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§ 8

Zakázané formy 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 rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem1). 

(2) Podomní prodej na území hlavního města Prahy je zakázán.

(3) Pochůzkové poskytování služeb na území hlavního města Prahy je zakázáno s výjimkou

doprovázení skupin nebo jednotlivců s výkladem průvodce. 

(4) 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 Petřínské rozhledny), Karlova náměstí a Zítkových sadů. 

(5) 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. 

(6) 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. 

(7) Za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu,

byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo poskytovány služby. 

(8) Za pochůzkové poskytování služeb se pokládá též činnost, která souvisí s realizací

předem zakoupené nebo objednané služby. Není rozhodující, zda ten, kdo službu poskytuje, 

se při této činnosti  přemisťuje nebo postává na místě.  

§ 9

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle jiných právních předpisů7). 

7) Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád


