
Obec Bory 
 

Nařízení obce Bory č. 1/2020 
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 

 
 
Rada obce Bory se na svém zasedání dne 11.6.2020 usnesením č. 5/30 usneslo vydat na základě 
zmocnění dle § 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

Čl. 1 
Základní pojmy 

 
Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí 
objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány fyzickými osobami či 
zástupci právnických osob pochůzkou jednotlivých bytů, domů nebo veřejného prostranství, jakož i 
objektů sloužících k rekreaci. 
 
Pochůzkovým prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb, u kterého 
nedochází k umístění prodejního zařízení nebo zboží, jsou provozovány formou pochůzky, přičemž je 
potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledávám prodejcem z okruhu osob na veřejném 
prostranství. 
 

Čl. 2 
Podomní a pochůzkový prodej 

 
Na území obce Bory je zakázán podomní a pochůzkový prodej. 
 
 

Čl. 3 
Kontrola 

 
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Bory. 
 
 

Čl. 4 
Sankce 

 
Poruší-li fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením může 
jí být podle zvláštního právního předpisu uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč; fyzické osobě lze za 
porušení povinnosti stanovené tímto nařízením uložit i omezující opatření.1 
 
 

Čl. 5 
 

Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje: 
 
- prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních nebo 
podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při 
pořádání těchto akcí 
- ohlášené očkování domácích zvířat  

 
1 § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



- ohlášené veřejné sbírky 
- kominické služby 
- vánoční prodej ryb 
- pojízdné prodejny s různým druhem zboží a služeb, které jsou předem nahlášeny na Obecním úřadě 
Bory. 
 
 

Čl. 6 
Závěrečné ustanovení 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 8.7.2020 
 
 
 
…………………………………………………………….   ………………………………………………….. 
Pavel Vávra – místostarosta     ing. Lucie Dostálová – starostka 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 22.6.2020 
Sejmuto z úřední desky dne 8.7.2020 
 


