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Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Pardubický kraj 
Husova 1747, 530 03  Pardubice 

Č. j. SVS/2023/022327-E  

R O Z H O D N U T Í  

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj jako místně a věcně příslušný správní orgán 
podle § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále: „správní orgán“),  

v řízení o žádosti spolku Moravské trhy z.s., Čujkovova 1714/21, Ostrava, IČ 17396743, o 
schválení tržního řádu pro Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 

rozhodla podle § 49 odst. 1 písm. aa) a v souladu s § 25 odst. 2. písm. a) veterinárního zákona 
takto: 

Tržní řád k organizaci farmářských a rukodělných trhů konaných na Mírovém náměstí v Ústí 
nad Orlicí, organizované spolkem Moravské trhy z.s., Čujkovova 1714/21, Ostrava, IČ 17396743, s e  
s c h v a l u j e .   

O d ů v o d n ě n í  

Správní orgán obdržel dne 08. 02. 2023 žádost spolku Moravské trhy z.s., Čujkovova 1714/21, Ostrava, 
IČ 17396743, o schválení tržního řádu pro Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí. 

Dnem obdržení žádosti bylo ve věci v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno řízení. Správní orgán posoudil žádost podle jejího obsahu 
v souladu s § 37 odst. 1 správního řádu a zjistil, že žadatel jako provozovatel tržiště požaduje schválení 
tržního řádu podle § 25 odst. 2. písm. a) veterinárního zákona.  

Ustanovení § 25 odst. 1 veterinárního zákona uvádí, že v tržnicích a na tržištích [§ 46 písm. a)], 
kde byl příslušnými orgány povolen prodej zvířat a živočišných produktů, lze prodávat jen zdravá zvířata 
a zdravotně nezávadné živočišné produkty. 

Ustanovení § 25 odst. 2 veterinárního zákona uvádí, že provozovatel tržnice nebo tržiště 
uvedených v odstavci 1 je povinen (a) předložit krajské veterinární správě ke schválení tržní řád, pokud 
tento řád nebyl vydán formou nařízení obce. Tržní řád musí obsahovat veterinární a hygienické 
podmínky zacházení s prodávanými zvířaty a živočišnými produkty, pravidla čištění a dezinfekce 
prostorů tržnice nebo tržiště včetně neškodného odstraňování vedlejších živočišných produktů a jiných 
odpadů a pravidla osobní hygieny osob podílejících se na zacházení s prodávanými zvířaty a 
živočišnými produkty, a (b) vést evidenci osob, které v tržnici nebo na tržišti prodávají zvířata nebo 
živočišné produkty, která obsahuje jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu, jde-li o 
fyzickou osobu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu nebo pobytu a místo 
podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu nebo pobytu, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní 
firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, jde-li o 
právnickou osobu. 

Pravidla pro prodej zvířat na tržnicích a tržištích jsou uvedeny v ustanovení § 6 vyhlášky č. 
289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny 
přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů. 

Posouzení správního orgánu spočívá v hodnocení předloženého tržního řádu, zda zpracované 
zásady organizace provozu trhů splňují požadavky veterinárních právních předpisů. 

Správní orgán se rozhodl žádosti vyhovět z následujících důvodů:  

Žadatel předložil ke schválení tržní řád k organizaci farmářských trhů konaných na Tyršově 
náměstí v Chocni 1x za 14 dnů, ve čtvrtek (sudé týdny). Z hlediska zákonných požadavků tržní řád řeší 
zákonem požadované náležitosti odkazem na obecně platné právní předpisy, konkrétně v částech 
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„Prodejní místo“, „Čistota a Bezpečnost“ a v příloze k tržnímu řádu „Veterinární hygienické podmínky 
prodeje – pro prodej živočišných produktů“ a „Obecné podmínky pro prodej živočišných produktů“. 

Správní orgán dále přihlíží k tomu, že podrobné požadavky na samotné provozovatele 
jednotlivých stánků vyplývají přímo z obecně závazných právních předpisů (příloha II kapitola III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, a že předložený tržní řád 
provozovatelům stánků vytváří vhodné podmínky k plnění těchto požadavků. Schválení míst, na nichž 
lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a tržiště), a povolení konání trhu 
jsou v kompetenci obce, jak vyplývá z ustanovení § 46 písm. a) veterinárního zákona.   

Za těchto okolností správnímu orgánu nezbylo než žádosti vyhovět a předložený tržní řád 
schválit. 

P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení ke Státní 
veterinární správě České republiky podáním učiněným u Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj. 

V Pardubicích dne 06.03.2023 

MVDr. Josef Boháč 
ředitel 

podepsáno elektronicky 

Obdrží do datových schránek:  
Moravské trhy z.s., datová schránka: 9vv9mdz 
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