
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

(tisk 445) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 162 

z 23. schůze konané dne 24. června 2015 (tisk 445/3) 

 

1. V části první Čl. I se za dosavadní bod 18. vkládá nový bod 19., který zní: 

„19. § 3a zní: 

„§ 3a 

„Prodávající, který v souvislosti s uzavřenou smlouvou používá pro komunikaci se 

spotřebitelem veřejnou komunikační síť, nesmí pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo 

s vyšší než běžnou cenou, zejména telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, 

telefonní číslo pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla a telefonní číslo pro 

přístup ke službám se sdílenými náklady34).“ “.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

2. V části první Čl. I se za dosavadní bod 31. vkládá nový bod 32., který zní: 

„32. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:  

„§19a 

Za spotřebitelskou soutěž se považují soutěže, ankety a jiné akce o ceny pořádané pro 

spotřebitele či jiné osoby v přímé souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem výrobku, 

zboží či služby provozovatele, při nichž se provozovatel či jím zajištěná osoba zavazuje 

vyplatit účastníkům určeným náhodným výběrem peněžité či nepeněžité ceny a při kterých je 

podmínkou účasti zakoupení určitého výrobku, zboží či služby a doložení tohoto nákupu 

provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem výrobku, zboží, služby nebo 

jiného produktu či účast účastníka na marketingové akci provozovatele, a to i nepřímo 

prostřednictvím jiné (další) osoby.“.“. 

Následující body se přečíslují 

 

3. V části první Čl. I v dosavadním bodu 23. se slova „v § 9, 10, 12, 13 a 19“ nahrazují 

slovy „v § 9, 10, 12, 13, 16 odst. 1 a 3 a § 19“. 

 

4. V části první Čl. I se vkládá nový bod 33., který zní: 

„33. § 20 nově zní: 

„§ 20 

(1) Prodávající, který v rámci organizované akce hodlá prodávat výrobky nebo poskytovat 

služby, případně je propagovat nebo nabízet, je povinen oznámit České obchodní inspekci 

údaje podle odstavce 4. 
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(2) Za organizovanou akci podle odstavce 1 se považuje akce určená pro omezený počet 

spotřebitelů, kteří na ni byli adresně či neadresně pozváni, a v jejímž průběhu dochází k 

prodeji výrobků, poskytování služeb nebo k jejich propagaci anebo k jejich nabízení, přičemž 

není rozhodující, zda je součástí akce též doprava osob účastnících se této akce. 

 

(3) Oznámení podle odstavce 1 musí být učiněno nejpozději 10 pracovních dnů před konáním 

organizované akce. 

 

(4) Oznámení musí, kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem34), dále 

obsahovat: 

a) adresu místa, kde se prodej výrobků, poskytování služeb, jejich propagace anebo 

jejich nabízení uskuteční, 

b) datum konání organizované akce včetně jejího předpokládaného časového 

harmonogramu, 

c) v případě, že je součástí organizované akce také doprava spotřebitelů na místo konání 

akce, místo, datum a čas nástupu, druh a podmínky dopravy, 

d) identifikaci výrobku nebo služby, jež budou v rámci organizované akce propagovány, 

nabízeny, prodávány nebo poskytovány, včetně uvedení ceny, za kterou budou 

nabízeny spotřebitelům, 

e) kopii pozvání k účasti na organizované akci, 

f) návrhy všech smluv, které budou moci spotřebitelé na organizované akci uzavřít.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

5. V části první Čl. I dosavadním bodu 33. se v úvodní části textu slova „nové části třetí a 

čtvrtá, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 38 až 43 znějí“ nahrazují slovy „nové 

části třetí až pátá, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 38 až 45 znějí“ a dále se 

doplňuje část pátá, která zni: 

„ČÁST PÁTÁ 

 

Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele 

 

§ 20w 

(1) V rámci ochrany práv a právem chráněných zájmů poskytovatelů a spotřebitelů se 

prodávající mohou prostřednictvím informačních databází (dále jen „registr“) vzájemně 

informovat o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, 

platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, a to i v případě, kdy je jim podle jiného 

zákona44) uložena povinnost mlčenlivosti. Do činnosti registru podle části páté tohoto zákona 

musí být zapojeno alespoň 10 prodávajících, kteří jsou bankami podle jiného zákona 

upravujícího činnost bank, prodávajícími spotřebitelských úvěrů podle jiného zákona 

upravujícího poskytování spotřebitelských úvěrů, platebními institucemi podle jiného zákona 

upravujícího platební styk nebo prodávajícími platebních služeb malého rozsahu podle jiného 

zákona upravujícího platební styk. Registr může provozovat právnická osoba, která není 

prodávajícím a jejím hlavním účelem není podnikání (dále jen „provozovatel“), za podmínek 

stanovených tímto zákonem. Pro vzájemné informování a zpracování osobních údajů v 

registru není zapotřebí souhlasu spotřebitele. 

 

(2) Údaje získané podle odstavce 1 jsou prodávající oprávněni použít výhradně k předcházení 

podvodnému jednání a k posouzení schopnosti a ochoty spotřebitele splnit jeho smluvní 
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závazky (posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti). Prodávající a provozovatelé 

jsou povinni zachovávat získané údaje v tajnosti a chránit je před zneužitím tak, jako by šlo o 

údaje o spotřebitelích, kteří jsou s nimi ve smluvním vztahu. Za zpracování povolené podle 

tohoto odstavce se považuje rovněž tvorba modelů, které vyhodnocují pravděpodobnost 

podvodného jednání anebo schopnost a ochotu spotřebitele splnit jeho smluvní závazky, a to 

jak ze strany prodávajícího, tak ze strany provozovatele. 

 

(3) K informacím v registrech mohou mít přístup prodávající, kteří se písemně zaváží, že 

údaje z registru použijí pouze k účelu uvedenému v odstavci 2, budou zachovávat získané 

údaje v tajnosti a chránit je před zneužitím a budou dodržovat další povinnosti stanovené 

v souvislosti s užíváním registru tímto zákonem a prodávajícím nebo provozovatelem, který 

registr vede.  

 

(4) Prodávající, který poskytuje údaje spotřebitele do registru, je povinen spotřebitele předem 

upozornit na skutečnost, že jeho údaje budou nebo mohou být vedeny v registru a v případě, 

že údaje obsahují informace o dluhu spotřebitele po splatnosti, je dále povinen informovat 

spotřebitele o existenci dluhu a vyzvat jej k úhradě takového dluhu.  

 

(5) Z registru lze poskytnout následující informace o spotřebiteli 

a identifikační údaje spotřebitele,  

b) údaje o smlouvách mezi spotřebitelem a prodávajícími užívajícími registr a jejich 

obsahu, avšak bez určení jednotlivých prodávajících, včetně údajů o smlouvách a 

jejich obsahu, o kterých spotřebitel s prodávajícím jednal, ale k jejichž uzavření 

nedošlo,  

c) časové určení období, ke kterému se informace z registru vztahuje.  

Prodávající nebo provozovatel, který registr vede, je oprávněn rozsah zpracovávaných 

a poskytovaných osobních údajů dále omezit. Pokud jsou z registru poskytovány údaje o 

dluzích spotřebitele po splatnosti, musí být společně s tímto údajem vždy poskytnut také údaj 

o tom, zda byl dluh splněn a kdy ke splnění došlo. Při výměně informací a při zpracování dat 

v registru jsou prodávající a provozovatelé oprávněni používat rodné číslo spotřebitele. 

 

(6) Prodávající je oprávněn informaci z registru požadovat pouze v přímé souvislosti s 

konkrétním obchodním případem; touto souvislostí se rozumí vždy  

a) souvislost s rozhodováním o poskytnutí služby či o prodeji výrobku vedoucí, byť 

i potenciálně, ke vzniku pohledávky prodávajícího za spotřebitelem, 

b) souvislost s již vzniklou smlouvou nebo pohledávkou prodávajícího za spotřebitelem.  

(7) Podmínky podle odstavce 6 jsou splněny, jedná-li se o požadavek, který se týká  

a) spotřebitele žádajícího o poskytnutí služby nebo o koupi výrobku vedoucí ke vzniku 

pohledávky nebo osoby spotřebitele, za kterým má prodávající pohledávku,  

b) osoby, která je prokazatelně právním předchůdcem osoby žádající o poskytnutí služby 

nebo o koupi výrobku vedoucí ke vzniku pohledávky prodávajícího,  

c) osoby, která poskytla nebo hodlá poskytnout zajištění dluhu spotřebitele, 

d) osoby, která je s osobou podle písm. a), b) nebo c) ekonomicky či jinak spjata, takže 

posouzení její bonity má význam pro vyhodnocení schopnosti a ochoty splnit smluvní 

závazky osoby podle písm. a), b) nebo c), za takovou osobu se považuje zejména 

zákonný zástupce spotřebitele. 

(8) Prodávající nebo provozovatel, který vede registr, je povinen s prodávajícími, kteří budou 

údaje do registru poskytovat a z registru je získávat, uzavřít písemnou smlouvu, ve které je 

zaváže dodržovat povinnosti podle odstavců 3 až 7 a jejíž součástí bude ujednání o 
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organizačně-technických opatřeních k zabezpečení údajů. Prodávající nebo provozovatel 

uzavření smlouvy odmítne, pokud ze všech okolností, které mu jsou známy, vyplývá, že 

dotčený prodávající neskýtá dostatečné záruky dodržování povinností podle odstavců 3 až 7, 

nebo od ní odstoupí či pozastaví její plnění, pokud takové skutečnosti vyjdou najevo 

dodatečně. Je však povinen stanovit stejné podmínky pro přístup prodávajících se sídlem nebo 

místem podnikání v jiném členském státě Evropské unie a prodávajících se sídlem nebo 

místem podnikání v České republice. Podmínky pro uzavření smlouvy zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Oprávněnost požadavku na poskytnutí informace z registru 

podle odstavců 5 až 7 doloží prodávající, který má do registru přístup, na vyžádání 

prodávajícímu nebo provozovateli, který vede registr. 

 

(9) Údaje v registru o závazcích spotřebitelů mohou být v registru zpracovávány po dobu, po 

kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení. Pokud závazek 

spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, 

od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu45), lze informaci o 

takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 5 let od zániku takového závazku, 

od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu. 

V případě, že nedošlo k uzavření smlouvy, mohou být údaje zpracovávány v registru nejdéle 

po dobu 6 měsíců. I po uplynutí lhůt podle tohoto odstavce je prodávající nebo provozovatel, 

který registr vede, oprávněn uchovávat anonymizované údaje pro statistické účely a dále 

uchovávat doklady, které v souvislosti s údaji v registru získal nebo si obstaral.  

 

(10) Vznik registru je prodávající nebo provozovatel, který jej vede, povinen oznámit Úřadu 

pro ochranu osobních údajů. Poskytnout přístup do registru jinému prodávajícímu smí 

nejdříve 10 dnů po oznámení vzniku registru Úřadu pro ochranu osobních údajů. V oznámení 

prodávající nebo provozovatel uvede jaké kategorie údajů a od kterých prodávajících bude 

v registru zpracovávat, kdo bude mít do registru přístup a za jakých podmínek, jakož i 

opatření přijatá za účelem zajištění ochrany zpracovávaných informací. V případě změny 

oznámených údajů je prodávající nebo provozovatel povinen každou takovou změnu oznámit 

Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 10 dní od okamžiku, kdy změna nastala.  

 

(11) Spotřebitel má právo za úhradu odůvodněných nákladů na výpis informací, které jsou o 

něm vedeny v registru. Spotřebitel má dále právo požadovat po prodávajícím nebo 

provozovateli, který registr vede, opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou o 

něm v registru vedeny, přičemž je povinen na požádání prodávajícího nebo provozovatele, 

který registr vede, poskytnout doklady, které osvědčují, že se jedná o údaje nesprávné nebo 

nepřesné. Prodávající nebo provozovatel, který registr vede, je povinen opravit nepřesné nebo 

nesprávné údaje v registru, dozvěděl-li se průkazným způsobem o tom, že tyto údaje jsou 

nepřesné nebo nesprávné. Pokud žádost spotřebitele o opravu nepřesných nebo nesprávných 

údajů, které jsou o něm v registru vedeny, není vyřešena bezprostředně, prodávající nebo 

provozovatel, který registr vede, údaje dotčené žádostí spotřebitele do vyřešení žádosti 

spotřebitele blokuje. Blokováním se pro účely tohoto odstavce rozumí dočasné zamezení 

poskytování údajů z registru, které byly dotčeny žádostí spotřebitele. Místo takových údajů 

poskytne prodávající nebo provozovatel, který registr vede, informaci o tom, že údaje jsou 

blokovány. Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi příslušným 

prodávajícím a spotřebitelem, přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo 

rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo 

mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona, je prodávající nebo 

provozovatel, který registr vede, povinen tuto skutečnost na žádost spotřebitele v registru 

poznamenat. 
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§ 20x 

Ustanovení této části páté se použijí rovněž na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo 

jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele.“. 

Za poznámku pod čarou č. 43 se doplňuje následující text: 

„44) Například § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 11 

odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 
45) § 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

a slova „Dosavadní část třetí až pátá se označují jako části pátá až sedmá.“ se nahrazují slovy 

„Dosavadní část třetí až pátá se označují jako části šestá až osmá.“. 

 

6. V části první Čl. I  dosavadním bodu 33. se v § 20p odstavci 1 slovo 

„obdržení“ nahrazuje slovem „doručení“. 

 

7. V části první Čl. I  dosavadním bodu 33. se v § 20u slova „může stanovit“ nahrazují 

slovem „stanoví“. 

 

8. V části první Čl. I dosavadní bod 34. zní: 

„34. V § 23 odst. 1 se slova „2, 3, 4 a 8 až 12 a 16“ nahrazují slovy „2, 3, 4 a 8 až 12, 16 

a 17“.“. 

 

9. V části první Čl. I dosavadní bod 44. zní: 

„44. V § 23 se doplňují odstavce 16 a 17, které znějí: 

„(16) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem u profese vykonávané 

členem profesní komory s povinným členstvím provádí příslušný orgán stanovený zvláštním 

právním předpisem a zjištěné porušení postihuje podle zvláštního právního předpisu, 

s výjimkou profesí v oblasti finančních služeb, kde je k dozoru příslušná Česká národní banka. 

 

(17) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v části páté tohoto zákona provádí Úřad 

pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů vede evidenci registrů 

provozovaných prodávajícími nebo provozovateli podle § 20w. Do evidence registrů se 

k osobám, které registr vedou, zapisují informace z oznámení podle § 20w odst. 10 a datum 

doručení oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů či datum doručení změny takového 

oznámení. Informace vedené v evidenci registrů jsou veřejně přístupné, zejména způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Úřad pro ochranu osobních údajů však není oprávněn zveřejnit 

ani podle jiného právního předpisu upravujícího svobodný přístup k informacím poskytnout 

údaje týkající se organizačně-technických opatření k zabezpečení údajů v registrech a 

informace, které představují obchodní tajemství prodávajícího nebo provozovatele, zejména 

počet spotřebitele zařazených do registru jednotlivými prodávajícími.“.“. 

 

10. V části první Čl. I se za dosavadní bod 49. vkládá nový bod 50., který zní: 

„50. V § 24 se za odstavec 12 vkládají nové odstavce 13 až 15, které znějí: 

„(13) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů se jako 
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prodávající nebo provozovatel dopustí správního deliktu tím, že při zpracování, předávání 

nebo vyžadování údajů z registru 

a) zpracovává údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu 

podle § 20w odst. 2, 

b) nepřijme nebo neprovede opatření pro uchování údajů v tajnosti a zajištění jejich 

ochrany před zneužitím, 

c) umožní přístup k informacím v registru prodávajícím, kteří se písemně nezavázali, že 

údaje z registru použijí pouze k zákonem stanovenému účelu, že budou zachovávat 

získané údaje v tajnosti a chránit je před zneužitím nebo že budou dodržovat další 

povinnosti stanovené v souvislosti s užíváním registru tímto zákonem a prodávajícím 

nebo provozovatelem, který registr vede, 

d) neupozornila spotřebitele podle § 20w odst. 4, 

e) poskytne prodávajícímu z registru jiné informace, než informace stanovené v § 20w 

odst. 5,  

f) požaduje informaci z registru v jiné souvislosti, než v souvislosti stanovené v § 20w 

odst. 6 a 7, 

g) uzavře s prodávajícím jinou než písemnou smlouvu s obsahem dle § 20w odst. 8, 

h) neumožní v rozporu s ustanovením § 20w odst. 8 prodávajícím se sídlem nebo místem 

podnikání v jiném členském státě Evropské unie přístup registrům za stejných 

podmínek jako prodávajícím se sídlem nebo místem podnikání v České republice, 

a/nebo neuveřejní v rozporu s § 20w odst. 8 podmínky uzavření smlouvy způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, 

i) nedoloží oprávněnost požadavku na poskytnutí informace z registru podle § 20w odst. 

8, 

j) uchovává údaje po dobu delší, než je uvedeno v § 20w odst. 9, 

k) nesplní oznamovací povinnost podle § 20w odst. 10, 

l) neposkytne spotřebiteli informace podle § 20w odst. 11, nebo 

m) neopraví nepřesné nebo nesprávné údaje v registru podle § 20w odst. 11. 

 

(14) Právnická osoba jako prodávající nebo provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že 

při zpracování, předávání nebo vyžadování údajů z registru některým ze způsobů podle 

odstavce 13 ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a 

osobního života. 

 

(15) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů se dopustí 

správního deliktu tím, že vyláká od spotřebitele finanční prostředky nebo jiné plnění na 

základě tvrzení, že provozuje registr podle tohoto zákona, ačkoli není vedena v evidenci 

Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 23 odst. 17.“.“. 

Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 16 a 17. 

Následující body se přečíslují.  

 

11. V části první Čl. I dosavadní body 51. až 54. znějí: 

„51. V § 24 odst. 16 písm. a) se slova „d), l) až q), s), u), w),“ nahrazují slovy „e), m) až s), u), 

w), y), z),“. 

 

52. V § 24 odst. 16 písm. b) se číslo „10“ nahrazuje číslem „11“. 

 

53. V § 24 odst. 16 písm. c) se slova „e), g), h), i), k), r), t), v)“ nahrazují slovy „f), h), i), j), l), 

t), v), x)“. 
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54. V § 24 odst. 16 písm. d) se slova „f), j)“ nahrazují slovy „d), g), k)“ a slova „8, 9 a 11“ se 

nahrazují slovy „9, 10, 12 až 13“.“. 

 

12. V části první Čl. I se za dosavadní bod 54. vkládá nový bod 55., který zní: 

„55. V § 24 odst. 16 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 14 až 15,“.“. 

 

Dosavadní písm. e) se označuje jako písm. f). 

Následující body se přečíslují. 

 

13. V části první Čl. I dosavadní bod 56. nově zní: 

„56. V § 24 odst. 16 písm. f) se slova „7 písm. x)“ nahrazují číslem „8“.“. 

 

14. V části první Čl. II zní: 

„Čl. II 

 

Přechodná ustanovení 

 

1. Prodávající jsou povinni upravit všeobecné obchodní podmínky podle § 14 nejpozději do 3 

měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a práva a povinnosti 

s tím související se posuzují podle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

3. V informačních databázích obsahujících údaje spotřebitelů a případně dalších subjektů o 

záležitostech, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, které vznikly před účinností 

tohoto zákona, lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat údaje v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem bez jejich souhlasu. Prodávající nebo provozovatel, který takovou 

informační databázi vede a hodlá dále zpracovávat údaje spotřebitelů a případně dalších 

subjektů bez jejich souhlasu, je povinen databázi přizpůsobit úpravě tohoto zákona týkající se 

registrů do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a ve stejné lhůtě oznámí Úřadu 

pro ochranu osobních údajů, že vede registr podle tohoto zákona, který vznikl přizpůsobením 

informační databáze vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Neučiní-li tak, Úřad 

pro ochranu osobních údajů jej k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu 

ke splnění uvedených povinností; uplyne-li dodatečná lhůta marně, Úřad pro ochranu 

osobních údajů rozhodne o zákazu zpracovávání údajů spotřebitelů v takové informační 

databázi bez jejich souhlasu.“. 

 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 135 

ze 37. schůze konané dne 2. září 2015 (tisk 445/5) 

1. V části první, Čl. I., dosavadním bodu 27. se v § 14 odst. 1, větě první a druhé slovo 

„orgánu“ nahrazuje slovem „subjektu“. 
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2. V části první Čl. I. se za dosavadní bod 32. vkládá nový bod 33., který zní: 

„33. Za § 20a se vkládá se nový § 20b, který včetně poznámek pod čarou č. 44 a 45 zní: 

„§ 20b 

(1) Prodávající, který v rámci organizované akce podle § 20 odst. 2 prodává výrobky nebo 

poskytuje služby, nesmí během této akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření 

smlouvy požadovat ani přijmout plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo 

služby anebo její části. Zákaz uvedený v první větě se vztahuje i na zálohu na uhrazení ceny 

nebo jakýkoliv jiný poplatek. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení o odstoupení 

podle jiného právního předpisu44). 

(2) Porušení povinnosti podle odstavce 1 se považuje za závažný způsob porušení podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem ve smyslu živnostenského zákona45).“  

__________________________ 
44) § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
45) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.“. 

 

Dosavadní § 20b až 20v se označují jako § 20c až 20x. 

Následující body se přečíslují. 

3. K části první Čl. I dosavadnímu bodu 33. 

3.1. V nadpisu dosavadního § 20d se slovo „Orgány“ nahrazuje slovem „Subjekty“. 

3.2. V dosavadním § 20d, větě první se slovo „Orgánem“ nahrazuje slovem „Subjektem“.  

3.3. V dosavadním § 20d písm. d) se za slova „Česká obchodní inspekce“ vkládají slova 

„nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným 

subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti 

stanovené jiným zákonem“. 

3.4. V dosavadním § 20e se vkládají nové odstavce 1 až 5, které zní: 

„(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu pověří mimosoudním řešením spotřebitelských 

sporů osobu, která o to písemně požádá a doloží splnění podmínek stanovených v části 

třetí a čtvrté tohoto zákona. O pověření rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu 

nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti.  

(2) Pověřeným subjektem může být osoba, která 

a) je právnickou osobou založenou nebo zřízenou na ochranu spotřebitele anebo profesní 

komorou s povinným členstvím,  

b) má účelově vyhrazený rozpočet pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, který je 

oddělený od rozpočtu této osoby, 

c) prokáže, že fyzická osoba určená k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je 

plně svéprávná, má odborné znalosti, je nezávislá a nestranná; fyzická osoba se 
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považuje za odborně kvalifikovanou, nezávislou a nestrannou, pokud splňuje alespoň 

požadavky uvedené v § 20f a § 20g, 

d) zajistí, že mimosoudní řešení sporu je pro spotřebitele bezplatné, 

e) splňuje podmínky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů. 

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu kontroluje, zda pověřený subjekt splňuje podmínky 

pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle tohoto zákona. Pokud zjistí, že 

pověřený subjekt nesplňuje některou z těchto podmínek, vyzve ho k okamžité nápravě. 

Nedojde-li k nápravě nejpozději do tří měsíců, Ministerstvo průmyslu a obchodu odebere 

dotčenému subjektu pověření a vyškrtne jej ze seznamu. O příslušné změně informuje 

Evropskou komisi. Opětovné udělení pověření je možné nejdříve po třech letech od 

vyškrtnutí ze seznamu. 

(4) Jde-li o profesní komoru s povinným členstvím, vykonává kontrolu podle odstavce 3 

kontrolní orgán profesní komory podle jiného zákona; odstavec 3 věta druhá se použije 

obdobně. Nedojde-li k nápravě ve lhůtě uvedené v odstavci 3, upozorní kontrolní orgán 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které odebere dotčenému subjektu pověření a vyškrtne 

jej ze seznamu. 

(5) Ministerstvo průmyslu a obchodu vyškrtne subjekt mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů ze seznamu v případě jeho zrušení.“ 

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 6 až 8. 

3.5. V dosavadním § 20e dosavadním odstavci 2 se slova „podle odstavce 3“ nahrazují slovy 

„podle odstavce 8“. 

3.6. Za dosavadní § 20e se vkládají nové § 20f a § 20g, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 20f 

Odbornost 

Fyzická osoba určená k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů má 

dostatečné odborné znalosti, pokud získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo a pokud 

má nezbytné znalosti a dovednosti v oblasti soudního nebo mimosoudního řešení sporů. 

§ 20g 

Nezávislost a nestrannost 

 

(1) Funkční období fyzické osoby určené k provádění mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů činí alespoň 3 roky. Osoba nesmí být bezdůvodně zbavena své 

funkce a musí být odměňována způsobem, který není vázán na výsledek mimosoudního 

řešení sporu. 

 

(2) Fyzická osoba určená k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nesmí 

přijímat pokyny od stran sporu nebo jejich zástupců. 
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(3) Pokud fyzická osoba určená k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

kdykoliv v jeho průběhu zjistí jakoukoliv okolnost, která by mohla ovlivnit její nezávislost 

či nestrannost, nebo by mohla vyvolat střet zájmů se stranou sporu, oznámí tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu pověřenému subjektu.  

 

(4) V případě oznámení skutečnosti podle odstavce 3 je pověřený subjekt povinen určit 

k vedení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jinou fyzickou osobou nebo 

navrhnout stranám postoupení sporu jinému příslušnému subjektu podle § 20d. Jinak 

může fyzická osoba pokračovat v mimosoudním řešení sporu pouze tehdy, pokud byly 

strany sporu informovány o skutečnosti uvedené v odstavci 3 a nevznesly námitky.“. 

Dosavadní § 20f až 20v se přeznačí. 

3.7. V  dosavadním § 20e  dosavadním odstavci 1 větě první se slovo „orgánů“ nahrazuje 

slovem „subjektů“. 

3.8. V  dosavadním § 20e  dosavadním odstavci 1 písm. e) se slovo „orgán“ nahrazuje slovem 

„subjekt“. 

3. 9. V dosavadním § 20e  dosavadním odstavci 1 písm. h) se slovo „orgán“ nahrazuje slovem 

„subjekt“. 

3.10. V  nadpisu nad dosavadním § 20f se slovo „orgánů“ nahrazuje slovem „subjektů“. 

3.11. V dosavadním § 20f větě první se slovo „Orgán“ nahrazuje slovem „Subjekt“. 

3.12. V dosavadním § 20f písm. m) se slovo „orgánem“ nahrazuje slovem „subjektem“. 

3.13. V dosavadním § 20g větě první se slovo „Orgán“ nahrazuje slovem „Subjekt“. 

3.14. V nadpisu dosavadního § 20h se slovo „orgánů“ nahrazuje slovem „subjektů“. 

3.15. V dosavadním § 20h odst. 1 se slovo „Orgán“ nahrazuje slovem „Subjekt“. 

3.16. V dosavadním § 20h se vkládá za dosavadní odstavec 1 nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Pověřený subjekt oznámí Ministerstvu průmyslu a obchodu kromě údajů uvedených 

v odstavci 1 též 

a) druhy sporů, které je oprávněn řešit, 

b) prohlášení o způsobilosti a splnění požadavků stanovených tímto zákonem.“ 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

3.17. V dosavadním § 20h  dosavadním odstavci 2 se slovo „Orgán“ nahrazuje slovem 

„Subjekt“. 

3.18. V dosavadním § 20h dosavadním odstavci 3 větě první se slovo „Orgán“ nahrazuje 

slovem „Subjekt“. 
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3.19. V dosavadním § 20h dosavadním odstavci 3 písm. f) se slovo „orgánů“ nahrazuje 

slovem „subjektů“. 

3.20. V dosavadním § 20h dosavadním odstavci 4 se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v 

odstavci 4“ a slovo „orgán“ se nahrazuje slovem „subjekt“. 

3.21. V dosavadním § 20i odst. 1 se slovo „orgánu“ nahrazuje slovem „subjektu“. 

3.22. V dosavadním § 20j se slova „§ 20h odst. 4“ nahrazují slovy „§ 20h odst. 5“. 

3.23. V nadpisu části čtvrté se za slova „České obchodní inspekce“ vkládají slova „a 

pověřeného subjektu“. 

3.24. V dosavadním § 20k odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „podle tohoto 

zákona“. 

3.25. V dosavadním § 20k se na konec odstavce 4 doplňuje věta „U pověřeného subjektu lze 

návrh podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na jeho 

internetových stránkách.“. 

3.26. V dosavadním § 20m se za slova „České obchodní inspekce“ vkládají slova „nebo 

pověřeného subjektu“. 

3.27. V dosavadním § 20n odst. 1 větě první a druhé se za slova „Česká obchodní inspekce“ 

vkládají slova „nebo pověřený subjekt“. 

3.28. V dosavadním § 20n odst. 2 větě první se za slova „Česká obchodní inspekce“ vkládají 

slova „nebo pověřený subjekt“. 

3.29. V dosavadním § 20n odst. 2 písm. b) se slova „podle tohoto zákona,“ nahrazují slovy „u 

jiného subjektu uvedeného v § 20d tohoto zákona,“. 

3.30. V dosavadním § 20n odst. 4 se za slova „Česká obchodní inspekce“ vkládají slova 

„nebo pověřený subjekt“. 

3.31. V dosavadním § 20o větě první a druhé se za slova „Česká obchodní inspekce“ vkládají 

slova „nebo pověřený subjekt“. 

3.32. V dosavadním § 20p se za slovo „inspekcí“ vkládají slova „a pověřeným subjektem“. 

3.33. V dosavadním § 20p odst. 1 se za slova „České obchodní inspekci“ vkládají slova „nebo 

pověřenému subjektu“. 

3.34. V dosavadním § 20p odst. 2 se za slova „České obchodní inspekci“ vkládají slova „nebo 

pověřenému subjektu“. 
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3.35. V dosavadním § 20r odst. 1 písm. b) se za slova „České obchodní inspekci“ vkládají 

slova „nebo pověřenému subjektu“. 

3.36. V dosavadním § 20r odst. 2 se za slova „Česká obchodní inspekce“ vkládají slova „nebo 

pověřený subjekt“. 

3.37. V dosavadním § 20s se za slova „České obchodní inspekce“ vkládají slova „nebo 

pověřeného subjektu“. 

3.38. V dosavadním § 20s se za slova „České obchodní inspekci“ vkládají slova „nebo 

pověřenému subjektu“. 

3.39. V dosavadním § 20u se slovo „může“ nahrazuje slovy „nebo pověřený subjekt stanoví“. 

3.40. Na konec dosavadního § 20v se vkládají slova „a pověřeným subjektem“.  

4. V části první Čl. I se za dosavadní bod 49. vkládá nový bod 50., který zní: 

„50. V § 24 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní: 

„(11) Prodávající uvedený v § 20b odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že během 

organizované akce nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy od spotřebitele 

požaduje nebo od něj přijme plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby 

anebo její části, či zálohu na uhrazení ceny nebo jakýkoli jiný poplatek.“. 

Dosavadní odstavce 11 až 14 se označují jako 12 až 15.“. 

Následující body se přečíslují. 

5. V části první Čl. I dosavadní bod 51. zní:  

„51. V § 24 odst. 13 písm. b) se číslo „10“ nahrazuje slovy „11 a 12“.“. 

6. V části první Čl. I dosavadním bodu 53. se slova „a 12“ nahrazují slovy „a 13“.  

7. V části druhé, Čl. III., bodu 1. se slovo „orgánem“ nahrazuje slovy „subjektem“., 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 16. září 2015 
 

 

C. Poslanec Jeroným Tejc: 

C.1. V části první Čl. I se za dosavadní bod 44. vkládá nový bod 45., který zní: 

„45. V § 23 se doplňuje odstavec 17, který zní: 
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„(17) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených 

v článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení 

spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

C.2. V části první Čl. I se za dosavadní bod 32. vkládají nové body 33. a 34. , které znějí: 

 

„33. V § 20 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , s uvedením ceny, za kterou 

budou tyto výrobky či služby spotřebitelům na organizované akci nabízeny bez zohlednění 

případných slev individuálně sjednaných se spotřebitelem na organizované akci“. 

 

34. V § 20a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , s uvedením ceny, za kterou 

budou tyto výrobky či služby spotřebitelům na organizované akci skutečně nabízeny bez 

zohlednění případných slev individuálně sjednaných se spotřebitelem na organizované akci“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

D. Poslanec Petr Kudela: 

 

Ke sněmovnímu tisku 445/3 – usnesení hospodářského výboru k bodu 5. 

 

D.1. V části první, Čl. I dosavadním bodu 33. v § 20w odst. 1 poslední věta nově zní „Pro 

vzájemné informování a zpracování osobních údajů v registru je zapotřebí souhlasu 

spotřebitele. 

 

D.2. V § 20w poslední odstavec zní: 

„(..) Prodávající si při požadavku vedoucího ke vzniku závazku  

a) spotřebitele žádajícího o poskytnutí služby nebo o koupi výrobku  

b) osoby, která je prokazatelně právním předchůdcem osoby žádající o poskytnutí služby nebo 

o koupi výrobku ,  

c) osoby, která poskytla nebo hodlá poskytnout zajištění dluhu spotřebitele, 

d) osoby, která je s osobou podle písm. a), b) nebo c) ekonomicky či jinak spjata, takže 

posouzení její bonity má význam pro vyhodnocení schopnosti a ochoty splnit smluvní 

závazky osoby podle písm. a), b) nebo c), za takovou osobu se považuje zejména zákonný 

zástupce spotřebitele 

vyžádá nahlédnutí do registru. Pokud je u žadatele evidován dluh či jiný závazek po lhůtě 

splatnosti, prodávající takový požadavek odmítne. 

 

 

E. Poslanec Radek Vondráček: 

 

E.1. V části první Čl. I dosavadní bod 33. se v úvodní části textu slova „nové části třetí a 

čtvrtá,  které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 38 až 43 znějí“ nahrazují slovy „nové 

části třetí až pátá, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 38 až 45 znějí“ a dále se 

doplňuje část pátá, která zní: 
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„ČÁST PÁTÁ 

 

Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele 

 

§ 20w 

 

 (1) Za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů, 

spočívající v posuzování schopnosti a ochoty spotřebitelů plnit své závazky, se prodávající, 

kterým vůči spotřebitelům vznikají pohledávky z úvěrů nebo jiné pohledávky na dlouhodobé 

nebo opětovné plnění, mohou prostřednictvím informačních databází (dále jen „registr“) 

vzájemně informovat o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které 

vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, a to i v případě, kdy je 

jim podle jiného zákona44) uložena povinnost mlčenlivosti. Do činnosti registru musí být 

zapojeno alespoň 10 prodávajících, kteří jsou bankami podle jiného zákona upravujícího 

činnost bank, prodávajícími spotřebitelských úvěrů podle jiného zákona upravujícího 

poskytování spotřebitelských úvěrů, platebními institucemi podle jiného zákona upravujícího 

platební styk nebo poskytovateli platebních služeb malého rozsahu podle jiného zákona 

upravujícího platební styk. Registr může provozovat právnická osoba, která není 

prodávajícím a jejím hlavním účelem není podnikání (dále jen „provozovatel“), za podmínek 

stanovených tímto zákonem. Pro vzájemné informování a zpracování osobních údajů v 

registru není zapotřebí souhlasu spotřebitele. 
 

 (2) Údaje získané podle odstavce 1 jsou prodávající oprávněni použít výhradně 

k předcházení podvodnému jednání a k posouzení schopnosti a ochoty spotřebitele splnit jeho 

smluvní závazky (posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti). Prodávající a 

provozovatelé jsou povinni zachovávat získané údaje v tajnosti a chránit je před zneužitím 

tak, jako by šlo o údaje o spotřebitelích, kteří jsou s nimi ve smluvním vztahu. Za zpracování 

údajů povolené podle tohoto odstavce se považuje rovněž tvorba modelů, které vyhodnocují 

pravděpodobnost podvodného jednání anebo schopnost a ochotu spotřebitele splnit jeho 

smluvní závazky, a to jak ze strany prodávajícího, tak ze strany provozovatele. 
 

 (3) Prodávající, který poskytuje údaje spotřebitele do registru, je povinen spotřebitele 

předem upozornit na skutečnost, že jeho údaje budou nebo mohou být vedeny v registru a 

v případě, že údaje obsahují informace o dluhu spotřebitele po splatnosti, je dále povinen 

informovat spotřebitele o existenci dluhu a vyzvat jej k úhradě takového dluhu.  
 

 (4) V registru lze zpracovávat následující údaje  
a) identifikační údaje spotřebitele,  

b) údaje o finančních závazcích spotřebitele ze smluv mezi spotřebitelem a prodávajícími 

užívajícími registr, včetně údajů o potenciálních finančních závazcích spotřebitele ze 

smluv, o kterých spotřebitel s prodávajícím jednal, ale k jejichž uzavření nedošlo,  

c) časové určení období, ke kterému se údaje vztahují, 

d) údaj o prodávajícím, který záznam zapsal.  

 

(5) Při poskytování údajů z registru prodávajícím se neposkytuje údaj podle odstavce 4 

písmene d). Provozovatel, který registr vede, je oprávněn rozsah zpracovávaných a 

poskytovaných osobních údajů dále omezit. Pokud jsou z registru poskytovány údaje o 

dluzích spotřebitele po splatnosti, musí být společně s tímto údajem vždy poskytnut také údaj 

o tom, zda byl dluh splněn a kdy ke splnění došlo. Při výměně informací a při zpracování dat 
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v registru jsou prodávající a provozovatelé oprávněni používat rodné číslo spotřebitele, pokud 

ho prodávající oprávněně získal.  
 

 (6) Prodávající je oprávněn informaci z registru požadovat v přímé souvislosti s 

konkrétním obchodním případem, a, pokud se jedná o registr, který eviduje záznamy o 

závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů, 

vždy jen se souhlasem spotřebitele. 

 

(7) Souvislostí s konkrétním obchodním případem podle odstavce 6 se rozumí  
a) souvislost s rozhodováním o poskytnutí služby či o prodeji výrobku vedoucí, byť 

i potenciálně, ke vzniku pohledávky prodávajícího za spotřebitelem, ledaže všechny 

pohledávky prodávajícího za spotřebitelem budou splněny současně s uzavřením smlouvy 

nebo bezprostředně po něm, nebo 

b) souvislost s již vzniklou smlouvou nebo pohledávkou prodávajícího za spotřebitelem, 

ledaže všechny pohledávky prodávajícího za spotřebitelem z této smlouvy již byly splněny.  

 

 (8) Podmínka souvislosti s konkrétním obchodním případem podle odstavce 6 

vyžaduje, aby se požadavek týkal  
a) spotřebitele žádajícího o poskytnutí služby nebo o koupi výrobku vedoucí ke vzniku 

pohledávky nebo osoby spotřebitele, za kterým má prodávající pohledávku,  
b) osoby, která poskytla nebo hodlá poskytnout zajištění dluhu spotřebitele, nebo 

c) osoby, která je s osobou podle písm. a) nebo b) ekonomicky spjata, pokud posouzení její 

bonity má význam pro vyhodnocení schopnosti a ochoty splnit smluvní závazky osoby podle 

písm. a) nebo b), za takovou osobu se považuje zejména zákonný zástupce spotřebitele. 

 

 (9) Spotřebitel je oprávněn vůči provozovateli, který registr vede, písemně vyjádřit 

nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích 

spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. 

Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny 

záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy 

týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.  

 

(10) Provozovatel, který vede registr, je povinen s prodávajícími, kteří budou údaje do 

registru poskytovat a z registru je získávat, uzavřít písemnou smlouvu, ve které je zaváže 

dodržovat povinnosti podle odstavců 3 až 8 a jejíž součástí bude ujednání o organizačně-

technických opatřeních k zabezpečení údajů. Provozovatel uzavření smlouvy odmítne, pokud 

ze všech okolností, které mu jsou známy, vyplývá, že dotčený prodávající neskýtá dostatečné 

záruky dodržování povinností podle odstavců 3 až 8, nebo od ní odstoupí či pozastaví její 

plnění, pokud takové skutečnosti vyjdou najevo dodatečně. Je však povinen stanovit stejné 

podmínky pro přístup prodávajících se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě 

Evropské unie a prodávajících se sídlem nebo místem podnikání v České republice. Podmínky 

pro uzavření smlouvy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oprávněnost 

požadavku na poskytnutí informace z registru podle odstavců 6 až 8 doloží prodávající, který 

má do registru přístup, na vyžádání prodávajícímu nebo provozovateli, který vede registr. 
 

 (11) Údaje v registru o závazku spotřebitele mohou být v registru zpracovávány po 

dobu, po kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení. Pokud 

závazek spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo 

závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu45), lze 

informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového 
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závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního 

předpisu. V případě, že nedošlo k uzavření smlouvy, mohou být údaje zpracovávány 

v registru nejdéle po dobu 3 měsíců. I po uplynutí lhůt podle tohoto odstavce je prodávající 

nebo provozovatel, který registr vede, oprávněn uchovávat anonymizované údaje pro 

statistické účely a dále uchovávat doklady, které v souvislosti s údaji v registru získal nebo si 

obstaral, pokud je to potřebné za účelem ochrany jeho práv a právem chráněných zájmů.  
 

(12) Vznik registru prodávající nebo provozovatel, který jej vede, oznámí Úřadu pro 

ochranu osobních údajů podle jiného zákona upravujícího ochranu osobních údajů.  

 

 (13) Spotřebitel má právo, za úhradu odůvodněných nákladů, na výpis informací, které 

jsou o něm vedeny v registru. Spotřebitel má dále právo požadovat po prodávajícím nebo 

provozovateli, který registr vede, opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou o 

něm v registru vedeny.  

 

(14) Prodávající nebo provozovatel, který registr vede, je povinen opravit nepřesné 

nebo nesprávné údaje v registru, dozvěděl-li se o tom, že tyto údaje jsou nepřesné nebo 

nesprávné. Pokud žádost spotřebitele o opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou 

o něm v registru vedeny, není vyřešena bezprostředně, prodávající nebo provozovatel, který 

registr vede, údaje dotčené žádostí spotřebitele do vyřešení žádosti spotřebitele blokuje. 

Blokuje je takovým způsobem, že provede dočasné zamezení poskytování údajů z registru, 

které byly dotčeny žádostí spotřebitele. Místo takových údajů poskytne prodávající nebo 

provozovatel, který registr vede, informaci o tom, že údaje jsou blokovány.  

 

(15) Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi příslušným 

prodávajícím a spotřebitelem, přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo 

rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo 

mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona, je prodávající nebo 

provozovatel, který registr vede, povinen tuto skutečnost na žádost spotřebitele v registru 

poznamenat. 
 

§ 20x 

 

Ustanovení této části se použijí rovněž na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. “ 

  

Za poznámku pod čarou č. 43 se doplňuje následující text: 
 

„44) Například § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 

1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 
 

45) § 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.“ 
 

a slova „Dosavadní část třetí až pátá se označují jako části pátá až sedmá.“ se nahrazují slovy 

„Dosavadní část třetí až pátá se označují jako části šestá až osmá.“. 
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E.2. V části první Čl. I dosavadní bod 34. zní: 

„34. V § 23 odst. 1 se slova „2, 3, 4 a 7 až 11 a 15“ nahrazují slovy „2, 3, 4 a 7 až 11, 15 

až 17“.“. 

 

E.3. V části první Čl. I dosavadní bod 44. zní: 

„44. V § 23 se doplňují odstavce 16 a 17, které znějí: 

„(16) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem u profese 

vykonávané členem profesní komory s povinným členstvím provádí příslušný orgán 

stanovený zvláštním právním předpisem a zjištěné porušení postihuje podle zvláštního 

právního předpisu, s výjimkou profesí v oblasti finančních služeb, kde je k dozoru příslušná 

Česká národní banka. 

 

(17) Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů stanovených 

v části páté tohoto zákona provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.“. 

 

E.4. V části první Čl. II zní: 

„Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Prodávající jsou povinni upravit všeobecné obchodní podmínky podle § 14 nejpozději do 3 

měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a práva a povinnosti 

s tím související se posuzují podle zákona č. 634/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. V informačních databázích obsahujících údaje spotřebitelů a případně dalších subjektů o 

záležitostech, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, pokud bylo příslušné 

zpracování osobních údajů registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů před účinností 

tohoto zákona, lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona zpracovávat údaje v rozsahu 

stanoveném tímto zákonem bez jejich souhlasu. Provozovatel, který takovou informační 

databázi vede a hodlá dále zpracovávat údaje spotřebitelů a případně dalších subjektů bez 

jejich souhlasu, je povinen databázi přizpůsobit úpravě tohoto zákona týkající se registrů do 6 

měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 

F. Poslanec Václav Snopek: 

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona - tisk 445 

 

F.1. V části první Čl. I se za dosavadní bod 18. vkládá nový bod 19., který zní: 

„19.  § 3a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní: 

 

„§ 3a 

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou 

 

Prodávající, který v souvislosti s uzavřenou smlouvou používá pro komunikaci se 

spotřebitelem veřejnou komunikační službu, nesmí použít takovou službu, jejíž využití by pro 

spotřebitele znamenalo účtování vyšších cen, než je běžná cena hovoru1). 
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1) Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve 

znění pozdějších předpisů.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

Ke sněmovnímu tisku 445/3 – usnesení hospodářského výboru 

 

F.2. Bod 2 zní: 

„2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) až v), která 

znějí:  

 

„q) nabídkou ke koupi obchodní sdělení, které způsobem vhodným pro použitý typ 

obchodního sdělení uvádí informace o výrobku nebo službě a cenu a umožňuje tak 

spotřebiteli uskutečnit koupi,  

r) rozhodnutím ohledně koupě rozhodnutí spotřebitele o tom, zda, jak a za jakých podmínek 

výrobek nebo službu koupí, zda za ně zaplatí najednou nebo částečně, zda si je ponechá 

nebo neponechá nebo zda ve vztahu k nim uplatní právo vyplývající ze smlouvy, ať již se 

spotřebitel rozhodne jednat nebo zdržet se jednání,  

s) podstatným narušením ekonomického chování spotřebitele použití obchodní praktiky, která 

významně zhoršuje schopnost spotřebitele učinit informované rozhodnutí, což vede k tomu, 

že učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, 

t) nepatřičným ovlivňováním využívání silnější pozice prodávajícího vůči spotřebiteli 

způsobem, který významně omezuje jeho schopnost učinit informované rozhodnutí, a to i 

bez použití fyzické síly nebo hrozby jejího použití,  

u) přeshraničním sporem spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, 

jestliže má spotřebitel v době, kdy si objednává výrobek nebo službu, bydliště v jiném 

členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, než je 

stát, v němž je usazen prodávající. 

v) spotřebitelskou soutěží soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny pořádaná pro spotřebitele v přímé 

souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem výrobku či služby prodávajícího, při níž se 

prodávající či jím pověřená osoba zavazuje vyplatit účastníkům určeným náhodným výběrem 

peněžité či nepeněžité ceny a při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého výrobku či 

služby a doložení tohoto nákupu prodávajícímu nebo uzavření smluvního vztahu 

s prodávajícím výrobku, nebo služby či účast spotřebitele na marketingové akci prodávajícího, 

a to i nepřímo prostřednictvím jiné osoby.“.“. 
 

F.3. Bod 5. zní: 

„5. V části první čl. I bodu 33 se v úvodní části textu slova „nové části třetí a čtvrtá, které 

včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 38 až 43 znějí“ nahrazují slovy „nové části třetí až 

pátá, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 38 až 45 znějí“ a dále se doplňuje část 

pátá, která zní: 

 

„ČÁST PÁTÁ 

 

Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele 

 

§ 20w 
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(1) V rámci ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů se 

prodávající mohou prostřednictvím informačních databází (dále jen „registr“) vzájemně 

informovat o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, 

platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, a to i v případě, kdy je jim podle jiného 

zákona44) uložena povinnost mlčenlivosti. Do činnosti registru podle části páté tohoto zákona 

musí být zapojeno alespoň 10 prodávajících, kteří jsou bankami podle jiného zákona 

upravujícího činnost bank, poskytovateli spotřebitelských úvěrů podle jiného zákona 

upravujícího poskytování spotřebitelských úvěrů, platebními institucemi podle jiného zákona 

upravujícího platební styk nebo poskytovateli platebních služeb malého rozsahu podle jiného 

zákona upravujícího platební styk. Registr může provozovat právnická osoba, která není 

prodávajícím a jejím hlavním účelem není podnikání (dále jen „provozovatel“), za podmínek 

stanovených tímto zákonem. Pro vzájemné informování a zpracování osobních údajů v 

registru není zapotřebí souhlasu spotřebitele. 

 

(2) Údaje získané podle odstavce 1 jsou prodávající oprávněni použít výhradně k předcházení 

podvodnému jednání a k posouzení schopnosti a ochoty spotřebitele splnit jeho smluvní 

závazky (posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti). Prodávající a provozovatelé 

jsou povinni zachovávat získané údaje v tajnosti a chránit je před zneužitím tak, jako by šlo o 

údaje o spotřebitelích, kteří jsou s nimi ve smluvním vztahu. Za zpracování povolené podle 

tohoto odstavce se považuje rovněž tvorba modelů, které vyhodnocují pravděpodobnost 

podvodného jednání anebo schopnost a ochotu spotřebitele splnit jeho smluvní závazky, a to 

jak ze strany prodávajícího, tak ze strany provozovatele. 

 

(3) K informacím v registrech mohou mít přístup prodávající, kteří se písemně zaváží, že 

údaje z registru použijí pouze k účelu uvedenému v odstavci 2, budou zachovávat získané 

údaje v tajnosti a chránit je před zneužitím a budou dodržovat další povinnosti stanovené 

v souvislosti s užíváním registru tímto zákonem a prodávajícím nebo provozovatelem, který 

registr vede. 

 

(4) Prodávající, který poskytuje údaje spotřebitele do registru, je povinen spotřebitele předem 

upozornit na skutečnost, že jeho údaje budou nebo mohou být vedeny v registru a v případě, 

že údaje obsahují informace o dluhu spotřebitele po splatnosti, je dále povinen informovat 

spotřebitele o existenci dluhu a vyzvat jej k úhradě takového dluhu. 

 

(5) Z registru lze poskytnout následující informace o spotřebiteli 

a) identifikační údaje spotřebitele, 

b) údaje o smlouvách mezi spotřebitelem a prodávajícími užívajícími registr a jejich obsahu, 

avšak bez určení jednotlivých prodávajících, včetně údajů o smlouvách a jejich obsahu, o 

kterých spotřebitel s prodávajícím jednal, ale k jejichž uzavření nedošlo, 

c) časové určení období, ke kterému se informace z registru vztahuje. 

 

(6) Prodávající nebo provozovatel, který registr vede, je oprávněn rozsah zpracovávaných a 

poskytovaných osobních údajů dále omezit. Pokud jsou z registru poskytovány údaje o 

dluzích spotřebitele po splatnosti, musí být společně s tímto údajem vždy poskytnut také údaj 

o tom, zda byl dluh splněn a kdy ke splnění došlo. Při výměně informací a při zpracování dat 

v registru jsou prodávající a provozovatelé oprávněni používat rodné číslo spotřebitele. 

(7) Prodávající je oprávněn informaci z registru požadovat pouze v přímé souvislosti s 

konkrétním obchodním případem; touto souvislostí se rozumí vždy 

a) souvislost s rozhodováním o poskytnutí služby či o prodeji výrobku vedoucí, byť 

i potenciálně, ke vzniku pohledávky prodávajícího za spotřebitelem, 
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b) souvislost s již vzniklou smlouvou nebo pohledávkou prodávajícího za spotřebitelem. 

 

(8) Podmínky podle odstavce 7 jsou splněny, jedná-li se o požadavek, který se týká 

a) spotřebitele žádajícího o poskytnutí služby nebo o koupi výrobku vedoucí ke vzniku 

pohledávky nebo osoby spotřebitele, za kterým má prodávající pohledávku, 

b) osoby, která je prokazatelně právním předchůdcem osoby žádající o  poskytnutí služby 

nebo o koupi výrobku vedoucí ke vzniku pohledávky prodávajícího, 

c) osoby, která poskytla nebo hodlá poskytnout zajištění dluhu spotřebitele, 

d) osoby, která je s osobou podle písm. a), b) nebo c) ekonomicky či jinak spjata, takže 

posouzení její bonity má význam pro vyhodnocení schopnosti a  ochoty splnit smluvní 

závazky osoby podle písm. a), b) nebo c), za takovou osobu se považuje zejména zákonný 

zástupce spotřebitele. 

 

(9) Prodávající nebo provozovatel, který vede registr, je povinen s prodávajícími, kteří budou 

údaje do registru poskytovat a z registru je získávat, uzavřít písemnou smlouvu, ve které je 

zaváže dodržovat povinnosti podle odstavců 3 až 8 a jejíž součástí bude ujednání o 

organizačně-technických opatřeních k zabezpečení údajů. Prodávající nebo provozovatel 

uzavření smlouvy odmítne, pokud ze všech okolností, které mu jsou známy, vyplývá, že 

dotčený prodávající neskýtá dostatečné záruky dodržování povinností podle odstavců 3 až 8, 

nebo od ní odstoupí či pozastaví její plnění, pokud takové skutečnosti vyjdou najevo 

dodatečně. Je však povinen stanovit stejné podmínky pro přístup prodávajících se sídlem nebo 

místem podnikání v jiném členském státě Evropské unie a prodávajících se sídlem nebo 

místem podnikání v České republice. Podmínky pro uzavření smlouvy zveřejní způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Oprávněnost požadavku na poskytnutí informace z registru 

podle odstavců 5 až 8 doloží prodávající, který má do registru přístup, na vyžádání 

prodávajícímu nebo provozovateli, který vede registr. 

 

(10) Údaje v registru o závazcích spotřebitelů mohou být v registru zpracovávány po dobu, po 

kterou závazek spotřebitele trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení. Pokud závazek 

spotřebitele zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, 

od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu45), lze informaci o 

takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 5 let od zániku takového závazku, 

od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu. 

V případě, že nedošlo k uzavření smlouvy, mohou být údaje zpracovávány v registru nejdéle 

po dobu 6 měsíců. I po uplynutí lhůt podle tohoto odstavce je prodávající nebo provozovatel, 

který registr vede, oprávněn uchovávat anonymizované údaje pro statistické účely a dále 

uchovávat doklady, které v souvislosti s údaji v registru získal nebo si obstaral. 

 

(11) Vznik registru je prodávající nebo provozovatel, který jej vede, povinen oznámit Úřadu 

pro ochranu osobních údajů. Poskytnout přístup do registru jinému prodávajícímu smí 

nejdříve 10 dnů po oznámení vzniku registru Úřadu pro ochranu osobních údajů. V oznámení 

prodávající nebo provozovatel uvede jaké kategorie údajů a od kterých prodávajících bude 

v registru zpracovávat, kdo bude mít do registru přístup a za jakých podmínek, jakož i 

opatření přijatá za účelem zajištění ochrany zpracovávaných informací. V případě změny 

oznámených údajů je prodávající nebo provozovatel povinen každou takovou změnu oznámit 

Úřadu pro ochranu osobních údajů nejpozději do 10 dní od okamžiku, kdy změna nastala. 

 

(12) Spotřebitel má právo za úhradu odůvodněných nákladů na výpis informací, které jsou o 

něm vedeny v registru. Spotřebitel má dále právo požadovat po prodávajícím nebo 

provozovateli, který registr vede, opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou o 
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něm v registru vedeny, přičemž je povinen na požádání prodávajícího nebo provozovatele, 

který registr vede, poskytnout doklady, které osvědčují, že se jedná o údaje nesprávné nebo 

nepřesné. Prodávající nebo provozovatel, který registr vede, je povinen opravit nepřesné nebo 

nesprávné údaje v registru, dozvěděl-li se průkazným způsobem o tom, že tyto údaje jsou 

nepřesné nebo nesprávné. Pokud žádost spotřebitele o opravu nepřesných nebo nesprávných 

údajů, které jsou o něm v registru vedeny, není vyřešena bezprostředně, prodávající nebo 

provozovatel, který registr vede, údaje dotčené žádostí spotřebitele do vyřešení žádosti 

spotřebitele blokuje. Blokováním se pro účely tohoto odstavce rozumí dočasné zamezení 

poskytování údajů z registru, které byly dotčeny žádostí spotřebitele. Místo takových údajů 

poskytne prodávající nebo provozovatel, který registr vede, informaci o tom, že údaje jsou 

blokovány. Pokud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi příslušným 

prodávajícím a spotřebitelem, přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo 

rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo 

mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona, je prodávající nebo 

provozovatel, který registr vede, povinen tuto skutečnost na žádost spotřebitele v registru 

poznamenat. 

 

§ 20x 

Ustanovení této části páté se použijí rovněž na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. “ 

  

Za poznámku pod čarou č. 43 se doplňuje následující text: 

 

„44) Například § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 11 odst. 

1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, § 127 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 
45) § 414 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.“ 

 

a slova „Dosavadní část třetí až pátá se označují jako části pátá až sedmá.“ se nahrazují slovy 

„Dosavadní část třetí až pátá se označují jako části šestá až osmá.“.“. 

 

F.4. Bod 8. zní: 

„8. V části první Čl. I. dosavadní bod 34. zní: 

„34. V § 23 odst. 1 se slova „2, 3, 4 a 7 až 11, 15 a 16“ nahrazují slovy „2, 3, 4 a 7 až 11, 15 

až 17“.“.  

F.5. Bod 9 zní: 

„ 9. V části první Čl. I .dosavadní bod 44. zní: 

„44. V § 23 se doplňují odstavce 16 a 17, které znějí: 

„(16) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem u profese vykonávané 

členem profesní komory s povinným členstvím provádí příslušný orgán stanovený zvláštním 

právním předpisem a zjištěné porušení postihuje podle zvláštního právního předpisu, 

s výjimkou profesí v oblasti finančních služeb, kde je k dozoru příslušná Česká národní banka. 
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(17) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v části páté tohoto zákona provádí Úřad 

pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů vede evidenci registrů 

provozovaných prodávajícími nebo provozovateli podle § 20w. Do evidence registrů se 

k osobám, které registr vedou, zapisují informace z oznámení podle § 20w odst. 11 a datum 

doručení oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů či datum doručení změny takového 

oznámení. Informace vedené v evidenci registrů jsou veřejně přístupné, zejména způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Úřad pro ochranu osobních údajů však není oprávněn zveřejnit 

ani podle jiného právního předpisu upravujícího svobodný přístup k informacím poskytnout 

údaje týkající se organizačně-technických opatření k zabezpečení údajů v registrech a 

informace, které představují obchodní tajemství prodávajícího nebo provozovatele, zejména 

počet spotřebitele zařazených do registru jednotlivými prodávajícími.“.“. 

 

F.6. Bod 10. zní: 

 

„10. V části první Čl. I se za dosavadní bod 49. vkládá nový bod 50., který zní: 

 

„50. V § 24 se za odstavec 12 vkládají nové odstavce 13 až 15, které znějí: 

 

„(13) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů se jako 

prodávající nebo provozovatel dopustí správního deliktu tím, že při zpracování, předávání 

nebo vyžadování údajů z registru 

a) zpracovává údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu podle § 

20w odst. 2, 

b) nepřijme nebo neprovede opatření pro uchování údajů v tajnosti a zajištění jejich ochrany 

před zneužitím, 

c) umožní přístup k informacím v registru prodávajícím, kteří se písemně nezavázali, že údaje 

z registru použijí pouze k zákonem stanovenému účelu, že budou zachovávat získané údaje 

v tajnosti a chránit je před zneužitím nebo že  budou dodržovat další povinnosti 

stanovené v souvislosti s užíváním registru tímto zákonem a prodávajícím nebo 

provozovatelem, který registr vede, 

d) neupozornila spotřebitele podle § 20w odst. 4, 

e) poskytne prodávajícímu z registru jiné informace, než informace stanovené v § 20w odst. 5 

nebo 6, 

f) požaduje informaci z registru v jiné souvislosti, než v souvislosti stanovené v § 20w odst. 7 

a 8, 

g) uzavře s prodávajícím jinou než písemnou smlouvu s obsahem dle § 20w odst. 9, 

h) neumožní v rozporu s ustanovením § 20w odst. 9 prodávajícím se sídlem nebo místem 

podnikání v jiném členském státě Evropské unie přístup registrům za stejných podmínek 

jako prodávajícím se sídlem nebo místem podnikání v České republice, a/nebo neuveřejní 

v rozporu s § 20w odst. 9 podmínky uzavření smlouvy způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

i) nedoloží oprávněnost požadavku na poskytnutí informace z registru podle § 20w odst. 9, 

j) uchovává údaje po dobu delší, než je uvedeno v § 20w odst. 10, 

k) nesplní oznamovací povinnost podle § 20w odst. 11, 

l) neposkytne spotřebiteli informace podle § 20w odst. 12, nebo 

m) neopraví nepřesné nebo nesprávné údaje v registru podle § 20w odst. 12. 

 

(14) Právnická osoba jako prodávající nebo provozovatel se dopustí správního deliktu tím, že 

při zpracování, předávání nebo vyžadování údajů z registru některým ze způsobů podle 
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odstavce 13 ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a 

osobního života. 

 

(15) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů se dopustí 

správního deliktu tím, že vyláká od spotřebitele finanční prostředky nebo jiné plnění na 

základě tvrzení, že provozuje registr podle tohoto zákona, ačkoli není vedena v evidenci 

Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 23 odst. 17.“.“. 

 

Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 16 a 17. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

F.7. Bod 13 zní: 

„13. V části první Čl. I dosavadní bod 54. nově zní: 

„54. V § 24 odst. 16 písm. f) se slova „7 písm. x)“ nahrazují číslem „8“.“. 

 

F.8. K vládnímu návrhu zákona – tisk 445 

 V  části první Čl. I novelizační bod 38 zní:  

„38.  V § 23 odst. 7 se slova „5a,“ nahrazují slovy „5b, § 8,“ a slova „, střeliva a 

pyrotechnických výrobků“ nahrazují slovy „a střeliva“.“. 

 

Ke sněmovnímu tisku 445/3 – usnesení hospodářského výboru 

 

F.9. .Bod 5., kterým se do návrhu zákona vkládá nová část pátá – Informační databáze o 

bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele, se zrušuje. 

 

V této souvislosti se zrušují body 8 až 14 usnesení. 

 

 

V Praze 18. září 2015 

 

 

 

Mgr. Václav   S n o p e k, CSc.  v.r. 

zpravodajka garančního hospodářského výboru  

 

 

JUDr. Jan  C h v o j k a  v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru 

 

 

Ing. Petr  B e n d l  v.r. 

zpravodaj zemědělského výboru 
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