
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

A. Obecná část 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy a 

nezbytnost navrhované právní úpravy 

Podle stávající legislativy platí zákaz prodeje o vybraných svátcích v obchodech s větší 

prodejní plochou než 200m
2
. Praxe ukázala, že norma je nadbytečná, nepřiměřeně 

zasahuje do práv obchodníků i omezuje občany. Vzhledem k tomu, že se stávající zákaz 

týká pouze některých prodejních ploch, tak narušuje konkurenční prostředí mezi 

jednotlivými obchodníky. 

Návrh zákona počítá s úplným zrušením zákazu prodeje o vybraných svátcích a vrací tak 

stav před nabytí účinnosti zákona č. 223/2016 sb. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky  

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem. Návrh zákona je v souladu se závazky 

České republiky vyplývajícími z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána. Návrh 

zákona je v souladu s právem Evropské unie, respektive se jej nedotýká. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na rozpočty krajů a obcí 

Nejsou očekávány žádné zvýšené náklady na státní rozpočet ani rozpočty krajů a obcí.  

Je očekáván růst tržeb obchodníků díky rozšíření jejich prodejní doby a tedy růst příjmů 

jejich zaměstnanců. 

 

B. Zvláštní část 

 

Čl. I 

Navrhuje se zrušení zákona č. 223/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to bez náhrady. 

 

 

Čl. II 

Účinnost je navržena tak, aby nebyla závislá na délce legislativního procesu. Není navrženo 

pevné datum. 

 

 

 

 

V Praze dne 28. listopadu 2017 
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