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Nařízení rady obce Nadějkov č. 1/ 2015  

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Nadějkov 

Rada obce Nadějkov se na svém zasedání dne 16.ledna 2015 rozhodla vydat na základě 

ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odstavec 2, písmeno d) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto 

nařízení:  

Čl. 1 

Účel nařízení 

Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního prodeje nebo pochůzkového prodeje na 

území obce Nadějkov.  

 

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

(1) Podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej či poskytování služeb provozovaný bez 

prodejního zařízení pochůzkou v neveřejných prostorách, zejména v jednotlivých domech 

a bytech, při níž prodejce, poskytovatel či zprostředkovatel zboží a služeb bez předchozí 

objednávky vyhledává potenciálního uživatele zboží a služeb z okruhu osob mimo 

veřejně přístupná místa.  

(2) Pochůzkovým prodejem se rozumí nabídka, prodej či poskytování služeb provozovaný 

mimo provozovnu k tomu určenou formou pochůzky, bez prodejního zařízení, při němž je 

zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech. 

(3) Prodejním zařízením se rozumí: 

 Jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru 

prostranství, zejména pult, stánek, stojan, vozík 

 Automobil, přívěs nebo jiné vozidlo sloužící k prodeji 

 

Čl. 3 

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb  

Podomní prodej a pochůzkový prodej je na celém katastrálním území obce Nadějkov 

zakázán, pokud dále není stanoveno jinak. 
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Čl. 4 

Kontrola a sankce 

(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pověření pracovníci Obecního úřadu 

obce Nadějkov. 

(2) Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako přestupek1, nebo jako správní delikt2, 

nejde-li o trestný čin. 

 

Čl. 5 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

Toto nařízení se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky dle zvláštních právních předpisů3, 

prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních 

nebo jiných podobných akcích, včetně prodeje v pojízdné prodejně různého druhu zboží, 

který je předem nahlášen na Obecním úřadě v Nadějkově. 

 

Čl. 6 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po svém vyvěšení na úřední desce. 

 

 

 

 

         Ing. Zdeněk Černý  Ing. Arnošt Novák 

             místostarosta                      starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

                                                   
1 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
3 Zákon č, 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů. 


