TISKOVÁ ZPRÁVA
Je-li vyhlášen nouzový stav, zákaz prodeje o státní svátky se neuplatní
(Praha, 3. duben 2020) Zákon o prodejní době v maloobchodě myslí na nouzový stav. Bude-li platit
i o Velikonočním pondělí, velké obchody s potravinami mohou zůstat pro spotřebitele otevřené.
Na Českou obchodní inspekci se obracejí prodejci s potravinami s dotazem, zda mohou prodávat
i o Velikonočním pondělí v provozovnách nad 200m².
Odpověď závisí na tom, zda bude v té době stále platit nouzový stav. Zákon o prodejní době
v maloobchodě totiž počítá právě s touto výjimkou, a tedy například i velké prodejny potravin s prodejní
plochou nad 200m² by mohly prodávat bez omezení. Zjednodušeně řečeno – zákon o prodejní době
v maloobchodě po dobu nouzového stavu „neplatí“.
Ale pozor – uvedená výjimka se týká pouze zákona o prodejní době v maloobchodě. Veškerá opatření
Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví týkající se maloobchodu samozřejmě nadále platí.
Viz: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#maloobchod

Citace zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě:

ZÁKON 223/2016 Sb.,
o prodejní době v maloobchodě

§1
Prodejní doba v maloobchodě
(1) V maloobchodě je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích
a) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
b) Velikonoční pondělí,
c) 8. květen - Den vítězství,
d) 28. září - Den české státnosti,
e) 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,

Kontakt:

tiskový mluvčí ČOI
Ing. Mgr. Jiří Fröhlich

Telefon:
Mobil:
E-mail:

+420 296 366 233
+420 602 105 376
mluvci@coi.cz

f) 25. prosinec - 1. svátek vánoční a
g) 26. prosinec - 2. svátek vánoční.
(2) V maloobchodě je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.
(3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování
a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,
b) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c) lékáren,
d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a
autobusových nádražích,
e) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
f) maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu
nebo válečný stav.

§2
Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren,
provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů,
a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

§3
Přestupky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v
maloobchodě nebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování
zakázáno podle § 1 a 2.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo
podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5
000 000 Kč.
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní

Kontakt:

tiskový mluvčí ČOI
Ing. Mgr. Jiří Fröhlich

Telefon:
Mobil:
E-mail:

+420 296 366 233
+420 602 105 376
mluvci@coi.cz

inspekce5).

§4
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
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