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V následujícím odkazu se můžete seznámit se senátním návrhem zákona, který má ve 

vybraných svátcích upravit otevírací dobu v maloobchodech a velkoobchodech a prošel prvním čtením 

v Poslanecké sněmovně těsnou většinou hlasů. Druhý odkaz se věnuje novele zákona o státních 

svátcích, který byl dne 21. 10. 2015 schválen Poslaneckou sněmovnou ve zkráceném řízení a nyní bude 

projednáván v Senátu PČR 

 

Sněmovní tisk 275 – Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 
V březnu r. 2013 předložila skupina senátorů s hlavním iniciátorem senátorem ČSSD Františkem 

Bublanem k projednání tento návrh zákona, který má ve vybraných svátcích upravit otevírací dobu v 

maloobchodech a velkoobchodech. Vláda k návrhu tohoto zákona vydala v srpnu 2014 neutrální 

stanovisko. Dne 21. 10. 2015 proběhlo hlasování o jeho návrhu v prvním čtení v Poslanecké sněmovně 

a návrh byl přikázán k projednání výborům. Ve Sněmovně se stejně jako v Senátu rozpoutala živá 

diskuse. Téměř celá pravice byla proti návrhu zákona. Hlavním cílem návrhu zákona je upravit prodejní 

dobu v maloobchodě a velkoobchodě tak, aby byl stanoven obecný zákaz prodejní doby ve 

vyjmenované svátky a omezení prodejní doby na Štědrý den. Dle předkladatelů zákona se zaměstnanci 

pracující ve svátek nemohou plně věnovat své rodině, neboť v době, kdy mají jejich děti volno, pracují. 

Ve svátek by měla být rodina pohromadě a věnovat se, mimo jiné, rodinným záležitostem. 

 

 

Proč to nejde u nás?, videoklip odborového svazu obchodu k tomuto návrhu 

zákona» 

 

Sněmovní tisk 275» 

 

Článek z portálu Týden.cz, 27. 10. 2015» 

 

Článek z ČT24, 20. 10. 2015» 

 

Sněmovní tisk 491, Novela z. č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích a 

význammých dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 
Novelu zákona předložili poslanci KDU-ČSL a získali v květnu podporu vlády a dne 22. 10. 2015 i hlas 

90 poslanců včetně poslanců z řad opozice, vyjma KSČM. Novela zařadila největší křesťanský svátek – 

Velký pátek mezi státní svátky, kterých je v současné době v ČR 13. Velký pátek je již dlouhodobě 

státním svátkem v celé řadě evropských zemí. Nyní zákon musí projít hlasováním v Senátu. 

Předpokládá se, že i tam bude přijat, Senát již v minulém volebním období podobný zákon navrhoval. 

 

 

Sněmovní tisk 491» 

 

Rozhovor s poslancem J. Miholou (KDU-ČSL), Denik.cz» 
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