Příloha
usnesení vlády
ze dne 10. července 2018 č. 448

STANOVISKO VLÁDY

k návrhu poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka
Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní
době v maloobchodě a velkoobchodě
(sněmovní tisk č. 200)
Vláda na své schůzi dne 10. července 2018 projednala a posoudila návrh zákona,
kterým

se

mění

zákon

č.

223/2016

Sb.,

o

prodejní

době

v

maloobchodě

a velkoobchodě, a zaujala k němu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé
níže uvedené skutečnosti, které je vhodné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit:

1.

Vláda se domnívá, že s ohledem na krátkou dobu účinnosti zákona o prodejní době
v maloobchodě a velkoobchodě (od 1. října 2016) lze jen stěží v současnosti zhodnotit
jeho dlouhodobé dopady. Vláda si je vědoma toho, že jako zásadní problém je vnímán
zákaz velkoobchodního prodeje ve vyjmenovaných svátcích ve vztahu k zabezpečení
zásobování rychle se kazícím zbožím v gastroprovozech, maloobchodech, ale
i v některých zařízeních zabezpečujících služby pro obyvatelstvo (nemocnice a jiné
pobytové služby). Předmětná úprava však s tímto důvodem plně nekoresponduje, neboť
vyjímá velkoobchod ze zákazu jako celek, ačkoli z působnosti zákona by nemusely být
vyloučeny všechny velkoobchody, tedy i ty s nepotravinářským zbožím, ale jen
velkoobchodní prodej s rychle se kazícím potravinářským zbožím či potravinami.

2.

Současně však vláda považuje za potřebné upozornit též na problém v oblasti kontrolní
činnosti ze strany dozorových orgánů. V České republice existují velkoobchody, kde
mohou nakupovat jak podnikatelé, tak i nepodnikatelé.

3.

Vláda upozorňuje na skutečnost, že v současnosti probíhá před Ústavním soudem řízení
o zrušení zákona č. 223/2016 Sb. (spis. zn. Pl. ÚS 37/16), přičemž jedním z argumentů
navrhovatelů pro zrušení zákona je nerovnost mezi různými skupinami podnikatelů
a jejich

zaměstnanců,

neboť

se

vztahuje

pouze

na

prodej

v

maloobchodě

a ve velkoobchodě a nikoli například na služby, a zároveň se omezení prodeje týká jen

2

prodejen s prodejní plochou nad 200 m2. O návrhu nebylo doposud Ústavním soudem
rozhodnuto. Vynětí velkoobchodů by patrně vedlo k další dílčí nerovnosti a šlo by proti
účelu předmětného zákona, který má především chránit rodinný život všech
zaměstnanců.

4.

Vláda též z legislativně-technického hlediska upozorňuje na to, že zákon č. 223/2016
Sb. byl již novelizován, a to zákonem č. 183/2017 Sb., což by se mělo odrazit jak
v názvu zákona, tak i v jeho úvodní větě.

