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Věc: Sdělení ke zprávě o založení petice  
 
 
Vážená paní inženýrko, 
 
odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 24.5.2016 
sdělení Vašeho petičního  výboru  o založení petice „Vraťte farmářský trh k Andělu“, kterou lidé 
v současné době podepisují a žádáte mimo jiné Magistrát hlavního města Prahy, aby pomohl 
k okamžitému obnovení trhu. 

Ve výše uvedené věci Vám sdělujeme, že zdejší odbor má v působnosti nařízení č. 9/2011 Sb. hl. 
m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tržní řád“). Hlavní 
město Praha vydalo tento předpis na základě zmocnění v § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 1 odst. 1 
tržního řádu je „Na území hlavního města Prahy možno mimo provozovnu k tomuto účelu 
určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona nabízet, prodávat zboží nebo 
poskytovat služby na místech uvedených v příloze č. 1 k  tomuto nařízení a v rozsahu v ní 
stanoveném, nejde-li o druhy 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, tržiště, 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.“. 

Zdejší odbor v rámci své působnosti  reaguje na dotazy, náměty ve vztahu k tržnímu řádu, dává 
stanoviska či přijímá návrhy městských částí a podnikatelů na aktualizaci přílohy č. 1 tržního 
řádu a jeho textového znění,  zpracovává návrhy jeho novel a provádí kontroly jeho dodržování. 
Místo pro konání trhů, včetně farmářského, na adrese Anděl, pěší zóna, před výstupem z metra 
trasy „B“ – směr Anděl, ulice Nádražní je v aktuální příloze č. 1  tržního  řádu zapsáno pod 
poř.č. 926, a tudíž na něm  lze  trhy konat. S tímto místem pro konání trhů se v tržním řádu 
počítá i do budoucna.   
 
Je třeba zdůraznit, že zařazení do přílohy pouze opravňuje vykonávat na tomto místě činnost, 
která se k němu váže. Provozovatel pak může na místě zahájit svou činnost pouze za 
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předpokladu, že splňuje další podmínky, tj. musí disponovat souhlasem vlastníka (nájemní 
smlouvou), povolením k zvláštnímu užívání komunikace, rozhodnutím o záboru, atd. Tyto 
právní úkony zdejší odbor nevykonává a v rámci své působnosti je nemůže ovlivnit.  Z výše 
uvedeného  také vyplývá, že zařazení do tržního řádu nenahrazuje souhlas vlastníka a povolení 
podle zvláštních právních předpisů a naopak. 
 
Důvodem zrušení trhů nebylo  vypuštění dotčeného místa z přílohy č. 1 tržního řádu, který má 
zdejší odbor v působnosti, nýbrž vypršení nájemní smlouvy uzavřené s provozovatelem  trhů na 
pronájem pozemku k 30.4.2016 a následné řešení problémů ohledně tohoto pozemku.  Jak 
proběhlo dne 24.5.2016 v médiích, situace již byla vyřešena a  v pátek 27.5.2016 budou 
farmářské trhy opět obnoveny.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
                                                                                       JUDr. Eva Novaková 
                                                            ředitelka odboru živnostenského a občanskosprávního 
                                                                             Magistrátu hlavního města Prahy 
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