
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Informace o podomním prodeji 

 

„ žádost o informace o tom, v jakých obcích na území Jihočeského kraje je zakázán tzv. podomní prodej 

produktů a služeb na území obce (jmenovitý seznam těchto obcí), jakož i kdy došlo k tomuto zákazu“ 

 

K uvedené žádosti si Vám dovoluji sdělit následující informace týkající se působnosti povinného subjektu (k 

informacím o podomním prodeji na území jiných obcí než statutárního města České Budějovice viz souběžně 

zasílané rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti): 

Na území statutárního města České Budějovice je tzv. podomní prodej zakázán, a to ode dne 19. 9. 2013, 

kdy nabylo účinnosti nařízení statutárního města České Budějovice č. 3/2013, kterým byl tento zákaz do 

tržního řádu (nařízení č. 1/2006) zahrnut. 

Jako doplňující informaci povinný subjekt uvádí přesné znění čl. 6 tržního řádu upravujícího zákaz 

podomního prodeje (obsahuje též definici pojmu podomní prodej pro účely tohoto zákazu): 

„Čl. 6 

Podomní prodej 

(1) Na celém území statutárního města České Budějovice se zakazuje podomní prodej. 

(2) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabídka, prodej či poskytování zboží a 

služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona2 

uskutečňované formou pochůzky (tj. bez umístění prodejního zařízení na určitém místě – pouze z ruky anebo 

s použitím přenosného či neseného zařízení včetně tašek, zavazadel, závěsných pultů, konstrukcí, tyčí apod.), 

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, zejména obcházením 

jednotlivých domů a bytů. 

--- 

2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

Znění nařízení č. 3/2013, jakož i další právní předpisy statutárního města České Budějovice, lze nalézt na 

internetových stránkách povinného subjektu na webové adrese: 

http://www.c-budejovice.cz/cz/magistrat/stranky/vyhlasky-a-predpisy.aspx. 
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