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PENNY PŘED VÁNOCI PRODLOUŽÍ OTEVÍRACÍ DOBU A 
NA ŠTĚDRÝ DEN ZAVŘE  
Praha, 13. prosinec 2022  

Od čtvrtka 15. prosince až do pátku 23. prosince budou mít všechny prodejny PENNY po celé zemi 
otevřeno každý den minimálně od 7 hodiny ranní až do 21 hodiny večerní. Na Štědrý den pak 
zůstanou všechny prodejny zavřené.  

PENNY u všech svých prodejen, které po zbytek roku běžně zavírají dříve, prodlužuje před letošními 
Vánoci otevírací dobu minimálně do 21 hodin. U prodejen, kde je otevírací doba do 22 hodin, zůstává 
otevírací doba stejná. Naopak na Štědrý den, kdy zákon umožňuje mít otevřeno, zůstane všech více 
než 400 prodejen PENNY zavřených. „Už několik let našim lidem dopřáváme na Štědrý den volno, a to 
přesto, že tržby bývají v tento den vysoké. Pro nás jsou naši lidé a jejich rodiny tím nejdůležitějším. Pro 
všechny z nás jsou rodina a nejbližší, tím nejvzácenějším, co v našich životech máme. Vytváří nám 
zázemí, domov a jsou nám vždy oporou. Chceme proto na Štědrý den dát našim lidem možnost věnovat 
svým nejbližším to nejcennější, co máme, náš čas a blízkost,“ vysvětluje tento krok Radek Hovorka, 
jednatel PENNY, a dodává: „Vnímáme to také jako poděkování všem našim zaměstnancům za práci 
v dnešní náročné době. Každý den bez ohledu na cokoliv zajišťují spokojenost, bezpečí i komfort našim 
zákazníkům. Denně se musí vyrovnávat s náročnými úkoly, a to nejen po fyzické, ale zejména po 
psychické stránce. Přejeme si, aby naši lidé v dnešní hektické uspěchané době plné obav a nejistot, měli 
možnost strávit svátky se svými rodinami bez toho, aby museli myslet na pracovní povinnosti.“  

Zkrácená otevírací doba pak bude také v poslední den roku, kdy všechny prodejny zavřou už v 17 hodin.  

OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJEN PENNY 2022 

15. – 23.12.  7:00 – 21:00 (22:00)                                                                                                  
24. 12.   zavřeno 
25. - 26. 12.   zavřeno ze zákona 
27. - 30. 12.   běžná otevírací doba 
31. 12.   do 17:00 
1. 1. 2023   zavřeno ze zákona 
Od 2. 1. 2023  běžná otevírací doba 

O společnosti PENNY MARKET Česká republika 
Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou  
z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil Penny Market před 25 lety v roce 1997, a zaměřil se na 
rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje více než 400 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje 
práci více než 6 000 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí 
věrnostní program PENNY karta. 
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