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………. ČOI  95209/16/O100 ČOI 102185/16/O100 18.08.2016

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní, 

České obchodní inspekci byla dne 28. 7. 2016 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), evidovaná pod č. j. ČOI 95209/16/0100, v níž 
požadujete informaci týkající se zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a 
velkoobchodě (dále jen „zákon o prodejní době“),  a to konkrétně:
„i) Zda je pronajímatel oprávněn vyžadovat, aby provozovny, na které se vztahuje výjimka ze 
zákazu prodeje podle § 1 odst. 3 Zákona, měly standardně otevřeno i v průběhu státních 
svátků a ostatních svátků uvedených v § 1 odst. 1 Zákona,
ii) zda se pro účely tohoto Zákona prodejní plocha provozoven jednoho podnikatele sčítá, či 
nikoliv,
iii) jak je pro účely tohoto Zákona definována maloobchodní a velkoobchodní prodejna, resp. 
zda pod tuto definici spadají rovněž banky, pojišťovny, výdejny internetových obchodů apod.“ 

Vaši žádost o informaci v bodu i) jsme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI odložili, o 
čemž jste byla zpravena dopisem  ze dne 4. 8. 2016, čj. ČOI 96048/16/0100. 

K bodům ii)  a iii) Vaší žádosti předně pokládáme za potřebné vysvětlit, že dotazy na právní 
názory správního orgánu nespadají pod právo na přístup k informacím ohledně veřejné 
správy ve smyslu ZSPI (ust. § 2 odst. 4 ZSPI: „Povinnost poskytovat informace se netýká 
dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“).

Česká obchodní inspekce nicméně v rámci svých aktuálních možností zodpovídá i dotazy na 
výklad zákona z této oblasti.   



Zajímá Vás, zda se pro účely zákona o prodejní době sčítá prodejní plocha provozoven 
jednoho podnikatele. Podle ust. § 1 odst. 3 písm. a) jmenovaného zákona se omezení 
prodejní doby „nepoužije na provozování prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 
m2.“ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“), jenž 
obsahuje základní právní úpravu na poli živnostenského podnikání, se zabývá provozovnou 
a povinnostmi podnikatele souvisejícími s provozovnou. Podle ust. § 17 odst. 1 
živnostenského zákona se provozovnou „rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za 
provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo 
poskytování služeb a mobilní provozovna.“ Provozovnou tak může být prodejna, restaurace, 
salón, prodejní automat na nápoje atd. O sčítání prodejních ploch více provozoven jednoho 
podnikatele se živnostenský zákon ani zákon o prodejní době nikterak nezmiňuje. 
Vycházíme tedy z toho, že ve smyslu zákona o prodejní době nebude dozorový orgán sčítat 
prodejní plochy provozoven a zjišťovat, zda jejich součet je větší než 200 m2. Výjimka dle 
ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona o prodejní době se bude vztahovat na každou prodejnu 
provozovanou podnikatelem, jejíž prodejní plocha nebude přesahovat 200 m2.

K bodu iii) Vaší žádosti nejprve uvádíme, že podle živnostenského zákona je velkoobchod a 
maloobchod oborem činnosti náležející do živnosti volné (viz příloha č. 4 bod 48 
živnostenského zákona). Co je či není obsahovou náplní velkoobchodu a maloobchodu   
určuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností (dále jen 
„nařízení vlády“). Podle přílohy č. 4 bod 48 nařízení vlády se velkoobchodem rozumí činnosti 
spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské 
činnosti. Naopak maloobchodem jsou činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za 
účelem prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží. Pod velkoobchod a maloobchod 
spadá rovněž obsluha čerpacích stanic, zabezpečování provozování čerpacích stanic 
v souladu s bezpečnostními, hasičskými, ekologickými předpisy a českými technickými 
normami, zajišťování drobných poradenských služeb ve vztahu k prodávanému sortimentu. 
Obsahem činnosti velkoobchodu a maloobchodu není nákup a prodej kulturních památek 
nebo předmětů kulturní hodnoty, nemovitostí, hospodářských zvířat prodávaných jejich 
chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, 
bezpečnostního materiálu, nebezpečných chemických látek nebo směsí klasifikovaných jako 
toxické nebo vysoce toxické, pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 nebo F4, kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží 
s výjimkou ojetých vozidel, distribuce léčiv, distribuce pohonných hmot, zastavárenská 
činnost, dále obsahem činnosti není provozování čerpacích stanic na stlačený plyn k pohonu 
motorových vozidel.    

Dále Vás zajímá, zda pod definici velkoobchodu a maloobchodu spadají banky, pojišťovny, 
výdejny internetových obchodů apod. zákon o prodejní době v rámci definice maloobchodu a 
velkoobchodu odkazuje v poznámce 1) pod čarou na živnostenský zákon. V ust. § 3 
nalezneme, jaké činnosti nejsou živností. V ust. § 3 odst. 3 písm. a) tohoto zákona „živností 
není činnost bank, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz, 
provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování, směnárenská činnost, činnost 
pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných 
událostí a odpovědných pojistných matematiků, penzijních fondů, penzijních společností, 
spořitelních a úvěrních družstev, komoditních burz, organizátorů regulovaných trhů, 
obchodníků s cennými papíry a jejich vázaných zástupců a činnost osob zabývajících se 
obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo zahraničního investičního 
fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činnosti osob 
provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se 
investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem a jejich vázaných 
zástupců, činnosti ratingových agentur, poskytování a zprostředkování spotřebitelského 
úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr.“
S ohledem na právě uvedené Vám sdělujeme, že banky a pojišťovny nespadají pod definici 
velkoobchodu a maloobchodu. 



Naopak provozování internetového obchodu podle nařízení vlády spadá do živnosti volné, 
bodu č. 48 Velkoobchod a maloobchod, proto se na něj vztahuje zákon o prodejní době. 

S pozdravem 

Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel
České obchodní inspekce




