Informace o podomním prodeji
Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech objevili stížnosti občanů o podomním prodeji
zboží nebo služeb podáváme Vám informaci, dle jaké legislativy a jak v takovém případě
postupovat. Tato situace je naprosto jednoznačně stanovena v Tržním řádu.
Při jeho porušení (Nařízení obce) je jediným řešením volat Městskou policii nebo Policii ČR

Nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění
pozdějších předpisů
§8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Pochůzkový prodej na území hlavního města Prahy je zakázán s výjimkou jeho provádění ve
sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, plovárnách a bazénech k tomuto účelu určených
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.
(2 ) Podomní prodej je na území hlavního města Prahy zakázán.
(3) Pojízdný prodej je na území historického jádra hlavního města Prahy prohlášeného za
památkovou rezervaci zakázán, s výjimkou veřejně přístupné části komplexu zahrad vrchu Petřína
(Kinského zahrada, Nebozízek, Petřínské sady, Seminářská zahrada, Lobkovická zahrada, Strahovská
zahrada, Růžový sad a Park u rozhledny, Karlova náměstí a Zítkových sadů).
(4) Nabízení pornografického tisku na území hlavního města Prahy je zakázáno, s výjimkou
případů, kdy je tento tisk nabízen v zatavené folii upravené tak, aby byl viditelný pouze název tisku.
(5) Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky.
Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává na místě. Pochůzkovým
prodejem není prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání,
po dobu 4 hodin před jejich zahájením a bez omezení pohybu chodců, prodej a distribuce tisku
prostřednictvím kamelotů.
(6) Za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od
bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby.
§9
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních předpisů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tím zvláštním předpisem je zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
§ 46
Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě
(1) Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou
stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů.
(2) Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v
obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2
lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

