
Uživatel - zákazník 
1. Registrace 
 
Pokud jste na stránce poprvé, tak vaším prvním krokem bude registrace. Na úvodní stránce, která se 
vám otevřela, je registrace nahoře vpravo pod odkazem REGISTRACE nebo na úvodní straně po mírné 
srolování dolu vpravo odkaz REGISTRACE NOVÉHO ZÁKAZNÍKA znázorňuje také obrázek níže. 

 
 
 
 
K registrace je třeba vyplnit formulář pod daným odkazem následujícím způsobem: 
 
Jméno: Jméno osoby, která obsluhuje systém 
Příjmení: Příjmení osoby, která obsluhuje systém 
Váš e-mail: E-mail dané osoby, nedá se měnit! 
Vaše telefonní číslo: Telefonní číslo 
IČ: IČ zákazníka, veškeré firemní údaje budou načteny z rejstříku ARES 
DIČ: DIČ zákazníka 
Plátce DPH: V případě, že jste plátce DPH zaškrtnout pole a zadat DIČ 
Číslo bankovního účtu: Číslo bankovního účtu 
Chci zadat dodací adresu odlišnou od sídla firmy: Dodací adresa, kam má dodavatel dodávat 
objednané zboží 

Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko registrovat. Po kliknutí se zobrazí stránka s notifikací, viz 
obrázek a je nutné počkat, až dojde ke schválení vaší registrace administrátorem systému. Do té doby se 
nemůžete přihlásit. 

https://trziste.kraj-jihocesky.cz/registrace


 
Po registraci vám na vaši e-mailovou adresu dorazí do 5 minut přihlašovací údaje s výchozím heslem, které 
je nutné změnit po registraci. Pokud nedojde ke změně hesla, váš účet bude po třech dnech deaktivován. 
 
V případě, že se přihlašujete, ale systém hlásí, váš účet čeká na schválení, tak ještě neproběhlo schválení ze 
strany administrátora a neproběhla kontrola vašeho účtu. 

 
Jakmile bude váš účet schválen, přijde na email vyplněný při registraci informace o schválení a vy se budete 
moci přihlásit. Po úspěšném přihlášení se dostáváte na hlavní stranu Jihočeského tržiště, kde máte 
možnost vidět: 
 
Vpravo nahoře váš emailový účet, Objednávky, Nastavení a tlačítko Odhlásit 
Dále vyhledávací pole a košík, menu kategorií 
Po srolování dolů TOP 8 kategorií a informace o nově přidaných produktech do Jihočeského tržiště 
Níže pak tři informace o lokálních výrobcích, kvalitě produktů a nabízených produktech 
Dále Nejprodávanější produkty, Co je Jihočeské tržiště a patička s menu.  



JAK NAKUPOVAT 
Ceny v systému 
 
Ceny vám systém prezentuje s DPH a rozúčtování je zobrazeno až v košíku v celkové sumě. Systém 
Jihočeské tržiště vám umožní nákup lokálních potravin bez prostředníků, kteří na produktech mají ještě 
navíc svou marži, takže nakupujete přímo od producentů potravin za vaše ceny. Ceny systém rozlišuje dvě, 
první je pro všechny stejná a druhá je vaše smluvní s konkrétním prodejcem. Systém na výpisu produktů 
zobrazuje cenu s DPH a v detailu také bez DPH a konečnou fakturu a rozúčtování dostanete od prodejce 
položkově k daňovým účelům. 
 
Princip nakupování je stejný, jako na kterémkoli internetovém obchodě, kde jste kdy nakoupili. V menu 
vyberete kategorii, ze které chcete vybírat produkty a kliknete, zobrazí se výpis produktů v dané kategorii, 
kde si vyberete, ten svůj. 
 

 
Jak vidíte na obrázku a po přihlášení do svého účtu, tak máte na výběr produkty od daných výrobců, kterým 
spadáte do okruhu závozů a nejste z jejich strany blokováni.  
 
Filtry: 
 
Filtrovat produkty můžete několika způsoby, tím nejjednodušším je nějaké řazení. Dle Nejoblíbenějších, Od 
nejdražších, Od nejlevnějších 
 
Dále pak samotné filtrování dle Ceny, Prodejců, Kvality, Vlastností nebo Ostatních 
Po vybrání daných filtrů je potřeba kliknout na Zobrazit výsledky, aby se zobrazily dané produkty. 
 
Vždy se zobrazují pouze filtry, které jsou dostupné u zobrazených produktů, takže se nestane, že by se 
zobrazil filtr Bez lepku a žádný produkt by takovou vlastnost neměl, tím pádem by se nezobrazil žádný 
produkt.  



Vkládání do košíku 
 
Produkt máte možnost vložit do košíku dvěma způsoby. Prvním je po jedné položce kliknout na výpisu 
produktů na tlačítko Vložit do košíku a druhým způsobem je rozkliknout daný produkt a zde zvolit počet ks, 
litrů, kg a přidat do košíku. Každý prodejce si definuje sám, jestli prodává v kg, ks, litrech a tyto hodnoty se 
zobrazují na detailu produktu, společně s dalšími informacemi. 
 
Někteří prodejci mohou měrnou jednotku zahrnout do názvu produktu například „Mouka mletá hladká 
100kg“ pak se předpokládá, že prodejce bere jeden objednaný kus jako 100kg mouky. 
 

 
Přidání do košíku vám potvrdí vyskakovací okénko zelené barvy s informací. 

 

 
 
Pokud potřebujete ověřit, jaké zboží máte přidáno do košíku, stačí najet kurzorem myši na ikonu košíku a 
zobrazí se vyskakovací okno s informací ohledně zboží. Košík znázorňuje počet položek v košíku, v závorce 
počet kusů zboží celkem a cenu s DPH v Kč. 



 
 

Pokud máte nakoupeno a chcete přejít do košíku, opět to na tržišti funguje stejně, jako jinde, kliknete na 
ikonu košíku nebo v rozbaleném košíku, kliknete na Přejít do košíku. Košík je na tržišti pouze dvou krokový, 
protože systém je otevřený pouze pro vás, jako zákazníky a pro prodejce a veškeré údaje o sobě již znáte. 

Na stránce Nákupní košík můžete upravit počet produktů k zakoupení, smazat položku k zakoupení  a 
pokračovat k potvrzení objednávky. 



 
 
Pokud máme všechny položky tak, jak je chceme zakoupit, přejdeme na potvrzení objednávky. 



 
Na stránce potvrzení objednávky máte rozdělené produkty tak, jak patří jednotlivým prodejcům, kterým 
máte možnost do objednávky připsat Poznámku pro prodejce a tím mu dát vědět, že chcete například 
zavést zboží v jinou hodinu nebo den a jiné. Druhou částí jsou vaše údaje 



 
Odesláním objednávky souhlasíte s nákupními podmínkami portálu Jihočeské tržiště, ujednáním o ochraně 
osobních údajů a také s obchodními podmínkami daných prodejců. 
Po kliknutí na odeslat objednávku, zobrazí se informace o odeslání objednávky. 
 

 
 



Objednávka vám dorazí na váš zaregistrovaný email a objednávku si můžete zkontrolovat v objednávkách 
ve vašem profilu. Do seznamu objednávek se kliknete přes odkaz, který je nahoře vpravo Objednávky. 
Zobrazí se vám seznam všech vašich objednávek, kde si máte možnost rozkliknout detail objednávky. Vy 
jako zákazník nevidíte souhrnnou objednávku, ale vidíte objednávky rozdělené po dodavatelích. 
 

 
 
Nastavení účtu 
 
V nastavení účtu si můžete změnit Základní informace o uživateli mimo jeho e-mailové adresy, počet 
strávníků, které má vaše stravovací zařízení, Fakturační údaje pouze DIČ a číslo účtu, Dodací údaje, kam 
budou zasílány vaše objednávky (pokud vlastníce na jedno IČ více stravovacích zařízení, tak je nutné, aby 
vedoucí těchto zařízení nebo vy měli pro každé zařízení vlastní účet a v neposlední řadě si máte možnost 
změnit heslo. 


