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-2ZÁKON
ze dne……..2005
o prodejní době v zastavárnách a některých jiných provozovnách

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:
§1
V noční době mezi 22. a 6. hodinou je zakázán nákup a prodej použitého zboží nebo
zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho
nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních
určených ke sběru a výkupu odpadů.
§2
Správní delikty
(1) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem a která podniká
v provozovnách uvedených v § 1, se dopustí správního deliktu tím, že provádí nákup či prodej
nebo výkup v době, kdy je jejich provádění zakázáno tímto zákonem.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 je možné uložit pokutu až do 50 000 Kč.
Dopustí-li se právnická nebo fyzická osoba správního deliktu podle odstavce 1 opakovaně, je
možné uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádějí obecní
živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny1) a Česká obchodní inspekce2). Na
řízení podle tohoto zákona se vztahují obecně právní předpisy o správním řízení3).
§3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

1)
2)
3)

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řádu.
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Důvodová zpráva
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu. Záměrem zákona je upravit oblast vztahů, která
nyní právními předpisy upravena není.
Snahy o minimalizování kriminality, zejména jejích forem krádeže a loupeže, zatím
vykázaly malou míru pozitivních výsledků. Snížení možnosti ihned po krádeži nebo
loupežném přepadení realizovat prodej ukradeného nebo uloupeného zboží, surovin a odpadů
v bazarech, zastavárnách či výkupnách a sběrnách, může této snaze výrazně přispět. Proto je
navrhováno, aby ze zákona provozovny, kde dochází k obchodování s použitým zbožím,
výkupu surovin - odpadů nebo k přijímání zboží do zástavy, nemohly vykupovat ani prodávat
zboží a suroviny v nočních hodinách.
Vyloučení této možnosti by mělo napomoci alespoň k omezení získávání finančních
prostředků, např. pro nákup drog či alkoholu, touto nelegální cestou.
Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Je
v souladu i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a se závazky,
vyplývajícími pro Českou republiku z Evropské dohody. Navrhovaná právní úprava
není s nimi v rozporu, protože tyto dokumenty se na danou oblast nevztahují.
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah a dopad do státního rozpočtu a do
rozpočtů krajů a obcí bude minimální. Výdaje ze státního či jiného veřejného rozpočtu
budou spočívat pouze v obvyklých nákladech na správní dozor nad dodržováním zákona.
Příjmy ale mohou být skutečně sníženy o výnos z daní ze zisků z přiznaných tržeb za dobu,
kdy bude prodej a výkup zakázán. Ztráta proti současnému stavu bude však spíše pouze
teoretická. Příjmová stránka veřejných rozpočtů může být naopak posílena o výnosy z pokut
za porušování zákona. Jistá je ale úspora nákladů na vyřizování náhrad za škody při
očekávaném poklesu kriminální činnosti, což samo o sobě by bylo velkým společenským
přínosem.
Negativní dopady na životní prostředí nebudou žádné.

Zvláštní část
K§1
Je navrhováno, aby všechny vyjmenované typy prodejen a provozoven, kde dochází
k obchodování s použitým zbožím, k přijímání zboží do zástavy a výkupu surovin, nemohly
vykupovat ani prodávat zboží a suroviny v nočních hodinách.
K§2
Výslovně se stanoví, že porušení zákazu prodeje a výkupu v noci ze strany
vyjmenovaných subjektů je správním deliktem.
Na řízení ve věci postihu se vztahuje zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
a č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Na řízení se vztahují obecné právní předpisy
o správním řízení, zejména (nový) správní řád.
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Účinnost stanovená na první den druhého měsíce následujícího po dni vyhlášení
zákona umožní využití legisvakanční lhůty k tomu, aby se prodejci mohli včas na novou
právní situaci připravit a aby stanovení účinnosti tak nebylo na újmu podnikatelské sféry.
Vlastislav Antolák, v.r.
Marta Bayerová, v.r.
František Beneš, v.r.
Milan Bičík, v.r.
Ludmila Brynychová, v.r.
Ladislav Býček, v.r.
Alexander Černý, v.r.
Anna Čurdová, v.r.
Vlastimil Dlab, v.r.
Jiřina Fialová, v.r.
Vojtěch Filip, v.r.
Stanislav Fischer, v.r.
Taťána Fischerová, v.r.
Stanislav Grospič, v.r.
Jitka Gruntová, v.r.
Pavel Hojda, v.r.
Ludvík Hovorka, v.r.
Svatopluk Karásek, v.r.
Kateřina Konečná, v.r.
Pavel Kováčik, v.r.
Ivana Levá, v.r.
Soňa Marková, v.r.
Zdeněk Maršíček, v.r.
Ladislav Mlčák, v.r.
Miroslav Opálka, v.r.
Vladimír Reiber, v.r.
Marie Rusová, v.r.
Antonín Seďa, v.r.
Josef Smýkal, v.r.
Iva Šedivá, v.r.
Josef Šenfeld, v.r.
Ladislav Urban, v.r.
Josef Vícha, v.r.
Miroslava Vlčková, v.r.
Miloslava Vostrá, v.r.
Antonín Zralý, v.r.

V Praze dne 24. 6. 2005

