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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016
Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (sněmovní tisk 200), s právem EU
Navržený zákon ruší zákaz prodeje ve stanovené státní svátky a omezení prodeje na Štědrý den
pro velkoobchody.
Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a
velkoobchodě (sněmovní tisk 200), se věcně týká problematiky, kterou právo EU přímo neupravuje
a je ponechána v kompetenci členských států, jejichž právní úpravy otevírací doby obchodů se
značně liší1.

Návrh zákona není v rozporu s předpisy EU.

Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.

Materiál byl Parlamentním institutem zpracován na základě usnesení organizačního výboru
Poslanecké sněmovny č. 168, II. volební období.

1

Tabulku shrnující legislativu jednotlivých členských států v této oblasti ke dni 2. 3. 2017 lze nalézt na
https://www.eurocommerce.eu/media/135788/shop_opening_hours_02.03.2017.pdf.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

