uvedených jazyků, a to na svoje vlastní náklady
prodejce se zavazuje, že nebude používat spotřebiče, které nejsou opatřeny příslušnou
revizní zprávou a schválené státní zkušebnou pro provoz v ČR či EU starší než rok.
Pakliže takové spotřebiče a zařízení využije, je si vědom toho, že veškeré škody
v souvislosti s provozem jakýchkoli zařízení obdobného charakteru, mu budou počítány
k úhradě
prodejci jsou povinni dodržovat zásady osobní očisty, čistotu pracovního oděvu
a pořádek pracovního místa. Dále jsou povinni průběžně v době trvání trhů
odstraňovat odpad, nápisy a obaly z jejich výrobků a tento likvidovat na své vlastní
náklady v souladu s platnými legislativními předpisy. Dále jsou povinni po skončení
trhů zajistit úklid a čistotu prodejního místa, a jeho blízkého okolí, které jim bylo v den
trhů na této akci provozovatelem přiděleno
prodejce ovoce, zeleniny, brambor, lesních plodů a těmto plodinám podobných
produktů, je povinen tyto produkty přivézt před nabízením k prodeji již očištěné
a zbavené zvadlých částí
prodejce je zodpovědný za škody, které zaviní sám nebo jeho pomocníci. Prodejce
je plně zodpovědný za technický stav svých využívaných spotřebičů a jím využívaných
vlastních technických přípojek
prodejce je plně zodpovědný za škody, které on, či jeho pomocníci prokazatelně
způsobí v souvislosti s jejich činností na tržnici

III.
Platby
Provozní poplatek pro každého prodejce je stanoven ve výši Kč 190,- sto devadesát korun
českých. Tento poplatek uhradí prodejce při předání prodejního místa správci oproti
příjmovému dokladu.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Při provozování tohoto tržiště se použije přiměřeně i nařízení Statutárního města
Brna tržní řád v platném znění.
2. Provozní řád nabývá účinnosti dnem vydání.
V Brně dne: 02.01.2020
Mgr. Jíiří Huňáček
ředitel KVIC Brno-Vinohrady

