PROVOZNÍ ŘÁD
Cílem trhů v Moravanech je nabídka a prodej čerstvého ovoce a zeleniny, mléka a mléčných
výrobků, pekařských a cukrářských výrobků, masa a uzenin, nápojů a dalšího potravinářského
sortimentu vlastní výroby z Jižní Moravy nebo z ostatních regionů České republiky. Naší vizí je
nejenom podpořit výrobce oceněné Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje, označené
logem Regionální potravina či jinak certifikované, ale i umožnit místním zahrádkářům rozprodat
svoje přebytky.
Farmářské trhy a biojarmark se konají dle Organizačního řádu schváleného radou obce
Moravany na každý jednotlivý kalendářní rok, který je přílohou č.1 Provozního řádu.
Pořadatelé si vyhrazují právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které se
zaměřením trhů souvisí a nepopírá ho, případně nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit.
V rámci farmářských trhů je vyloučen prodej živých zvířat (s výjimkou ryb), importovaných výrobků,
spotřebního a průmyslového zboží, textilních, kožedělných a obdobných výrobků (s výjimkou
řemeslně zpracovaných).
U osob, které nejsou podnikatelé s živnostenským oprávněním či registrovanou zemědělskou
výrobou, jsou příjmy (ne zisky) z příležitostného prodeje a příjmy z příležitostného pronájmu do
výše 20 tis. celkem za rok osvobozeny od daně. Doporučujeme však vést si osobní deník příjmů,
aby v případě kontroly finančního úřadu mohl prodejce doložit, že jeho příjmy tuto částku ve
zdaňovacím období nepřesáhly (dle §10 odst. 1a) Zákona o daních z příjmů). Pokud jsou tyto
částky ve zdaňovacím období (obvykle je to kalendářní rok) překročeny, je třeba podat daňové
přiznání.
Prodej není povolen osobám mladším 15-ti let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této
činnosti.
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.
Prodejci potravin jsou povinni splnit oznamovací povinnost u místně příslušného dozorového
orgánu. Nejste-li registrováni u Státní zemědělské a potravinářské inspekce, udělejte to prosím
bezodkladně u místně příslušného inspektorátu SZPI, jinak porušujete zákon. Registrační
formuláře jsou k dispozici například na internetových stránkách www.szpi.gov.cz v sekci
dokumenty ke stažení.
Při prodeji potravin na farmářských trzích je nutno dodržet „potravinářské patero“ vydané Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekcí. ZE STRANY PRODEJCŮ je to kromě požadavků na
bezpečnost a jakost potravin následující:
1. Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na
nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat apod.), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s
nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).
2. Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.

3. Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí
výrobky, cukrářské výrobky) uchovávat v teplotách podle platné legislativy nebo teplotách
stanovených výrobcem.
ZE STRANY POŘADATELE jsou v prostorách Moravanské rychty zajištěny následující požadavky:
4. Při prodeji nebalených potravin zajistit dostatek pitné vody (na omytí rukou, ploch, které
přicházejí do styku s potravinou apod.). Při prodeji potravin, které se krájí (koláče, masné výrobky,
sýry apod.) zajistit dostatek teplé vody (stačí například watercooler – umývání náčiní) a pitné vody.
5. Mít přístup k sociálnímu zařízení.
Prodej potravin a surovin živočišného původu se řídí „desaterem“, které vydala Krajská veterinární
správa pro Jihomoravský kraj a je přílohou č.2 Provozního řádu. Je možno prodávat jen zdravotně
nezávadné živočišné produkty, které byly veterinárně vyšetřeny. Osoba, která organizuje sezonní
prodej ryb, musí před jeho zahájením požádat okresní veterinární správu o určení veterinárních
podmínek pro tento způsob prodeje.
Prodejci trhů v Moravanech jsou povinni dodržovat zásady osobní čistoty, čistotu pracovního
oděvu a pořádek prodejního místa. Dále jsou povinni průběžně odstraňovat odpad a odkládat ho
výhradně do sběrných nádob, které jsou k tomuto účelu určeny. Prodejcům je doporučeno přivézt
si pro vlastní účely koš na odpadky, pokud na stánku budou vznikat. Na tržišti budou k dispozici
odpadkové koše a na určeném místě i kontejnery na tříděný odpad.
Způsob likvidace vedlejších živočišných produktů (odpadů živočišného původu), které nejsou
určeny k výživě lidí, je plně v kompetenci prodejců. Takovýto odpad je prodejce povinen odvést a
zajistit jeho neškodné odstranění asanačním podnikem (kafilérií). Odpady nesmí představovat
přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace.
Provozovatel za prodané zboží na trzích nepřebírá jakoukoli záruku.
Prodejce je povinen dodržovat Provozní řád trhů a obsadit takové tržní místo nebo stánek, které
mu bylo přiděleno. Po skončení trhů je prodejce odpovědný za předání neporušeného stánku a za
úklid prostoru bezprostředně v okolí svého prodeje.
Prodejní místo musí prodejce na vhodném, trvale viditelném místě, označit jménem a příjmením,
popřípadě obchodní firmou. Doporučujeme prezentovat i kopie získaných ocenění či certifikátů
prodávaných výrobků. Rovněž má prodejce povinnost označit nabízený sortiment dobře viditelnými
cenovkami. Prodejci biopotravin či bioproduktů zajistí označení výrobků na obalu logem „zelené
zebry“ nebo budou mít viditelně umístěno oprávnění (certifikaci) k používání značky „bio“.
Provozní řád Farmářských trhů a biojarmarku schválila Rada obce Moravany v souladu
s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Usnesením č. 9R/10/2011 na své schůzi konané dne 20.4.2011.
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Ve věcech Farmářských trhů a biojarmarku je kontaktní osobou paní ing. Lucie Stroblíková, email:
lucie.stroblik@seznam.cz, tel.: 737 879 132, www.moravanyubrna.cz/trhy

