
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I. Obecná část 

 

a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti 

navrhované právní úpravy 

Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě nesystémově a neodůvodněně zakázal prodej 

ve vybraných prodejnách maloobchodu a velkoobchodu o nahodile určených státních svátcích. Tento 

zákon je v českém právním řádu zcela nadbytečný, neboť reálně neřeší žádnou palčivou společenskou 

či ekonomickou otázku. Zákon naopak vytváří nerovnost mezi různými skupinami podnikatelů i 

zaměstnanců, přičemž tato nerovnost nemá žádné racionální jádro. Nejčastějším argumentem pro 

zachování zákazu prodeje o vybraných svátcích bývá přesvědčení, že zaměstnanci mají svátky trávit 

doma s rodinou. Praxe však ukázala, že mnoho zaměstnavatelů využívá tohoto zákazu k různým 

inventurám, takže zaměstnanci i přes zákaz prodeje musí státní svátek trávit v zaměstnání. Dále existuje 

značný počet zaměstnanců (např. studenti, bezdětní), kteří o státních svátcích pracovat chtějí.  

Nemá být úlohou zákonodárce takto nesystémovým způsobem zasahovat do lidských životů. Proto 

se navrhuje tento zbytečný zákon zrušit.  

b) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad, dopady na státní rozpočet a rozpočty krajů a 

obcí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na veřejné rozpočty.  

c) Soulad návrhu zákona s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním 

pořádkem České republiky 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána i 

s ústavním pořádkem České republiky. 

d) Soulad návrhu zákona s předpisy Evropské unie 

Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie. 

 

II. Zvláštní část 

K čl. I  

Zrušuje se zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.  

K čl. II 

Účinnost předkládaného právního předpisu se navrhuje stanovit na patnáctý den po jeho vyhlášení. 

 

V Praze dne 11. září 2018 

Miroslav Kalousek, v. r. 
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Dominik Feri, v. r. 

Helena Langšádlová, v. r. 

Karel Schwarzenberg, v. r. 

František Vácha, v. r. 

Vlastimil Válek, v. r. 
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