
Důvodová zpráva  
 

 
Pro projednání v Radě hlavního města Prahy je připravována a do připomínkového řízení  předkládána 
další tzv. malá novela tržního řádu, spočívající výlučně v aktualizaci a upřesnění přílohy č. 1. Jedná se 
o 42. novelu tržního řádu od roku 1998, kdy byl tento předpis schválen poprvé. Zároveň se jedná o 12. 
novelu po schválení nového úplného znění textové části v červnu 2011 a zpracovatelé předpokládají, 
že již poslední před schválením dále uvedeným novým zněním tržního řádu.  
 
Nejedná se tedy o avizovanou komplexní novou právní úpravu tržního řádu s upraveným 
paragrafovým zněním. Záměr tohoto nového znění tržního řádu je k jednání RHMP předkládán jako 
samostatný materiál, jelikož bude nutné promítnout textové znění nového tržního řádu do sortimentu 
(druhu zboží) v příloze č. 1 a tyto úpravy by měly provést v rámci samotného připomínkového řízení 
k novému právnímu předpisu městské části, a následně bude záměr zaslán městským částem 
k vyjádření a případným doporučením. Až poté bude zpracován celý návrh nového tržního řádu, který 
by měl být rozeslán do připomínkového řízení nezávisle na nyní předložené malé novele. Vzhledem 
k tomu, že doplnění dle předpokládaného znění uvedeného v záměru si vyžádá delší časový prostor, je 
nyní operativně předkládána do připomínek malá novela, aktualizace přílohy tak, aby mohla platit 
nejpozději v průběhu února 2021. 
 
Od zpracování novely publikované pod č. 13/2020 Sb. hl. m. Prahy obdržel odbor živnostenský a 
občanskosprávní MHMP od městských částí a podnikatelů celkem návrhy na 28 úprav přílohy č. 1 k 
tržnímu řádu. Další okruh navrhovaných změn je výsledkem jednání pracovní skupiny k pasportu 
tržních míst v Praze 1 za účasti zástupců politických stran pražské koalice, odboru památkové péče 
MHMP, odboru hospodaření s majetkem MHMP, zástupce městské části Praha 1, Institutu plánování a 
rozvoje hlavního města Prahy a odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP jako 
zpracovatele novely, která byla zřízena pro pasport tržních míst za účelem kultivace veřejného 
prostoru v Pražské památkové rezervaci. Skupina doporučuje projednat možné vypuštění 24 tržních 
míst, kdy je hlavním důvodem jejich nevhodné umístění a pokrytí sortimentu v blízkých  pevných 
provozovnách a jiných prodejních zařízeních v bezprostřední blízkosti. U tržních míst s 
prodejem lodních lístků se vycházelo z principu, že by měla být ponechána pouze tržní místa 
propojená s konkrétními provozovateli přístavišť, místa nacházející se mimo přístaviště jsou 
doporučena k vypuštění. U tržních míst doporučených k vypuštění se navrhuje omezit doba provozu 
do 31.5.2020, aby mohly být tam, kde jsou uzavřeny nájemní smlouvy, tyto ukončeny. Skupina dále  
navrhuje omezit dobu provozu do 31.12.2021 u 3  tržních míst  s prodejem jízdenek na okružní jízdy 
městem, tj. u 2 tržních míst v ul. Národní u č. 38/37, kdy je provozovatelům dána možnost v daném 
termínu získat závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP a u tržního místa  v ul. Pařížská u 
kostela sv. Mikuláše, chodník, kde má být iniciováno jednání s jeho provozovatelem o možnosti 
přesunu do vyhrazeného místa pro zastavení BUS. U 3 tržních míst Mariánské nám., Senovážné nám. 
a Staroměstské nám. byly navrženy úpravy v sortimentu a době provozu. 
 
Návrhy na úpravu přílohy tržního řádu byly do přílohy uvedeny tak, aby se k nim jednotlivé městské 
části a ostatní připomínková místa mohly vyjádřit. Nově navržené lokality jsou označeny písmenem 
N, lokality k vypuštění písmenem V a změny u stávajících míst jsou vyznačeny tučně a označeny 
písmenem Z. Návrhy na změny přílohy č. 1 k tržnímu řádu podané fyzickými osobami  jsou označeny 
FO, návrhy podané právnickými osobami PO, návrhy podané městskými částmi MČ a návrhy podané 
skupinou pro pasport SPP.   
 
I při této novele je v souvislosti se zařazováním nových míst opět připomínán přijatý záměr 
postupného snižování počtu míst, na kterých je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou 
rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem nabízet, prodávat 
zboží nebo nabízet, poskytovat služby, a to především v centrální části města.  Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat údajům v návrzích na změnu tržního řádu, které nejsou navrhovateli vždy správně 
uvedeny (např. čísla popisná, orientační, čísla pozemků uvedená v adresách, vymezení sortimentu).  
Městské části by  měly  dohlédnout na jejich správnost a úplnost  údajů  v případě schválení  nového 



místa v rámci „své“ lokality. Sortiment u takového místa pak musí být vymezen tak, aby odpovídal 
stávajícímu textovému znění tržního řádu a poznámkám k příloze č.1. 
 
Novela tržního řádu  si nevyžádá náklady týkající se rozpočtu hlavního města Prahy a městských částí. 
 
 
Důvodová zpráva bude dopracována po připomínkovém řízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




