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Kdo je SOCR? 

Druhý největší zaměstnavatelský svaz v ČR (26 let existence) 

Nezávislé a dobrovolné sdružení asociací, aliancí, družstev  

a firem podnikajících v malo- a ve velkoobchodě,  

v gastronomických, ubytovacích a dalších službách 

Zastupuje přes 6000 podnikatelů vytvářejících přibližně 500 000 

pracovních míst 

Z retailových řetězců zastupuje: 

AHOLD Czech Republic, BILLA, Globus, MAKRO Cash & Carry ČR, Penny 

Market, Lidl Česká republika, TESCO STORES ČR, Kaufland Česká republika, 

Maloobchodní síť Hruška. 
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Co měla NZoVTS přinést 

Novela zcela nejasně vymezila,  

co obchodník nesmí: 

• výčet zakázaných jednání je 

prakticky nekonečný, 

• výčet zakázaných jednání 

obsahuje i zákaz jednání 

v EU obvyklých, 

• za tohoto nejasného stavu, 

co je zakázáno, jsou 

stanoveny likvidační sankce 

až v řádech miliard korun.  

Odstranit nekoncepčnost  

některých pojmů a ustanovení. 

Zrušit šest příloh zákona  

s nedokonalým výčtem 

prohřešků.  

Upravit povinné náležitosti 

smlouvy mezi dodavatelem  

a odběratelem: 

• smlouva by měla být vždy  

v písemné podobě; 

• ve smlouvě by měla být vždy 

uvedena výsledná cena 

dodávaných potravin.  

a co přinesla? 



Nové komplikace do dodavatelsko-odběratelských vztahů, které 

byly způsobeny zejména tím, že zákonodárce neprovedl šetření 

RIA a na poslední chvíli byla do novely vpašována ustanovení, 

která vznikla v zemědělském výboru a nereflektovala poměry na 

trhu. 

Požadavek na písemnou formu dokumentů, který se podařilo 

rozumně vysvětlit až po diskusích na ÚOHS.  

– Zpočátku byl požadavek na formu uzavírání smluv tak rigidní, že nepřipouštěl 

ani tradičně zavedenou formu EDI. 

– Stejně tak je z hlediska existující právní úpravy nadbytečné ustanovení celého  

§ 3a písm. a).  

A co dále přinesla? Řadu nových problémů… 



„NETTO ceny“ se překvapivě ukázaly jako nepřátelská mantra 

zejména vůči malým dodavatelům.  

– Při jejím prosazování se zapomnělo vzít do úvahy, že dodavatel nebude mít 

jistotu dalších „služeb“, které přímo souvisejí s nabízením jeho produktů, jako je 

např. vystavení v regálu atd.  

Peněžitá plnění dodavatele vůči odběrateli nesmí překročit 3 %  

z celkových ročních tržeb vůči jednotlivému odběrateli. ALE proč 

má hranice 3 % existovat?  

– Není odůvodněno a hlavně není zřejmé, o jaká peněžní plnění jde.  Pořád není 

stanoven jasný výklad, z jakého základu, co se do základu započte, za jaké 

období atd.  

Řadu nových problémů… ale i dodavatelům! 

Nejasnosti v terminologii – faktura vs. daňový doklad. 

– Problém vzniká zejména při uplatňování slev na prodejní akce – skutečný 

odběr a skutečný prodej a následné vystavení opravného daňového dokladu. 





Strukturální problém ČR v oblasti maloobchodu 

– Sklízíme hořké plody nezastavitelné expanze z 90. let  

Kde je skutečný problém? Jinde! 

Chování českého 
spotřebitele 

– Extrémně vysoká 

citlivost českého 

spotřebitele na cenu 



Intenzita kontrol maloobchodních 

prodejen ze strany státu se jen za  

1. pol. 2016 meziročně zvýšila  

o desítky i stovky procent.  

– V případě kontrol týkajících se  

hygieny práce stoupla v průměru 

dokonce o neuvěřitelných 1311 %.  

Co teď? …A co potom? 

Maloobchodní prodejny 

v současné době pravidelně 

kontroluje už osm organizací.  

– Kromě SZPI, Státní veterinární 

správy a krajských hygienických 

stanic to jsou ČOI, ČIŽP, 

živnostenské úřady, 

inspektoráty práce nebo hasiči.  

Novela novely? 

Ústavní stížnost? 

Zrušení zákona? 



DĚKUJI  

ZA  

POZORNOST 


