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NAŘÍZENÍ Č. 1/2018, 

O ZÁKAZU PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE NA ÚZEMÍ MĚSTA 

ŠUMPERKA 
 
Rada města Šumperka se na své schůzi dne 11.01.2018 usnesením č. 3989/18 usnesla vydat v souladu 

s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

 

Čl. 1 

Základní pojmy 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) prodejcem fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje služby; za prodejce 

se rovněž považuje fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává prodej nebo poskytování 

služeb, 

b) podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí 

objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou prodejci provozovány obchůzkou 

jednotlivých bytů, domů i objektů sloužících k rekreaci, 

c) pochůzkovým prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb s použitím přenosného nebo 

neseného zařízení, anebo přímo z ruky, při kterém je potencionální zákazník bez předchozí objednávky 

vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech1. Není rozhodující, zda ten, kdo 

nabízí, prodává zboží a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě, 

d) stánkovým prodejem nabídka, prodej zboží a poskytování služeb v prostorech ohraničených pevnou 

nebo přenosnou konstrukcí, pulty, stolky nebo obdobná zařízení, 

e) restaurační předzahrádkou vymezené místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, 

opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém se nabízí, prodává zboží a 

poskytují služby v rámci ohlašovací řemeslné živnosti „Hostinská činnost“, které je k této činnosti 

vybaveno a funkčně spojeno s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, 

oznámením o užívání stavby nebo kolaudačním souhlasem podle stavebního zákona. Restaurační 

předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna, 

f) předsunutým prodejním místem místo mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, 

opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem, na kterém je umístěno prodejní 

zařízení, ve kterém se nabízí, prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovně, 

určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, oznámením o užívání stavby nebo kolaudačním 

souhlasem podle stavebního zákona, se kterou funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo se zřizuje 

v těsné blízkosti přímo před uvedenou provozovnou a musí s ní mít stejného provozovatele. 

 

Čl. 2 

Zakázané formy prodeje zboží a poskytovaní služeb 

Na území města Šumperka se zakazuje mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením 

nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem poskytovat následující formy prodeje a poskytování 

služeb: 

a) pochůzkový prodej, 

b) podomní prodej. 

Čl. 3 

Prodej zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

Toto nařízení se nevztahuje na: 

a) nabídku a prodej zboží ve sportovních zařízeních, koupalištích, bazénech a kinech a při výstavních a 

kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, sportovních podnicích nebo jiných podobných 

akcích, 

b) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

c) nabízení služeb podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, 

d) restaurační předzahrádky, 

e) předsunutá prodejní místa, 

f) prodej květin, 

g) stánkový prodej, 

h) prodej periodického tisku (novin a časopisů) prostřednictvím kamelotů, 

i) na prodej v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícím k prodeji zboží. 
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Čl. 4 

Kontrola a sankce 

1. Kontrola nad dodržováním povinnosti stanovených tímto nařízením je prováděna podle zvláštních 

předpisů2. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí město Šumperk prostřednictvím pověřených 

zaměstnanců živnostenského odboru, odboru správního a vnitřních věcí Městského úřadu Šumperk a 

Městská policie Šumperk. 

2. Na porušení zákazu pochůzkového a podomního prodeje stanoveného tímto nařízením se vztahují 

zvláštní předpisy, zejména zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších 

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

č. 250/2016  Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích3. 

 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení č. 3/2017, tržní řád, které bylo schváleno dne 

09.11.2017 a nabylo účinnosti dnem 01.12.2017, a to ke dni 31.01.2018. 

2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.02.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Zdeněk Brož RNDr. Jan Přichystal 

 starosta 1. místostarosta 

 
 

 

                                                      
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 
2 např. zákon c. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon c. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon c. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
3 např. § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Vydává město Šumperk 
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