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Nařízení, 

kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování 
služeb v energetických odvětvích 

 
Rada města Uherské Hradiště se na své schůzi 28. 03. 2022 usnesením č. 1277/86/RM/2022 usnesla vy-
dat na základě § 11p zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe-
tických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a v souladu s ustano-
vením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, toto nařízení města:  
 
 

Článek 1 
Účel nařízení  

Toto nařízení je vydáváno za účelem stanovení forem prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných 
mimo obchodní prostory, které jsou při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zpro-
středkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v plat-
ném znění ve městě Uherské Hradiště zakázány. 

 

Článek 2 
Předmět zákazu 

1. Při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v ener-
getických odvětvích dle energetického zákona1 je na území města Uherské Hradiště zakázán podomní 
prodej zboží nebo poskytování služeb a pochůzkový prodej zboží nebo poskytování služeb.  

2. Za podomní prodej nebo poskytování služeb se pokládá prodej prováděný mimo obchodní prostory, 
kdy je bez předchozí objednávky dům od domu, byt od bytu nabízeno a prodáváno zboží nebo nabí-
zeny a poskytovány služby.  

3. Za pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb se pokládá prodej zboží a poskytování služeb prová-
děné mimo obchodní prostory, kdy je bez předchozí objednávky na veřejně přístupném místě nabízeno 
a prodáváno zboží nebo nabízeny a poskytovány služby.  

  
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

Toto nařízení města nabývá účinnosti 1.května 2022.  

 
 
 
 
Ing. Stanislav Blaha v.r.                                                             PhDr. Ivo Frolec v.r. 
         starosta                                                                                         místostarosta 
 
 

1 č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energe-
tický zákon), v platném znění 
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