Prodejní řád potravinového trhu v Hale 22 v areálu Pražské tržnice
Umístění: Hala 22, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7
Otevírací doba trhu
Pondělí až pátek:
8:00 – 17:00
Sobota:
8:00 – 14:00
Organizace trhu
• Organizaci trhu provádí Nájemce, a to na základě uzavřených smluv a objednávek.
• Správcem je/jsou osoba/y určená/é Nájemcem. Správce dohlíží na dodržování
podmínek Provozního řádu Pražské tržnice, jakož i dodržování podmínek tohoto
Prodejního řádu.
• Nájemce ani Správce nepřebírá zodpovědnost za neznalost nebo nedodržení platných
legislativních norem a předpisů ze strany Podnájemce.
• V prostoru trhu je zajištěna na naznačených místech veřejně přístupná toaleta
s tekoucí vodou a samostatný dřez pro umytí rukou.
• Trh je vybaven sběrnými nádobami na odpad pro podnájemce a odpadkovými koši pro
návštěvníky. Odpadkové koše jsou umístěny u hlavních vchodů do Haly 22.
Prodejní místo
• Prodejní místo je vymezeno nájemní smlouvou uzavřenou mezi Nájemcem
a Podnájemcem s tím, že Správce může v závislosti na konkrétních provozních
podmínkách vyplývajících z organizace trhu stanovit Podnájemci i jiné vhodné prodejní
místo tak, aby tím nebyl narušen účel uzavřené nájemní smlouvy. Správce vymezí
konkrétní prodejní místo jeho vyznačením na plánku trhu, který je přílohou nájemní
smlouvy.
• Prodejní místo musí být viditelně označeno číslem, jménem (název), IČ, sídlem
a jménem fyzické ev. právnické osoby odpovědné za prodej.
• Podnájemce je oprávněn obsadit pouze takové místo, které mu bylo vymezeno
v nájemní smlouvě či stanoveno Správcem.
• Podnájemce je povinen udržovat prodejní místo v čistotě.
• Podnájemce není oprávněn přenechat prodejní místo jinému podnájemci bez
předchozího písemného souhlasu Nájemce.
Prodejní sortiment
• Podnájemce je oprávněn prodávat sortiment zeleniny, ovoce, potraviny a produkty
živočišného a rostlinného původu, přičemž je povinen:
-

označit sortiment viditelně cenami, nebo zpřístupnit zákazníkům ceník zboží
a služeb.
označit jednotlivé druhy zboží dle země jejich původu.
zajistit zdravotní nezávadnost nabízeného sortimentu.
ovoce, zeleninu, brambory a lesní plody dovézt před nabízením k prodeji již
očištěné a zbavené zvadlých částí.
podnájemce je oprávněn prodávat pouze takový sortiment, který je v souladu
s uzavřenou podnájemní smlouvou a tímto Prodejním řádem. Správce je oprávněn

udělit písemný souhlas i s prodejem případně jiného sortimentu, pokud se nejedná
o sortiment, který je výslovně zakázáno na potravinovém trhu v Hale 22 prodávat.
•

Na potravinovém trhu v Hale 22 je výslovně zakázáno prodávat:
-

zbraně ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění
pozdějších předpisů,
výbušniny ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
tabákové výrobky,
drogy a jiné omamné látky, pornografii,
živá zvířata,
potraviny a suroviny živočišného původu bez souhlasu příslušného dozorového
orgánu.

Hygiena, odpady a bezpečnost
•

Podnájemce je povinen
1. Dodržovat tento Prodejní řád a uposlechnout pokynů Správce.
2. Dodržovat otevírací dobu zeleninového trhu, stanovenou tímto Prodejním řádem
nebo deklarovanou provozní dobu prodejního místa.
3. Dodržovat pravidla osobní hygieny a čistoty.
4. Udržovat svůj pracovní oděv v čistotě.
5. Plnit povinnosti uložené vlastníkovi v oblasti požární ochrany (zákaz kouření
v uzavřených místnostech), bezpečnosti práce, hygieny a nenadálých
hygienických opatření v případech zabránění šíření pandemie. Dodržovat zákaz
požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
6. Mít k dispozici obchodní doklad o odvozu vedlejších živočišných produktů a na
vyžádání jej předložit osobě oprávněné ke kontrole (pokud nabízí na trzích
opakovaně živočišné produkty).
7. Zajistit pravidelný odvoz veškerého svého odpadu. Po domluvě se Správcem
může být odvoz odpadů Nájemců zajištěn Provozovatelem a zpoplatněn na
základě dodatku k uzavřené nájemní smlouvě.
8. V případě prodeje živočišných produktů mít platný zdravotní průkaz.
9. Vydávat zákazníkům doklad o zakoupeném zboží nebo poskytnutých službách
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
10. Dodržovat ustanovení všech závazných právních předpisů, norem, hygienických
a veterinárních pokynů.

•

Správce je povinen
1. Zajistit 1x týdně mytí podlah.
2. Zajistit odpadkové koše pro návštěvníky a odvoz odpadků.
3. Zpřístupnit Nájemcům prostory hodinu před zahájením a hodinu po ukončení
otevírací doby trhu.
Správce trhu: Martin Lochman, tel. č.: 608 099 992

