
 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších  

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní  

době v maloobchodě a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 21) 

 

Vláda na své schůzi dne 22. prosince 2017 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, 

ve znění pozdějších předpisů,   a zaujala k němu neutrální stanovisko s tím, že níže 

upozorňuje na některé skutečnosti, které doporučuje při dalším projednávání tohoto návrhu 

zohlednit. 

  

1. Vláda si je vědoma skutečnosti, že platná právní úprava vede k určité nerovnosti 

mezi různými skupinami podnikatelů, neboť stávající právní úprava se vztahuje 

pouze na prodej v maloobchodě a velkoobchodě, nikoli však například na služby, 

a zároveň se vztahuje jen na prodejny nad 200 m2 prodejní plochy, tedy nikoli na všechny 

prodejny.  

2. Vláda nicméně konstatuje, že zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě 

a velkoobchodě, ve znění pozdějších předpisů, je účinný od 1. října 2016, tedy jen o něco 

déle než jeden rok. Je otázkou, zda je tato doba dostatečně dlouhá na to, aby mohly být 

komplexně vyhodnoceny jeho ekonomické, sociální, kulturní a jiné dopady. Předložený 

poslanecký návrh zákona se však touto otázkou vůbec nezabývá a i důvodová zpráva 

k němu postrádá jakoukoli analýzu dopadů zákona o prodejní době v maloobchodě 

a velkoobchodě nebo vyhodnocení zkušeností s jeho aplikací, a to zejména negativních, 

z nichž by vyplývala opodstatněnost jeho navrhovaného zrušení. 

3. Současně však vláda považuje za potřebné upozornit, že podle § 3 odst. 3 zákona 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, pouze vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit počátek 

účinnosti dnem vyhlášení. Odůvodnění navrhované účinnosti dnem vyhlášení tím, že 

účinnost je navržena tak, aby nebyla závislá na délce legislativního procesu, za naléhavý 

obecný zájem považovat nelze. 
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