
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

STATUTÁRNÍ  MĚSTO   OLOMOUC 

RADA   MĚSTA   OLOMOUCE 

NAŘÍZENÍ  č.  8/2022, 

kterým se zakazují některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb 

prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti 

držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v 

energetických odvětvích  
 

Rada města Olomouce se na své schůzi dne 13. 6. 2022 usnesením č. 36 usnesla vydat na 

základě § 11p zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:  
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Tímto nařízením se některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo 

obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu 

zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle energetického zákona v obci 

zakazují. 
 

 

Článek 2 

Definice pojmů 

(1) Podomním prodejem zboží a poskytováním služeb 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 obchůzkou 

jednotlivých bytů, domů, jakož i objektů sloužících k rekreaci, 

(2) Pochůzkovým prodejem zboží a poskytováním služeb se rozumí nabídka, prodej zboží, 

poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím neseného zařízení, nebo bez 

takového zařízení nebo bez stánku, přičemž není rozhodující, jestli se prodejce pohybuje, 

nebo postává na místě.  
 

 

Článek 3  

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb 

Podomní prodej zboží a poskytování služeb a pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb 

se při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské 



 

činnosti v energetických odvětvích dle energetického zákona na celém území statutárního 

města Olomouce zakazují. 
 

Článek 4 

Kontrola 

(1) Dohled nad dodržováním tohoto nařízení jsou oprávněni provádět zaměstnanci 

statutárního města Olomouce zařazení do Magistrátu města Olomouce a strážníci Městské 

policie Olomouc. 

(2) Na porušení povinností stanovených tímto nařízením se vztahují zvláštní právní předpisy.
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Článek 5 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022. 
 

 

 

 

 

 

_______________________________          _______________________________ 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA  v.r.              

primátor 

 JUDr. Martin Major, MBA v.r. 

         1. náměstek primátora 
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 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 


