
 

 

 

 

 

Nařízení obce Smolnice č. 1/2015, 

Kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD  

 

Čl.1 

Úvodní ustanovení 

 

Zastupitelstvo obce Smolnice se na svém zasedání ze dne 25.2.2015 se usneslo vydat na 

základě ustanovení § 11 odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 

a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, toto nařízení. 

 

Čl.2 

Vymezení pojmů 

1. PODOMNÍ PRODEJ 

nabídka, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu, kdy je bez předchozí 

objednávky potencionální spotřebitel vyhledáván zejména dům od domu, či jiných 

objektech, kde dochází k pobytu nebo shromažďování osob 

2. POCHŮZKOVÝ PRODEJ 

 nabídka, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu, kdy je bez předchozí                   

objednávky potencionální spotřebitel vyhledáván zejména z okruhu osob na veřejných 

prostranstvích, kdy nerozhoduje, zda je prodej uskutečňován pomocí prodejního zařízení 

(např. vozík, taška, pult aj.) anebo přímo z ruky, ani zda se prodejce pohybuje anebo stojí na 

místě 



 

Čl.3 

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje 

1. Na území obce Smolnice se zakazuje podomní prodej. 

2. Na území obce Smolnice se zakazuje pochůzkový prodej. 

 

Čl.4 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb a místa, na která se toto nařízení 

nevztahuje 

Zákaz uvedený v ust. Čl.3 odst.1. a 2. tohoto nařízení se nevztahuje: 

a) na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem 

b) na prodej tisku prostřednictvím kamelotů 

c) na veřejné sbírky 

d) na ohlášené očkování domácích zvířat a výkup kožek 

e) toto nařízení se nevztahuje na prodej v pojízdné prodejně a obdobném 

zařízení sloužící k prodeji nebo poskytování služeb 

f) toto nařízení se nevztahuje na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb při 

výstavních, školních a kulturních akcích, slavnostech, veřejných vystoupeních, 

sportovních podnicích 

g) toto nařízení se nevztahuje na restaurační předzahrádky  

h) toto nařízení se nevztahuje na předsunutá prodejní místa 

 

 

předsunutým prodejním místem se rozumí 

vymezené prodejní místo mimo provozovnu, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo 

se poskytují služby při použití prodejních zařízení (např. pult, stánek apod.) ve stejném 

sortimentu jako v provozovně; předsunuté prodejní místo se zřizuje v bezprostřední 

blízkosti provozovny a musí mít shodného provozovatele jako tato provozovna. 



 

 

předzahrádkou se rozumí 

vymezené místo mimo provozovnu, na kterém se nabízí, prodává zboží a nabízejí a poskytují 

služby ze sortimentu související provozovny při použití odpovídajících prodejních zařízení a 

vybavení; předzahrádka se zřizuje v bezprostřední blízkosti provozovny a musí mít 

shodného provozovatele jako tato provozovna 

 

 

 

Čl.5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se vztahují zvláštní právní 

předpisy. 

(Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) 

(Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.)  

2. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádějí pověření pracovníci obecního 

úřadu Smolnice nebo Policie ČR, obvodní oddělení Louny. 

 

Čl.6 

Účinnost 

Toto nařízení  nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení. 

                                             

      místostarosta                                                               starosta 

       Ladislav Zof                                                          Vladimír Marek 

 

Vyvěšeno: 11.2.2015      Sejmuto:    26.2.2015    


