
19. 
 

NAŘÍZENÍ, 
  

kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje 
reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění 

pozdějších předpisů 
  
 

Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 4. 11. 2014 vydat podle § 44 odst. 2 zákona 
č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 2 odst. 1 písm. f) 
a odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona  
č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění zákona č. 384/2005 Sb., toto nařízení:  
  

Čl. I 
 
Nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně 

přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy 
a nařízení č. 10/2010 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto: 

 
1. V § 1 odst. 1 se za slova „Legerovy ulice“ vkládají slova „po křižovatku s ulicí 

Rumunskou, dále jižní frontou domů Rumunské ulice, náměstím Míru, severozápadní frontou 
domů Anglické ulice po křižovatku s ulicí Legerovou, a dále východní frontou domů 
Legerovy ulice“. 

 
2. V § 3 písm. a) se slova „letáky, navštívenky a vizitky“ nahrazují slovy „letáky, 

navštívenky, vizitky, brožury, katalogy a jiné obdobné tištěné propagační materiály“. 

3. V § 3 písm. b) se za slovo „plakáty“ vkládají slova „z jakéhokoli materiálu“  
a za slovo „mobiliáři,“ se vkládají slova „zařízení a plakáty na sloupech veřejného osvětlení 
kromě těch, které jsou zde umístěny na základě smlouvy uzavřené s hlavním městem 
Prahou,“. 

4. V § 3 písm. g) se slova „upevněné či zavěšené na stavbách4b)“ včetně poznámky 
pod čarou 4b) zrušují. 

 
5. V § 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „na objektu, který kryjí, pokud tyto 

převěsy a plachty zároveň zobrazují tento objekt a plocha vlastní reklamy nečiní více  
než 20 % celkové plochy převěsu nebo plachty“. 

 
6. V § 3 písmeno h) zní: 

„h) reklamní převleky, do nichž jsou oblečeny osoby, které se pohybují nebo postávají.“. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Čl. II 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 
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