NAŘÍZENÍ
statutárního města Plzně
č. 7/2013,
o omezení pochůzkového a zákazu podomního prodeje
Rada města Plzně se svým usnesením č. 965 ze dne 26. září 2013 usnesla vydat podle
ust. § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, toto

nařízení
Čl. I
Úvodní ustanovení
1) Účelem tohoto nařízení statutárního města Plzně je stanovit podmínky pro prodej zboží
a poskytování služeb na území města Plzně.
2) Nařízení je závazné pro celé území města Plzně bez ohledu na charakter prostranství
a vlastnictví k němu.
Čl. II
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) prodejem – nabídka prodeje zboží, prodej zboží, poskytování služeb, nabídka
poskytování služeb;
b) prodejem bez prodejního zařízení - prodej mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, uskutečňovaný mimo
jednotlivé prodejní místo bez použití prodejního zařízení. Prodejem bez prodejního
zařízení se rozumí zejména pochůzkový prodej a podomní prodej. Prodejem bez
prodejního zařízení je i takovýto prodej realizovaný z jednoho stanoviště;
c) pochůzkovým prodejem – prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky
(obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí
objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech1.
Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména bez prodejního zařízení;
d) podomním prodejem – prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky
(obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí
objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa1,
zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.;
e) prodejcem – fyzická nebo právnická osoba, zejména podnikatel, která vlastním
jménem uskutečňuje pochůzkový prodej nebo prodej bez prodejního zařízení;
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1
Veřejně přístupná místa jsou veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů) a další místa veřejně přístupná i s omezením

f) prodejním zařízením – jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází
k záboru prostranství nebo prostoru nad ním, zejména stánek, přenosný stánek, stůl,
pult, účelově upravený a vybavený vozík, stojan, tyč apod. Prodejním zařízením je
rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji. Prodejním
zařízením se rozumí rovněž oplocený prostor sloužící k prodeji. Prodejním zařízením
nejsou zavazadla, z nichž je přímo prodáváno zboží při drobném prodeji bez funkční
vazby na kolaudovanou provozovnu. Prodejním zařízením se dále nerozumí běžné
reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží.
Čl. III
Omezení pochůzkového prodeje zboží a poskytování služeb
Pochůzkový prodej lze provozovat na celém území města Plzně s výjimkou území historického jádra
města Plzně2 a ulic Martinská, Goethova a Jungmannova.

Čl. IV
Zákaz podomního prodeje zboží a poskytování služeb
Podomní prodej se na území města Plzně zakazuje.
Čl. V
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb,
na které se toto nařízení nevztahuje.
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu na
veřejné sbírky3 a na prodej tiskovin zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Čl. VI
Kontrola
Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením je prováděna podle
zvláštních předpisů4.
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2
Nařízení vlády ČSR č. 54/1989 Sb., o prohlášení území historických jader měst Kolína,
Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
3
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
4
např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a jiné
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Čl. VII
Sankce
Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zvláštních předpisů5.
Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
1) Práva a povinnosti prodejců a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy
nejsou tímto nařízením dotčena.
2) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.

Martin Zrzavecký

Mgr. Martin Baxa
primátor města Plzně

náměstek primátora města Plzně
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5
např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

3

