Provozní řád
Burza starožitností / Bleší trhy – centrum Eden v Bystřici nad
Pernštejnem

Kdo je prodejce
Prodejce se svým podpisem (na Seznam prodejců při přebírání prodejního místa ráno
v den konání trhů) zavazuje k dodržování tohoto Prodejního řádu.
Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem. Organizátor
blešího trhu na centru Eden (dále jen organizátor) nenese za prodávané zboží odpovědnost.

Prodej na bleším trhu mohou provádět:

•

Občané bez živnostenského listu obchodující s vlastním použitým zbožím nebo
výrobky (jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení
zákonem daných částek danit dle § 38g Zákona o dani z příjmu).

•

Občané, kteří jsou oprávněni obchodovat s nabízeným sortimentem podle
živnostenského oprávnění stanoveného platnými právními předpisy.

•

Umělci, malovýrobci a drobní pěstitelé vlastnící povolení k prodeji svých výrobků.

•

Organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému živnostenským listem
nebo jiným oprávněním dle platných právních předpisů.

•

Osoby mladší 18.-ti let pouze v doprovodu rodičů nebo jiných osob.

Co není možné prodávat:
•

Funkční zbraně, jakákoliv munice, pyrotechnické pomůcky a produkty.

•

Všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné
nedemokratické principy včetně materiálů organizací velebících násilí nebo
rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy.

•

Erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty.

•

Jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky.

•

Produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích
osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)

•

Prodej potravin je povolen pouze osobám k němu oprávněným zákonem, prodej
musí probíhat za podmínek určeným zákonem a příslušnou hygienickou vyhláškou.

•

Prodej produktů zvířat z vlastního chovu je dovoleno za podmínek stanovených
Krajskou veterinární správou.

Povinnosti prodejce:
•

Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat
zákazníka.

•

Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení
prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené.

Řízení trhu:

•

Organizátor trhu určuje prodejcům prodejní místa na tržišti.

•

Zajišťuje případnou rezervaci místa, zapůjčení prodejních stolů.

•

Dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje a hygienických předpisů.

•

Odpovídá za plnění podmínek daných tímto provozním řádem.

Prodejní řád je platný po celou dobu provozování blešího trhu v centru Eden.
Kontaktní osoba: Vladimír Cisár, vladimir@centrumeden.cz, tel.: 420 724 502 591

