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4/2017 

N  A  Ř  Í  Z  E  N  Í  

ze dne 23.10.2017, tržní řád 

 

 

Rada města Český Krumlov usnesením č. 
0478/rm30/2017 ze dne 23.10.2017 vydává na 
základě zmocnění podle ustanovení § 18 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v 
platném znění, a v souladu s ustanovením § 11 
odst. 1 a ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, toto nařízení: 

Čl. 1 P 

Předmět úpravy 

1) Toto nařízení upravuje podmínky pro 
nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej") 
a poskytování    

       služeb mimo provozovnu určenou k 

tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím 
podle zvláštního    
       zákona na území města Český Krumlov. 
2) Toto nařízení se nevztahuje na prodej 

zboží a poskytování služeb prováděné 
mimo provozovny                                                                     

určené k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona1 

při kulturně-společenských akcích: Slav-

nosti pětilisté růže, Advent a Vánoce v 
Českém Krumlově, Svatováclavské 
slavnosti, Kouzelný Krumlov a 
velikonoční trhy. 

 

Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 

Pro účely tohoto nařízení se: 
1) místem pro prodej a poskytování služeb 

rozumí tržiště (tržnice), prodejní místo, 
tržní místo, předsunuté prodejní místo a 
předzahrádka, 

2) tržištěm (tržnicí) rozumí neuzavíratelný, 
uzavíratelný nebo částečně uzavíratelný 
nezastřešený prostor, kde je prodáváno 
zboží nebo poskytovány služby a ve 

kterém je umístěn více než jeden 
stánek, 

3) prodejním místem rozumí konkrétně 
určené místo na tržišti (tržnici), na 
kterém fyzické či právnické osoby 
prodávají zboží nebo poskytují služby, 

4) tržním místem rozumí veřejně přístupné 
prostranství, kde se na jednom nebo 
více vymezených místech uskutečňuje 
prodej zboží nebo poskytování služeb 
fyzickými nebo právnickými osobami, 

5) předsunutým prodejním místem rozumí 
místo na vymezené ploše, určené k 
prodeji zboží nebo poskytování služeb, 
které funkčně navazuje na konkrétní 
provozovnu, určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona1, a které je umístěno 
bezprostředně u uvedené provozovny a 

má stejného provozovatele, 
6) předzahrádkou rozumí místo na vyme-

zené ploše, určené k provozování 
zpravidla hostinské činnosti, které 
funkčně navazuje na konkrétní 
provozovnu, určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle 
zvláštního zákona1, a které je umístěno 
bezprostředně u uvedené provozovny a 
má stejného provozovatele, 

7) provozovatelem fyzická nebo právnická 
osoba, oprávněná k provozování tržiště 
(tržnice), prodejního místa, tržního 
místa, předsunutého prodejního místa 
nebo předzahrádky. 

8) podomním prodejem se rozumí nabídka a 

prodej zboží nebo poskytování služeb 

uskutečňované formou obchůzky, při níž 

prodejce zboží, poskytovatel služby nebo 

zprostředkovatel prodeje zboží nebo 

služby bez předchozí objednávky 

vyhledává případné zájemce o zboží či 

službu z okruhu osob mimo veřejně 
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přístupná místa, zejména obcházením 

jednotlivých domů a bytů. Za podomní 

prodej se nepovažuje získávání a 

shromažďování dobrovolných peněžitých 

příspěvků dle zákona č. 117/2001 Sb. 

9) místem pro nabízení služby je místo mimo 

provozovnu určenou k tomu účelu 

kolaudačním rozhodnutím podle 

zvláštního zákona1 , na kterém není celá 

služba realizována, ale dochází zde k její 

nabídce vykonávané v jakékoliv podobě, 

zejména formou jakékoliv obrazové nebo 

grafické upoutávky. Místem pro nabídku 

služby je i místo uvedené v čl. 2, bod 4,5 a 

6.  

10) místem pro nabídku zboží je místo mimo 
provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 
zákona, na kterém se za účelem prodeje 
nebo nabídky vystavuje zboží stejného 
druhu jako v této provozovně, umístěné na 
zemi nebo na přenosném zařízení. To platí 
i tehdy, je-li takové zboží vystavováno 
zobrazené. Považuje se za něj i plocha, na 
které je uvedené zboží položeno, zavěšeno, 
či jiným obdobným způsobem upevněno 
buď přímo, nebo pomocí technického 
zařízení či konstrukce, jako je zeď domu 
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu 
kolaudačním rozhodnutím nebo vchodové 
dveře či okenice.  

 

Čl. 3 

Stanovení míst pro prodej a poskytování 
služeb, kapacita a základní vybavení 

1) V městské památkové rezervaci7 a na 

místech uvedených v zákresu, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto nařízení, lze  
prodávat zboží, poskytovat služby, 

nabízet služby (čl. 2, bod 9) a nabízet 
zboží (čl.2, bod 10) mimo provozovnu 

určenou k tomuto účelu kolaudačním 
rozhodnutím pouze se souhlasem města 
Český Krumlov. Žádost o vydání 
souhlasu se podává na odboru dopravy 

a silničního hospodářství Městského 
úřadu v Českém Krumlově. K žádosti o 
vydání souhlasu se z titulu svých 
pravomocí vyjadřují Odbor územního 
plánování a památkové péče2 a Odbor 

dopravy a silničního hospodářství3 

Městského úřadu v Českém Krumlově. 

2) Seznam míst stanovených pro prodej a 
poskytování služeb mimo provozovnu k 
tomuto účelu určenou kolaudačním 
rozhodnutím podle zvláštního zákona1, 

a to i míst, která byla povolena podle 
předchozích předpisů  je uveden 

v příloze č.2, která je nedílnou součástí 
tohoto nařízení. 

Čl. 4 

Stanovení doby prodeje zboží a posky-

tování služeb 

1)  Provozní dobu, ve které bude prováděn 

prodej zboží či poskytovány služby, sta-

noví provozovatel. 

2)  Provozní doba musí být stanovena tak, 

aby v žádném dnu nezasahovala do doby 

mezi 24.00 hodin a             6.00 hodin 

druhého dne. To neplatí v době pořádání 

kulturně- společenských akcí: Slavnosti 

pětilisté růže, Advent a Vánoce v Českém 

Krumlově, Svatováclavské slavnosti, 

Kouzelný Krumlov a velikonoční trhy. 

Čl. 5 

Pravidla pro udržování čistoty a bez-

pečnosti v místě prodeje nebo poskytování 
služeb 

Provozovatel místa pro prodej nebo po-

skytování služeb je povinen zajistit splnění všech 

požadavků vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů. 

Čl. 6 

Povinnosti provozovatele k zajištění 
řádného provozu místa pro prodej nebo 

poskytování služeb 

1) Provozovatel místa pro prodej zboží a 

poskytování služeb je povinen viditelně 

označit toto místo obchodní firmou nebo 

názvem nebo jménem a příjmením, jeho 

identifikačním číslem, údajem o sídle 4 a 

jménem a příjmením osoby odpovědné za 

činnost provozovny. Není-li provozovatel 

podnikatelem, označí místo svým jménem 

a příjmením a kontaktní adresou. Je-li 

pověřen správou tržiště (tržnice) správce, 
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pak na vhodném viditelném místě zveřejní 

své jméno a příjmení a kontaktní adresu. 

2) Provozovatel místa pro prodej zboží či 

poskytování služeb je povinen dodržovat 

povinnosti vyplývající z obecně závazných 

právních předpisů5. 

3) Provozovatel tržnice (tržiště) je povinen na 

tržišti (tržnici) viditelně zveřejnit tento tržní 

řád a dohlížet nad jeho dodržováním. 

4) Provozovatel tržnice (tržiště) je povinen 

zpracovat a na tržišti (tržnici) viditelně 

zveřejnit provozní řád tržiště (tržnice), 

upravující zejména provozní dobu, režim 

zásobování, provádění úklidu, likvidace a 

odvozu odpadu a další potřebné záležitosti 

pro udržení řádného a bezproblémového 

chodu místa. 

Čl. 7 
Zákazy 

 
V obvodu města Český Krumlov se zakazuje 
prodej:  

 

1) zboží z ložné plochy vozidel, 

2) z plavidel všeho druhu nacházejících se 

na vodních tocích nebo vodních plochách, 

3) podomní prodej. 
 

 

Čl. 8  

Kontrola a sankce 

1)  Dodržování tohoto nařízení jsou 

oprávněni kontrolovat pověření pracovníci 

Městského úřadu v Českém  Krumlově a 

strážníci městské policie. 

2)  Porušení tohoto nařízení se postihuje 

podle zvláštních právních předpisů6. 

Čl. 9 

 Účinnost 

1)  Toto nařízení nabývá účinnosti dne    

              1.4.2018. 

2)  Zrušuje se nařízení města č. 1/2009 tržní 

řád ve znění jeho pozdějších změn a doplnění.  

 

 

 

 

 

………………………………… 

Mgr. Dalibor Carda 

starosta  

 

…………………………………. 
Ing. Josef Herman,  

místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno                

        vání a stavebním řádu, v platném znění   

        (stavební zákon) 

2)  zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové   

         péči, v platném znění 

3)  zákon č. 13/1997, o pozemních komunika  

          cích, v platném znění 

4)  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském  

         podnikání, v platném znění (živnostenský    

         zákon) 

5)  např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně  

         spotřebitele, v platném znění, zákon č.    

          455/1991 Sb., o  živnostenském podnikání,          

          v platném znění, zákon č. 166/1999 Sb., o   

          veterinární péči, v platném    

          znění, zákon č. 353/2003, o spotřebních   

          daních, v platném znění, zákon č.   

          565/1990 Sb., o místních    

         poplatcích, v platném znění, vyhláška  

         města č. 1/2017, o místních poplatcích 

6)  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném   

         znění, zákon č. 200/1990 Sb., o     

         přestupcích, v platném  

         znění, zákon č. 455/1991 Sb., o  

         živnostenském podnikání, v platném znění 

7)   Výnos MK č. 16 417/87 – VI/1

 

 

 

 

 





Typ Umístění (ulice, popis místa) Popis, vzhled, tvar, poznámka atd. Pozemek (číslo, k.ú.) Rozsah (m2)

hostinská předzahrádka

Kájovská ulice, z druhé strany objektu nám. Svornosti č.p. 9, hotel Zlatý 

Anděl bez podesty, židle, stoly 1294/9 33

hostinská předzahrádka

Kájovská ulice, z druhé strany objektu nám. Svornosti č.p. 11, hotel Zlatý 

Anděl (restaurace Don Julius), mezi vchody bez podesty, žídle stolky 1294/8 5

hostinská předzahrádka nám. Svornosti u č.p. 10, před hotelem Zlatý Anděl s podestou, zábradlí, lavice a stoly 1294/7, st. 16/1 40

hostinská předzahrádka nám. Svornosti u č.p. 12, před hotelem Old Inn s podestou, zábradlí, lavice a stoly 1294/7 95

hostinská předzahrádka Kájovská ulice u č.p. 64 před restaurací Bohemia bez podesty, plůtek, židle stoly 1294/8 19

hostinská předzahrádka Šatlavská u č.p. 157, před restaurací v Šatlavské ul. s podestou, lavice, stoly, markýza 1294/12 14

hostinská předzahrádka Latrán č.p. 16, chodník před kavárnou židle, stolky (tři dny v týdnu) 1299/1 12

hostinská předzahrádka Klášterní u č.p. 52 a naproti u č.p. 32 podesta, zábradlí, židle, stoly 1299/3 17

hostinská předzahrádka Klášterní u č.p. 49 bez podesty, židle, stolky 1299/3 bez rozměru

hostinská předzahrádka Kájovská u č.p. 66 bez podesty, zábradlí, lavice a stoly, sříška 1294/8 9

hostinská předzahrádka Radniční u č.p. 101, před hotelem Dvořák s podestou , zábradlí, židle, stoly, zastřešení 1294/1 39

hostinská předzahrádka Radniční u č.p. 101, za hotelem Dvořák u řeky bez podesty, zábradlí, židle , stoly, zastřešení 1294/2 + pozemek povodí 13

hostinská předzahrádka Kájovská u č.p. 67, před cukrárnou a penzionem Marie bez podesty, zábradlí, židle stoly, markýza 1294/8 31

hostinská předzahrádka Hradební u č.p. 61, před kavárnou bez podesty, židle stolky, Fiat 500 1387/1 22

hostinská předzahrádka nám. Svornosti u č.p. 3, před hotelem Grand s podestou a zábradlím, židle, stoly 1294/7 35

hostinská předzahrádka Panská u č.p. 17, před kavárnou U Dvou andělů, mezi vchody židle, stolky, bez podesty 1294/6 9

hostinská předzahrádka nám. Svornosti u č.p. 9, před restaurací Krumlovská fontána s podestou, zábradlí, židle stoly, slunečníky 1297/7, st. 15/1 48

hostinská předzahrádka nám. Svornosti u č.p. 4, před provozovnou podesta, zábradlí, židle, stoly 1294/7 15

hostinská předzahrádka Panská u č.p. 32 Dlouhá, ve výklenku u restaurace Vlašský dvůr stolky, židle 1294/6 8

hostinská předzahrádka Linecká u č.p. 41, před restaurací U Bejka s podestou, zábradlí, lavice a stoly 1288/1 22

hostinská předzahrádka Na Ostrově u č.p. 171, před restaurací s podestou, lavice, stoly 1296/1 15

hostinská předzahrádka Latrán u č.p. 77, před restaurací Hotel u města Vídně s podestou, stoly a židle, zábradlí, slunečníky 1299/1 31

hostinská předzahrádka Panská u č.p. 21 židle, stoly 1296/6 bez rozměru

hostinská předzahrádka Dlouhá u č.p. 31, před restaurací Cikánská jizba stůl a lavice 1294/3 3

hostinská předzahrádka Latrán u č.p. 46, z boku kavárny u Červené brány s podestou, lavice, stoly, markýza 1299/1 19

posezení Radniční u č.p. 29, před prodejnou stolek, židle 1294/1 1

hostinská předzahrádka Špičák u č.p. 133, před restaurací stoly židle, vlastní pozemek 1331/13 bez rozměru

hostinská předzahrádka Pivovarská ul. u č.p. 27, před restaurací lavice, stoly, podesta, plot 756/2 bez rozměru

hostinská předzahrádka Na Ostrově u č.p. 86, před restaurací lavice, stoly 1296/1 25

hostinská předzahrádka Soukenická u č.p. 35, před restaurací Švamberský dvůr bez podesty, lavice, stoly 1294/4 8

hostinská předzahrádka Široká u č.p. 72, před Egon Schiele centrum bez podesty, židle, stoly 1297 6

hostinská předzahrádka Rybářská u č.p. 23, 24, před restaurací a hotelem bez podesty, lavice a stoly 1290/1 20

hostinská předzahrádka Široká před č.p. 53, před penzionem Galko s podestou, zábradlí, řidle, stoly 1297 13

hostinská předzahrádka Kájovská u č.p. 54, před restaurací U Jakuba s podestou a zábradlím, vstupní ulička bez podesty 1294/8 47

stánek s posezením Široká u č.p. 80, restaurace Krumlovský mlýn dřevěný stánek, židle stolky 1297 9

hostinská předzahrádka Kájovská u č.p. 62, před občerstvením a kavárnou bez podesty, stolky, židle 1294/8 8

hostinská předzahrádka Špičák č.p. 134 - kino Luna před vchodem židle, stolky, deštníky 775/4 10

hostinská předzahrádka Klášterní u č.p. 48, před penzionem Baroko bez podesty, židle, stolky 1299/3 9

hostinská předzahrádka Latrán u č.p. 75, před restaurací na chodníku bez podesty, židle, stolky 1299/1 12

hostinská předzahrádka Po Vodě u č.p. 282, před provozovnou židle, stolky 1388/1 3

hostinská předzahrádka před cukrárnou na chodníku, Latrán č.p. 55 bez podesty, židle, stoly 1299/1 3

hostinská předzahrádka Široká u č.p. 74, před domem na chodníku bez podesty, židle, stoly 1297 12

hostinská předzahrádka Široká  u č.p. 76, před domem židle, stoly 1297 5

hostinská předzahrádka sídlo Soukenická č.p. 44, předzahrádka před domem č.p. 43 bez podesty, židle, stolky 1294/4 5

umístění mobiliáře před domem Soukenická č.p. 44 1 ks odkládací stolek a lavice 1294/4 1

hostinská předzahrádka Latrán č.p. 40, před výdejním okénkem lavice 2x, jeden stůl 1299/1 2

stánkový prodej Latrán u č.p. 54, před domem - prodej perníku dřevěný stánek se stříškou 1299/1 2

stánkový prodej občerstvení Pod Sv. Duchem u Rechlí dřevěný stánek s posezením 1702/2 15

předsunuté prodejní místo Radniční u č.p. 27, ve vchodu stolek, lavice 1294/1 2

malování portrétů podloubí nám. Svornosti u radnice malířský stojan, dvě židle 1294/7, st. 1 2

malování portrétů Široká u č.p. 72, před Egon Schiele centrum malířský stojan, dvě židle 1297 2

malování portrétů Na Ostrově u soutoku řeky s náhonem mlýna malířský stojan, dvě židle 1296/1 2

lukostřelba Na Ostrově za objektem č.p. 86 střelnice na lukostřelbu 1296/1 16

stánek u lávky přes polečnici, výroba mincí apod. stánek se stříškou, výheň kovářská 947/3 7

stánek u lávky přes polečnici, prodej pohlednic a propag. mat. stánek se stříškou 889/1 4

stánkový prodej

Rooseveltova u č.p. 28, prodej turist. propagač. materiálů (mapy, 

průvodce, pohlednice, brožury) stánek st. 246 1

předzahrádka Hradební u č.p. 81, sezónní prodej občerstvení a posezení podesta st. 172 bez rozměru
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