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3/2013 

NAŘÍZENÍ, 

kterým se mění nařízení č. 1/2006, tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2006 a nařízení č. 2/2011 

Rada města České Budějovice se na svém zasedání konaném dne 4. 9. 2013 usnesla 

(usnesení č. 1337/2013) vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Čl. I 

Změna tržního řádu 

Nařízení statutárního města České Budějovice č. 1/2006, ve znění nařízení č. 5/2006 a 

nařízení č. 2/2011, se mění takto: 

1. Za čl. 5 se vkládají nové čl. 6 a čl. 7, které včetně poznámky pod čarou č. 2 a 3 zní: 

„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 zákona
2
 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. 

Čl. 7 

Pochůzkový prodej 

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

(2) Zákaz podle předchozího odstavce se nevztahuje na 

a) prodej vstupenek na kulturní akce před objekty, v nichž se konají, v den jejich konání po dobu 

4 hodin před jejich zahájením, za podmínky, že nebude omezen pohyb chodců či jiný běžný provoz 

prostranství, na němž se tento prodej uskutečňuje, 

b) veřejné sbírky uskutečňované v souladu s příslušným právním předpisem
3
, 

c) pochůzkový prodej uskutečňovaný ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, 

plovárnách a bazénech k tomuto účelu určených kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 

zákona, 

d) pochůzkový prodej uskutečňovaný při koncertech, divadelních představeních, módních 

a tematických přehlídkách a jiných obdobných kulturních akcích, stejně jako při sportovních akcích, 

při promítání v letních kinech a při vysílání přenosů z velkoplošných obrazovek, a to za podmínky, 

že pochůzkový prodej je realizován v místě, kde se taková akce koná; akcí podle tohoto písmene 

však není trh nebo jiná obdobná akce s převažujícím prodejním charakterem. 

(3) Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabídka, prodej 

či poskytování zboží a služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím 

podle zvláštního zákona
2
 uskutečňované formou pochůzky (tj. bez umístění prodejního zařízení 

na určitém místě – pouze z ruky anebo s použitím přenosného či neseného zařízení včetně tašek, 
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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 na veřejně přístupných místech; není přitom rozhodné, zda ten, kdo 

pochůzkový prodej uskutečňuje, se přemisťuje nebo postává na místě. 

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

3) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění 

pozdějších předpisů.“. 

2. Dosavadní čl. 6 se označuje jako čl. 8. 

Čl. II 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

 Mgr. Juraj Thoma, v. r. Ing. Miroslav Joch, v. r. 

 primátor města náměstek primátora 


