
Tržní řád – základní informace 
 
Na území hlavního města Prahy je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou 
rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem 
(kolaudovanou) nabízet – prodávat zboží nebo nabízet – poskytovat služby na 
místech uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení a v rozsahu v ní stanoveném, 
nejde-li o formy prodeje zboží nebo poskytování služeb, na které se toto nařízení 
nevztahuje, nebo které jsou zakázány. 
Místy uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou tržnice a tržiště (dále jen 
„tržiště“) a pro účely tohoto nařízení se za tržiště považují též tržní místa, restaurační 
zahrádky v době po 22.00 hod., místa pro konání trhů, trasy pro pojízdný prodej 
zboží nebo poskytování služeb, předsunutá prodejní místa, místa pro nabídku zboží 
a místa pro nabídku služby. 
 
Tržnice, tržiště a tržní místa mohou být provozovány po dobu celého roku, doba 
prodeje zboží a poskytování služeb je od 6.00 do 20.00 hodin, pokud není v Tržním 
řádu uvedeno jinak. 
Trhy jsou provozovány v určitém období roku, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení. Doba prodeje je od 6.00 do 21.00 hodin, pokud v Tržním řádu není 
uvedeno jinak. 
 
 

Formy prodeje vyjmuté z Tržního řádu 
 
Tržní řád se nevztahuje na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných 
spotřebitelem, na prodej tisku prostřednictvím kamelotů, na prodej vstupenek na 
kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin 
před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců, na prodej zvukových a 
obrazových nosičů jejich autory při provozování jejich pouliční produkce, na 
poskytování služeb a prodej zboží na restauračních zahrádkách v době od 8.00 do 
22.00 hodin, na zásilkový prodej, na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí (za 
vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 7. do 24. 
prosince běžného roku), na velikonoční prodej kraslic a pomlázek (za velikonoční 
prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před 
Velikonočním pondělím), na prodej zboží a poskytování služeb na lodích určených k 
dopravě osob a to při plavbě v rámci jejich trasy, na podnikatelskou činnost na 
botelech, na nabídku a prodej květin na předsunutých prodejních místech a místech 
pro nabídku zboží. 
 
Tržní řád se dále nevztahuje na prodej při kulturních akcích, jako jsou koncerty, 
divadelní představení, módní a jiné tematické přehlídky, sportovních akce, promítání 
v letních kinech a vysílání přenosů z velkoplošných obrazovek, realizovaný v místě, 
kde se akce koná. 
 
Toto nařízení se dále nevztahuje na prodej lodních lístků na vyhlídkové plavby, 
pokud se prodávají v přístavu, přístavišti a vývazišti nebo na plavidle či z plavidla, 
nacházejícím se na takovém místě, podle jiného právního předpisu. 
 



Toto nařízení se dále nevztahuje na sousedské slavnosti po dobu nepřesahující 2 
dny v kalendářním měsíci, pokud se konají v různých lokalitách městské části a 
nikoliv ve vzájemné bezprostřední blízkosti. Za sousedské slavnosti se pokládá 
společné sdílení veřejného prostranství podle jiného právního předpisu obyvateli 
konkrétních lokalit, kdy program slavnosti připravují sami obyvatelé zapojených lokalit 
spolu s dobrovolníky nebo místními spolky. 
 
Tržní řád se dále nevztahuje na bikesharing. Za bikesharing se pokládá poskytování 
služby úplatného užívání sdílených viditelně označených jízdních kol bez asistence 
další osoby, která si lze vypůjčit na jednom stanovišti a vrátit na jiném stanovišti, 
kterým se pro účely tohoto nařízení rozumí jakékoliv veřejně dostupné místo v rámci 
předem určené oblasti. 
 
 

Zakázané formy prodeje zboží a poskytování 
služeb 
 
Na území hlavního města Prahy je zakázáno: 
 
Podomní prodej. Za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí 
objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo 
poskytovány služby. 
 
Pochůzkový prodej, s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených 
koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu určených rozhodnutím, 
opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem. Za pochůzkový 
prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení 
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo 
přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo 
postává na místě. Pochůzkovým prodejem není prodej vstupenek na kulturní akce 
před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání, po dobu 4 hodin před jejich 
zahájením a bez omezení pohybu chodců, prodej a distribuce tisku prostřednictvím 
kamelotů. 
 
Pochůzkové poskytování služeb, s výjimkou doprovázení skupin nebo jednotlivců s 
výkladem průvodce. Za pochůzkové poskytování služeb se pokládá též činnost, která 
souvisí s realizací předem zakoupené nebo objednané služby. Není rozhodující, zda 
ten, kdo službu poskytuje, se při této činnosti přemisťuje nebo postává na místě. 
 
Pojízdný prodej na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za 
památkovou rezervaci, s výjimkou veřejně přístupné části komplexu zahrad vrchu 
Petřína (Kinského zahrada, Nebozízek, Petřínské sady, Seminářská zahrada, 
Lobkovická zahrada, Strahovská zahrada, Růžový sad a Park u Petřínské 
rozhledny), Karlova náměstí a Zítkových sadů. 
 
Nabízení pornografického tisku, s výjimkou případů, kdy je tento tisk nabízen v 
zatavené folii upravené tak, aby byl viditelný pouze název tisku. 
 
 



Žádost o změnu v Tržním řádu (vznik nového 
místa, změna stávajícího místa apod.) 
 
Žádost lze podat prostřednictvím formuláře nebo lze návrh podat bez formuláře 
s uvedením následujících údajů: 
-    druh místa pro prodej zboží nebo poskytování služeb (tržnice, tržiště, tržní místo, 
trhy, farmářské trhy, restaurační zahrádka, trasa pro pojízdný prodej zboží nebo 
poskytování služby, trasa pro pojízdné poskytování služeb s místem pro nabídku 
služby, předsunuté prodejní místo, místo pro nabídku prodeje zboží a poskytování 
služeb) 
-    adresa vybraného místa (městská část, ulice, číslo popisné a orientační, případně 
další upřesnění) 
-    velikost vybraného místa v m2 
-    prodejní doba (pokud je jiná než stanoví nařízení – Tržní řád) 
-    sortiment prodeje nebo druh služby 
-    období provozování činnosti (počáteční a konečné datum provozu) 
 
Přílohy 
-    situační plánek místa 
-    další upřesňující doklady (výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku, 
případně stanovisko orgánů památkové péče, Hygienické stanice hl.m.Prahy, 
drážního úřadu apod.) 
  
Lhůty k vyřízení 
Vzhledem k délce připomínkového řízení je třeba návrh podat nejméně 2 měsíce 
před schválením nového znění nařízení – Tržního řádu. Tržní řád se aktualizuje cca 
1x ročně, termín jeho aktualizaci vyhlašuje hlavní město Praha. 
  
Forma vyřízení 
Návrh doplněný uvedenými doklady a označený názvem odboru se zasílá poštou, 
datovou zprávou, nebo se předá podatelně městské části Praha 13. 
K žádosti vydávají svá stanoviska jednotlivé zainteresované složky Úřadu městské 
části Praha 13. Stanoviska k zařazení do Tržního řádu se projednávají v Radě 
městské části Praha 13 a následně se zasílají na Magistrát hl.m.Prahy. Po schválení 
Radou hl.m.Prahy se Tržní řád – novela uveřejní na webu Magistrátu hl.m.Prahy a 
posléze i na webu MČ Praha 13. 
 


