CZ: NOVÉ OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY O SVÁTCÍCH
Co se mění?
Koho se to týká?
Koho ne?
Co hrozí?

Parlament schválil nový zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.
Jeho účinnost očekáváme od 1. 10. 2016. Zákon nařizuje uzavřít prodejny
o osmi státních svátcích. Pro více detailů čtěte dále.
Co se mění?
V maloobchodě a velkoobchodě bude zakázán prodej o těchto svátcích: (i) 1. leden,
(ii) Velikonoční pondělí, (iii) 8. květen, (iv) 28. září, (v) 28. říjen, (vi) 24. prosinec (od
12,00 hodin do 24,00 hodin), (vii) 25. prosinec a (viii) 26. prosinec.
Koho se zákaz prodeje týká?
Zákaz prodeje o svátcích se týká prodejen s prodejní plochou větší než 200 m2 (tj.
nejen „supermarketů“, ale i jiných obchodů s velkou prodejní plochou). Zákaz dále
platí pro všechny zastavárny, second-handy a zařízení určená ke sběru a výkupu
odpadů bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
Jsou nějaké výjimky?
Ze zákazu prodeje o svátcích jsou stanoveny následující výjimky: (i) prodejny, jejichž
prodejní plocha nepřesahuje 200 m2, (ii) čerpací stanice s palivy a mazivy, (iii)
lékárny, (iv) prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích,
železničních stanicích a autobusových nádražích, (v) prodejny ve zdravotnických
zařízeních a (vi) maloobchod a velkoobchod v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí,
nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.
Co hrozí?
Porušení zákazu prodeje o svátcích bude správním deliktem, za nějž je možno uložit
pokutu do výše 1 mil. Kč, resp. až do výše 5 mil. Kč v případě opakovaného porušení
zákazu.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se zákazu prodeje o svátcích, neváhejte
nás kontaktovat.
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