OBEC PONIKLÁ
Nařízení č. 1/2014 obce Poniklá,
o zákazu pochůzkového a podomního prodeje

Rada obce Poniklá se na svém zasedání dne 15. 9. 2014 usnesením č. 1430/2014
usnesla vydat na základě § 18 odst. 3) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11
odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Preambule
Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky, za kterých lze na území obce Poniklá
uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k
tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního předpisu1). Toto nařízení je
závazné pro celé území obce Poniklá bez ohledu na charakter prostranství
a vlastnictví k němu.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení
prodeje zboží či poskytování služeb, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou
jednotlivých bytů, domů, budov, apod. bez předchozí objednávky. Podomním
prodejem není prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či
poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky
uživatelem domu, bytu, budovy apod.
2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo
nabízení prodeje zboží či poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona 1) s použitím přenosného nebo
neseného zařízení (konstrukce, tyče, závěsného pultu, zavazadel, tašek a podobných
zařízení) nebo přímo z ruky. Pochůzkový prodej je zpravidla provozován formou
pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem
z okruhu osob na veřejném prostranství či veřejně přístupných místech, přičemž není
rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje nebo
postává na místě.
Čl. 3
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
1. Na území obce Poniklá se zakazuje podomní prodej.
2. Na území obce Poniklá se zakazuje pochůzkový prodej.
____________________
1) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb a místa,
na která se toto nařízení nevztahuje
Zákaz uvedený v ust. Čl. 3 odst. 2. tohoto nařízení se nevztahuje:
a) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem
b) na prodej tisku prostřednictvím kamelotů
c) na vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v období od 7. - do 24. prosince
běžného roku
d) na velikonoční prodej kraslic a pomlázek v období 20 dnů před velikonočním
pondělím do velikonočního pondělí
e) na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží nebo
poskytování služeb
f) na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při výstavních, školních a kulturních
akcích, slavnostech, Svatojakubské pouti, veřejných vystoupeních, sportovních
podnicích
g) na restaurační předzahrádky
h) na předsunutá prodejní místa
Čl. 5
Kontrola a sankce
Kontrola dodržování nařízení se provádí podle zvláštního právního předpisu 2).
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů 3).
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

….…………….……........
Ing. Petra Novotná
místostarostka

……….……………..........
Ing. Tomáš Hájek
starosta

____________________
2) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
3) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 20/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

