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Věcný záměr 

zákona o ochraně spotřebitele 
 

Úvod 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo spravedlnosti předkládají návrh věcného 

záměru zákona o ochraně spotřebitele, který je realizován v souladu se závěry materiálu Revize 

spotřebitelského práva schváleného usnesením vlády č. 1163 ze dne 19. prosince 2016. Tímto 

usnesením vláda uložila zmíněným resortům vypracovat věcný záměr spotřebitelského zákona, 

který by po vzoru mnohých zahraničních úprav obsahoval zvláštní úpravu práv a povinností 

spotřebitelů a profesionálů ve vzájemných vztazích.  

Zpracování takového zákona by mělo být prostředkem pro realizaci několika hlavních a 

několika dílčích cílů na poli ochrany spotřebitele. Hlavními cíli jsou zvýšení ochrany 

spotřebitelů a vytvoření přehledné a srozumitelné právní úpravy. Nový zákon by měl být 

praktickou pomůckou, již spotřebitelé a profesionálové využívají k řešení běžných záležitostí 

každodenního právního styku. Vybrané povinnosti by měly být doplněny o přiměřené, avšak 

účinné a odrazující sankce ze strany orgánů veřejné moci. Zákon by měl také napravit zjištěné 

nedostatky v transpozici evropských směrnic a do budoucna umožnit snadnou a rychlou 

implementaci případných nových požadavků plynoucích z evropského práva. 

1. Právní úprava ochrany spotřebitele 

1.1. Vývoj právní úpravy na ochranu spotřebitele 

Prvky ochrany spotřebitele (kupujícího) nacházíme v českém právu již po staletí. Úprava 

závazkového práva i prostředků ochrany trhu se rozvíjela přiměřeně s rozvojem směny, 

obchodu i řemesel a též pod vlivem politických událostí. Z prvních aktů, které na našem území 

upravovaly vztah prodávajícího a kupujícího, lze připomenout Práva městská Království 

českého z roku 1579. Dohled nad nepoctivými podnikateli byl v počátcích záležitostí měst, 

později tuto úlohu ve významné míře plnily cechy. Od roku 1811 byla soukromoprávní ochrana 

kupujícího upravena Všeobecným zákoníkem občanským, který v revidované podobě platil na 

našem území až do konce roku 1950. Dalším pilířem úpravy byl od roku 1859 Živnostenský 

řád, který obsahoval úpravu veřejnoprávní povahy (např. stanovil povinnosti při označování 

provozoven, oceňování výrobků a obsahoval kontrolní a sankční oprávnění např. možnost 

zabavení zboží, uzavření provozovny apod.).  

V době socialismu zůstávala soukromoprávní část v občanských zákonících (z roku 1950 a z 

roku 1964), veřejnoprávní ustanovení pak obsahoval např. zákon č. 160/1949 Sb., o vnitřním 

obchodě, (zrušen v 80. letech), který umožnil ministerstvu vnitřního obchodu vydávat opatření 

k zabezpečení distribuce zboží, kontroly oběhu a odbytu zboží apod. V roce 1954 pak byly 
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vydány některé hygienické směrnice (o čistotě výčepního zařízení, o požadavcích při přepravě 

a skladování poživatin, pro holičství a kadeřnictví atd.). Jako orgán dozoru byla v roce 1952 

zřízena Státní obchodní inspekce, jakožto součást ministerstva vnitřního obchodu. V roce 1962 

byly nově ustaveny tři státní inspekce. V roce 1986 byla zřízena Česká obchodní inspekce, která 

existuje dodnes, a Česká zemědělská a potravinářská inspekce1.  

Moderní právní úprava ochrany spotřebitele se u nás začala vytvářet po roce 1989. Prvním 

milníkem bylo přijetí zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále také „zákon o ochraně spotřebitele“ nebo „ZOS“) v roce 1992. Ten upravil 

především některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele při prodeji zboží 

nebo výrobků a poskytování služeb. V následujících letech v době přípravy vstupu České 

republiky do Evropské unie docházelo k postupnému slaďování úpravy v zákoně o ochraně 

spotřebitele a v občanském zákoníku s evropskou legislativou.  

Unijní právo v oblasti spotřebitele je pro Českou republiku v plném rozsahu závazné od 1. 

května 2004 a od té doby udává tomuto právnímu odvětví základní směr. Ačkoliv ochrana 

spotřebitele na počátku evropské integrace nepatřila k jejím základním cílům, záhy se stala 

důležitou součástí evropských politik, a to díky nezbytnosti pro fungování vnitřního trhu. První 

aktivity v oblasti práv spotřebitelů se týkaly například bezpečnosti výrobků (v letech 1975 – 

1982), označování potravin, odpovědnosti za škodu způsobenou vadnými výrobky (1985) a 

podomního prodeje (1985). Vývoj nových druhů výrobků a služeb i nové způsoby uzavírání 

smluv byly podnětem pro další regulaci. Nejprve to byla první regulace smluv o spotřebitelském 

úvěru (1987), zakrátko byla představena harmonizace zájezdu (1990), zneužívajících ujednání 

ve spotřebitelských smlouvách (1993), distančního prodeje (1997), záruk a odpovědnosti za 

vadné zboží (1999), distančních smluv o finančních službách (2002). Harmonizace se později 

zaměřila opět na obecnou bezpečnost výrobků (2001), dozor nad trhem v oblasti ochrany 

spotřebitele (2004) a na nekalé obchodní praktiky (2005), přičemž posledně zmíněná směrnice 

byla první směrnicí tzv. maximální harmonizace. Poté následovala nová harmonizace smluv o 

spotřebitelském úvěru (2008), timeshare (2008, též maximální harmonizace) a žalob na zdržení 

se protiprávního jednání (2009). Důležitým milníkem bylo přijetí směrnice o právech 

spotřebitelů (2011), která je též založena na principu maximální harmonizace a která poprvé 

upravila některé specifické aspekty smluv o digitálním obsahu (jedná se o informační 

povinnosti a odstoupení od smlouvy). 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „občanský 

zákoník“ nebo „OZ“) účinný od 1. 1. 2014, nakonec obsáhl i „soukromoprávní“ aspekty 

spotřebitelského práva. Přitom vládou chválený věcný záměr (2001) počítal s vyjmutím této 

materie z občanského zákoníku a s vytvořením uceleného spotřebitelského zákona – tzv. 

                                                 

 

1 V podrobnostech k vývoji v dávnější historii viz Historie ochrany práv kupujících, Výňatek ze sborníku 

vydaného Českou obchodní inspekcí v roce 2003 k 50. výročí její existence, dostupné z www.coi.cz. 
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spotřebitelského kodexu. Takový zákon ale zpracován nebyl a předmětná část spotřebitelského 

práva byla až na základě připomínkového řízení k paragrafovému znění do občanského 

zákoníku včleněna (2008/2009). Dále byla ustanovení o spotřebitelských smlouvách razantně 

přepracována v době, kdy byl již návrh občanského zákoníku projednáván Ústavně právním 

výborem Poslanecké sněmovny, aby mohla být transponována nová směrnice 2011/83/EU (o 

právech spotřebitelů). 

1.2. Současná právní úprava 

1.2.1. Základní charakteristika 

Ochrana spotřebitele prostupuje mnoho odborných činností v oblasti výroby a prodeje zboží a 

poskytování služeb. Právní úprava sledující ochranu spotřebitelů je v současné době obsažena 

v řadě právních předpisů. Pravidla mající obecnější povahu jsou obsažena především v zákoně 

o ochraně spotřebitele a v občanském zákoníku. Segmenty trhu, pro které platí zvláštní 

regulace, jsou upraveny zvláštními předpisy a spolu s podmínkami podnikání je zpravidla 

upravena i ochrana spotřebitele v dané oblasti2. Ochrana spotřebitele je oblastí regulovanou 

evropským právem; národní právní předpisy z převážné většiny představují transpozici 

evropských směrnic nebo obsahují adaptační ustanovení k evropským nařízením. 

Účelem právní regulace na ochranu spotřebitele je potřeba kompenzovat rozdílné postavení 

dvou smluvních stran. Na jedné straně stojí profesionál, jenž zpravidla disponuje většími 

znalostmi, zkušenostmi a obchod provádí jako předmět své činnosti. Na druhé straně stojí 

fyzická osoba, která profesionálně nevystupuje (tj. nevystupuje v souvislosti se svou obchodní 

činností, podnikáním, řemeslem nebo povoláním), zmíněné výhody tedy nemá a jedná jen za 

účelem uspokojení svých soukromých potřeb. Toto pojetí akcentoval i Ústavní soud České 

republiky, když konstatoval, že „východiskem spotřebitelské ochrany je postulát, podle něhož 

se spotřebitel ocitá ve fakticky nerovném postavení s profesionálním dodavatelem. Společným 

znakem právní úpravy spotřebitelských smluv je tedy snaha cestou práva tuto faktickou 

nerovnost vyrovnat, a to formou omezení autonomie vůle“ 3. Ochranou spotřebitelů je sledována 

také ochrana poctivých podnikatelů před jejich nepoctivými konkurenty. Z tohoto pohledu je 

ochrana spotřebitele zárukou spravedlivé soutěže na trhu. 

                                                 

 

2 Například zákon 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, zákon č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 

3 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. 6. 2009, sp. zn. I. ÚS 342/09. 
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1.2.2. Stručný přehled právní úpravy 

Právní úpravu ochrany spotřebitele v České republice je možné rozdělit podle základního 

zaměření na:  

 obecnou úpravu práv a povinností, 

 zvláštní úpravy práv a povinností, 

 vymáhání práv a povinností.  

Obecná úprava práv a povinností 

Jako obecnou lze označit především úpravu obsaženou v zákoně o ochraně spotřebitele a v 

občanském zákoníku. 

Zákon o ochraně spotřebitele zakotvuje ty povinnosti, na jejichž dodržování je veřejný zájem 

a které mají být dozorovány veřejnou mocí. Vedle vymezení konkrétních povinností 

profesionálů při nabízení a prodeji výrobků či poskytování služeb jsou současně určeny 

příslušné orgány dozoru a stanoveny veřejnoprávní sankce. Předmětná ustanovení transponují 

evropskou legislativu v oblasti nekalých obchodních praktik, výrobků nebezpečných svou 

zaměnitelností s potravinami, označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi, do 

určité míry také některá práva spotřebitelů při prodeji na dálku či mimo obchodní prostory, 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, používání názvů jednotlivých druhů křišťálového 

skla a jim přiřazených symbolů, používání ekoznačky EU, vybrané povinnosti v oblasti 

timeshare. Předmětná ustanovení dále stanovují dozor nad dodržováním povinností 

vyplývajících z přímo použitelných evropských předpisů v souvislosti s vývozem kočičích a 

psích kůží, označováním textilních vláken či upravují právní postavení sdružení na ochranu 

spotřebitelů a jejich oprávnění. Zákon o ochraně spotřebitele však obsahuje též řadu ustanovení, 

jež nesouvisejí s žádným evropským předpisem. 

Naproti tomu občanský zákoník má z oblasti ochrany spotřebitele obsahovat jen ustanovení 

soukromoprávní povahy. Ustanovení na ochranu spotřebitele zakotvená v občanském zákoníku 

transponují především evropskou regulaci týkající se spotřebitelských smluv uzavřených na 

dálku nebo mimo obchodní prostory, zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách, 

timeshare, smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, zájezdu, odpovědnosti za vadné 

plnění, odpovědnosti za vadné výrobky a částečně také elektronického obchodu. Přesto i na 

dodržování řady zde obsažených povinností je veřejný zájem a mělo by být dozorováno 

veřejnou mocí (např. povinnost poskytovat předsmluvní informace, zákaz používání 

zneužívajících ujednání). Předmětná právní úprava je obsažena na různých místech kodexu. 

Právní úprava, již lze označit jako obecnou, je obsažena zejména v díle 4, hlavy I části čtvrté. 

Zvláštní smluvní typy jsou upraveny v hlavě II části čtvrté. 

Většina evropských směrnic, včetně těch zapracovaných do občanského zákoníku, zavazuje 

členské státy, aby stanovené povinnosti profesionálů byly přiměřeně a účinně vymáhány, 

například uložením odpovídající sankce za porušení. Při stávajícím uplatňovaném formátu 

transpozice evropských pravidel ochrany spotřebitele do občanského zákoníku tak vzniká 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAQG9GZT6)



 

 

 

6 

 

 

jednoznačná potřeba tutéž problematiku řešit ještě jednou, a to veřejnoprávní úpravou, 

především pak zákonem o  ochraně spotřebitele, kde musí být zakotven orgán dozoru a 

veřejnoprávní postih. V případě absence odpovídající veřejnoprávní úpravy se plnění některých 

povinností musí složitě vymáhat cestou postihu za nekalé obchodní praktiky.  

Zvláštní úpravy práv a povinností 

Vedle obecné úpravy existuje řada zvláštních právních předpisů, které se zabývají zcela 

konkrétními aspekty ochrany spotřebitele. Tyto předpisy řeší uceleně specifické oblasti, 

především sektorové. Tomu odpovídá i jejich odborný (technicistní) obsah a rozsah úpravy. V 

převážné většině se jedná o právní předpisy navazující na evropskou legislativu, a to nejen po 

hmotněprávní stránce, ale i co do vymezení dozoru nad trhem a  procesu a pravidel pro ukládání 

opatření a sankcí.   

Vymáhání práv a povinností 

Nezbytnou podmínkou účinné ochrany spotřebitele je vymahatelnost spotřebitelského práva. 

Ochranu práv spotřebitelům a profesionálům poskytují zejména soudy v občanském soudním 

řízení (zákon č.  99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). S ohledem 

na akcentovaný veřejný zájem je dodržování některých vymezených povinností dozorováno 

státními orgány. Součástí spotřebitelské legislativy jsou také předpisy, jejichž hlavním účelem 

je zajištění vymahatelnosti stanovených povinností, vymezení procesních pravidel pro kontrolu 

a ukládání opatření a sankcí. V této souvislosti je třeba zmínit též existenci nařízení (EU) č. 

2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. Od roku 2007 funguje na základě nařízení o spolupráci 

v oblasti ochrany spotřebitele spolupráce mezi dozorovými orgány, které členské státy určily 

jako příslušné orgány k zajištění vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu 

spotřebitele, jež jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení. 

1.2.3. Podrobný obsah návrhem dotčené právní úpravy 

1.2.3.1. Povinnosti související s prodejem výrobků a poskytováním služeb 

Základní povinnosti profesionálů související s prodejem výrobků a poskytováním služeb, 

jejichž porušení je sankcionováno orgány veřejné moci, jsou stanoveny v zákoně o ochraně 

spotřebitele. Některá ustanovení představují transpozici evropské legislativy na ochranu 

spotřebitelů, jiná jsou ryze vnitrostátní povahy. 

Obecné povinnosti při nabídce a prodeji výrobků a poskytování služeb 

V § 3, 3a a 3b ZOS je konkretizován obecný požadavek poctivosti v právním styku. Jde o 

povinnost prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství, prodávat výrobky a 

poskytovat služby v předepsané, schválené nebo obvyklé jakosti a prodávat výrobky a 

poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a správně účtované, 
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používat ověřená měřidla4. Dále je zakotven zákaz účtování poplatku spotřebiteli za způsob 

placení, pokud by převýšil náklady prodávajícího, zákaz používání telefonního čísla s vyšší než 

běžnou sazbou pro styk se spotřebitelem, s nímž již prodávající uzavřel smlouvu. Poslední dva 

zmíněné zákazy jsou plnou transpozicí směrnice 2011/83/EU. 

Nekalé obchodní praktiky 

Zákon o ochraně spotřebitele vymezuje a zakazuje nekalé obchodní praktiky. Obchodní 

praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je 

způsobilá narušit ekonomické chování spotřebitele (§ 4 ZOS). Nekalými obchodními 

praktikami jsou zejména klamavá konání (§ 5 ZOS), klamavá opomenutí (§ 5a ZOS) a agresivní 

obchodní praktiky (§ 5b ZOS). V příloze zákona o ochraně spotřebitele se nachází seznam 

obsahující taxativní výčet klamavých a agresivních obchodních praktik, které jsou považovány 

za nekalé za všech okolností. Právní úprava nekalých praktik představuje transpozici směrnice 

2005/29/ES, jež je založena na principu maximální harmonizace.  

Stávající právní úprava nekalých obchodních praktik, ve znění změn provedených zákonem č. 

378/2015 Sb. již plně odpovídá dotčené směrnici, neboť nedostatky v transpozici vytýkané 

Evropskou komisí byly tímto zákonem napraveny. 

Informační povinnosti a označování výrobků 

V ustanoveních § 9 až 14, § 18, 18a ZOS jsou obsaženy základní povinnosti prodávajících, a 

v některých případech i dalších profesionálů, poskytovat spotřebitelům stanovené informace 

včetně označování výrobků v předepsaném rozsahu, pravdivě a srozumitelně. Jedná se o 

informace o vlastnostech výrobků nebo charakteru služeb, způsobu použití a údržby výrobku 

a o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití nebo údržby výrobku, o rozsahu, 

podmínkách a způsobu uplatnění reklamace a údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a dále 

například i povinnost informovat spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. 

Pouze posledně zmíněná informační povinnost je transpozicí ustanovení směrnice 2013/11/EU. 

Dalším transpozičním ustanovením (směrnice 2011/83/EU) je ještě § 11a ZOS, který ukládá 

povinnost prodávajících, aby při prodeji prostřednictvím internetových stránek předem 

zřetelným způsobem informovali o případných omezeních pro dodání výrobků či služeb a o 

způsobech platby, které jsou přijímány. 

Kromě informační povinnosti má prodávající povinnost označovat výrobky označením 

výrobce, dovozce, dodavatele, přičemž pro obuv a křišťálové sklo je úprava označování těchto 

výrobků upravena prováděcími právními předpisy (vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu) 

                                                 

 

4 Posledně zmíněná povinnost byla doplněna do zákona o České obchodní inspekci zákonem č. 264/2017 Sb., 

který nabyde účinnosti 1. listopadu 2017. 
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navazujícími na evropské předpisy (směrnice 94/11/ES a směrnice 69/493/EHS). Je též 

stanoven zákaz odstraňovat a měnit označení výrobků či jiné údaje uvedené výrobcem, 

dovozcem nebo dodavatelem. 

Další povinnosti 

Zákon o ochraně spotřebitele obsahuje řadu významných zákazů a povinností prodávajících, 

které mají za cíl chránit zájmy spotřebitelů. Jedná se zejména o zákaz diskriminace (§ 6 ZOS), 

zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabízení, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou 

zaměnitelností s potravinami (§ 7a ZOS, směrnice 87/357/EHS), zákaz nabízení, prodeje 

a vývozu výrobků určených pro humanitární účely (§ 7b ZOS), zákaz nabízení, prodeje 

a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (§ 8 a 8a ZOS), 

neoprávněné používání ekoznačky (§ 18b ZOS, nařízení 66/2010), či zákaz prodávání 

spotřebiteli užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek jako 

investici (směrnice 2008/122/ES).  

Dále je zde upraven zákaz uvádění psích a kočičích kůží na vnitřní trh (§ 23 odst. 12 ZOS, 

nařízení 1523/2007), povinnost dodržovat požadavky upravující názvy textilních vláken a 

související označování materiálového složení textilních výrobků (§ 23 odst. 13 ZOS, nařízení 

1007/2011) a informační povinnosti souvisejících s existencí platformy pro řešení sporů on-line 

(§ 23 odst. 18 ZOS, nařízení 524/2013), přičemž tyto povinnosti vyplývají z přímo použitelných 

předpisů Evropské unie. Ve vztahu k nim zakotvuje zákon o ochraně spotřebitele pouze 

příslušné orgány dozoru a sankce pro případ jejich porušení [§ 24 odst. 1 písm. c), d) a m) ZOS]. 

Zákon o ochraně spotřebitele dále zakotvuje povinnost prodávajícího vydat na žádost 

spotřebitele doklad, který umožňuje spotřebiteli prokázat, že k zakoupení výrobku nebo 

poskytnutí služby došlo právě u tohoto prodávajícího, datum prodeje výrobku nebo poskytnutí 

služby, vymezení zakoupeného výrobku nebo předmětu poskytnuté služby, cenu, identifikační 

údaje prodávajícího, pokud se jedná o prodej výrobku  s následnou dodávkou, musí doklad 

obsahovat i místo určení a datum dodávky (§ 16 odst. 1 a 2 ZOS).  

V případě, že prodávající poskytuje službu a tato služba není poskytnutá spotřebiteli na počkání, 

má prodávající povinnost vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Toto 

potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu a termín plnění 

služby (§ 15 odst. 3 ZOS). 

Zákon o ochraně spotřebitele obsahuje i některá ustanovení, která spotřebitele chrání spíše 

nepřímo. Jedná se například o ustanovení § 14a ZOS, jež upravuje povinnosti provozovatelů 

tržiště nebo tržnice, kteří jsou povinni vést evidenci prodávajících a předložit ji na žádost 

dozorovému orgánu nebo orgánu Celní správy České republiky. Dalším příkladem je úprava 

informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele. Hlavním účelem této databáze je 

vzájemné informování prodávajících, kterým vůči spotřebitelům vznikají pohledávky z úvěrů 

nebo jiné pohledávky, o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají 
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o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, a to i v případě, kdy je jim podle 

jiného zákona (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) uložena povinnost mlčenlivosti. 

Povinnosti související s konáním organizovaných akcí 

Povinnosti související s konáním organizovaných akcí jsou upraveny v § 20 až 20b ZOS. 

Předmětem této právní úpravy je povinnost prodávajících účastnících se organizovaných akcí 

hlásit České obchodní inspekci účast na takové akci, včetně jejího harmonogramu, nabízeného 

zboží či služeb, aj. Právní úprava zakotvuje též náležitosti pozvánek určených spotřebitelům a 

vybízejících je k účasti na organizované akci. Výše zmíněným zákonem č. 378/2015 Sb. byl do 

této úpravy vložen též zákaz po vymezenou dobu požadovat nebo přijímat od spotřebitelů 

plnění odpovídající kupní ceně nabízených výrobků či služeb. 

1.2.3.2. Zvláštní úprava závazků ze smluv uzavíraných se spotřebiteli 

S ohledem na specifika právní úpravy ochrany spotřebitelů, jakož i s ohledem na požadavky 

evropské legislativy, jsou pro závazky ze smluv uzavíraných se spotřebiteli upraveny odchylky. 

Zneužívající ujednání a související ustanovení 

Právní úprava problematiky zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách je obsažena 

zejména v § 1812 až 1815 OZ; vztahuje se na všechny spotřebitelské smlouvy. Ustanovení 

§ 1812 OZ stanoví zvláštní pravidla pro výklad obsahových náležitostí smlouvy v tom ohledu, 

že v případě použití formulace připouštějící různý výklad je třeba obsah smlouvy vyložit 

způsobem nejpříznivějším pro spotřebitele. Ustanovení § 1813 OZ obsahuje vyvratitelnou 

domněnku, že zakázaná jsou ujednání, která v rozporu s požadavkem přiměřenosti zakládají 

významnou nerovnováhu práv nebo povinností v neprospěch spotřebitele, což však neplatí pro 

ujednání o ceně nebo předmětu plnění. Ustanovení § 1814 OZ obsahuje ujednání prohlášená za 

zakázaná bez dalšího. Regulace zneužívajících ujednání vychází ze směrnice 93/13/EHS, která 

je založena na principu minimální harmonizace. Nad rámec směrnice se právní úprava 

zneužívajících ujednání vztahuje také na ujednání sjednaná individuálně. Zpřísnění oproti 

směrnicové úpravě představuje také § 1814 OZ; obdobný výčet je uveden v příloze směrnice 

93/13/EHS a má toliko příkladmou a indikativní funkci. 

Směrnice 93/13/EHS také požaduje, aby členské státy zajistily v zájmu spotřebitelů a 

soutěžitelů přiměřené a účinné prostředky zabraňující používání zneužívajících ujednání ve 

spotřebitelských smlouvách. Podle stávající právní úpravy se ke zneužívajícímu ujednání 

nepřihlíží – je nicotné, což může vést až k nicotnosti celého závazku. V takovém případě by si 

smluvní strany musely vrátit, co již plnily (§ 2991 a násl. OZ). V úvahu přichází také žaloba na 

zdržení se protiprávního jednání podle § 25 ZOS. Správní sankce za takové jednání 

v současnosti stanovena není. 

Obecné požadavky na předsmluvní informace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAQG9GZT6)



 

 

 

10 

 

 

Právní úprava je obsažena v § 1811 OZ a vztahuje se na všechny spotřebitelské smlouvy. 

Odstavec 1 požaduje, aby veškerá sdělení vůči spotřebiteli byla činěna jasně a srozumitelně 

v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva; jde o transpozici směrnice 2011/83/EU.  

Odstavec 2 potom stanoví podnikateli povinnost sdělit spotřebiteli vypočtené informace, a to 

v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy či předtím, než je spotřebitel vázán nabídkou. 

Povinnost poskytnout předsmluvní informace nevzniká, jsou-li tyto skutečnosti zřejmé ze 

souvislostí. Informační povinnost se také neuplatní v případě smluv uzavíraných za účelem 

vyřizování záležitostí každodenního života, pokud má k vzájemnému plnění dojít 

bezprostředně po jejím uzavření a (dle textu zákona) na smlouvy o dodání digitálního obsahu, 

pokud byl dodán na hmotném nosiči. Toto ustanovení transponuje čl. 5 směrnice 2011/83/EU; 

je ale také základem transpozice čl. 6 zmíněné směrnice. 

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory a na dálku 

V ustanoveních § 1820 až 1840 OZ je obsažena zvláštní úprava týkající se smluv uzavíraných 

mimo obchodní prostory a na dálku. S ohledem na specifický způsob, kterým je smlouva 

uzavřena, je základem právní úpravy stanovení informační povinnosti profesionála a právo 

spotřebitele odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Jde především o transpozici směrnice 

2011/83/EU.  

Předsmluvní informační povinnosti jsou zakotveny v § 1811 a § 1820 OZ. Ustanovení § 1820 

OZ je koncipováno pouze jako doplnění § 1811 odst. 2 OZ, které má sloužit jako transpoziční 

ustanovení čl. 5 i čl. 6 směrnice 2011/83/EU. Ustanovení § 1820 zakotvuje též možnost 

poskytnout některé informace týkající se odstoupení od smlouvy prostřednictvím vzorového 

poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož podrobnosti jsou upraveny prováděcím 

předpisem. Platí též vyvratitelná právní domněnka, že pokud prodávající poskytl spotřebiteli 

vzorové poučení, byly informace řádně poskytnuty. Ustanovení § 1821 zakotvuje 

soukromoprávní sankci pro případ, kdy spotřebitel neobdrží informace týkající ceny zboží, 

nákladů na dodání, případně nákladů na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy. V takovém 

případě nemusí odpovídající částky zaplatit. 

Spotřebiteli je dáno právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na 

dálku do 14 dnů ode dne převzetí zboží v případě kupní smlouvy (odchylky platí pro situace, 

kdy je předmětem smlouvy několik druhů zboží, případně je předmětem smlouvy opakovaná 

dodávka); v ostatních případech ode dne uzavření smlouvy. Dále jsou stanovena vzájemná 

práva a povinnosti smluvních stran v případě odstoupení od smlouvy a výjimky z možnosti 

právo na odstoupení využít.  

V § 1840 OZ jsou vypočteny smlouvy, v jejichž případě se uvedená právní úprava nepoužije 

(čl. 3 odst. 3 směrnice 2011/83/EU). 

Zvláštní úprava některých smluv uzavíraných prostřednictvím elektronických prostředků 
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Občanský zákoník obsahuje v § 1826 zvláštní úpravu pro distanční smlouvy, které jsou 

uzavírány prostřednictvím elektronických prostředků. Jedná se o transpozici článku 10 a 11 

směrnice 2000/31/ES, v nichž jsou upraveny speciální informační povinnosti a zásady pro 

podání objednávky technickými (elektronickými) prostředky. 

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku 

Občanský zákoník věnuje úpravě distribuce finančních služeb pomocí prostředků komunikace 

na dálku § 1841 až 1851. Jedná se o transpozici směrnice 2002/65/ES. Jde o úpravu pro finanční 

služby paralelní vůči směrnici 2011/83/EU (předsmluvní informace, odstoupení od smlouvy 

apod.). Na rozdíl od směrnice 2011/83/EU, občanský zákoník nevyloučil působnost ji 

transponujících ustanovení na finanční služby [čl. 3 odst. 3 písm. d)].  

Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby (timeshare) 

V občanském zákoníku je tato úprava obsažena v § 1852 až 1867. Předmětem úpravy je každá 

úplatná spotřebitelská smlouva, na základě které spotřebitel nabývá právo užívat ubytovací 

zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek nebo právo spojené s ubytováním, popřípadě 

zahrnující dopravu a jiné služby, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden 

rok, nebo účastenství v příslušném výměnném systému anebo právo na pomoc podnikatele při 

úplatném nabytí nebo úplatném převodu tohoto práva. U těchto smluv je upravena předsmluvní 

informační povinnost, povinná písemná forma smlouvy, povinné náležitosti smlouvy, jazyk, ve 

kterém je smlouva sepsána (jeden z úředních jazyků Evropské unie) či právo na odstoupení a 

příslušnou lhůtu. Jedná se o transpozici směrnice 2008/122/ES, která je postavena na principu 

maximální harmonizace.  

Právní úprava byla dána do plného souladu se směrnicí 2008/122/ES změnou provedenou 

zákonem č. 460/2016 Sb. (novelizace § 1867 ohledně dlouhodobých smluv). 

Prodej zboží v obchodě 

Občanský zákoník obsahuje v § 2158 až 2174 zvláštní úpravu koupě. Je zde transponována 

směrnice 99/44/ES (o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží). 

Některé aspekty týkající se kupní smlouvy jsou upraveny také směrnicí 2011/83/EU. 

Právní úprava v občanském zákoníku se vztahuje na kupní smlouvy, kde jako prodávající 

vystupuje podnikatel, který prodává věc při své podnikatelské činnosti, ledaže je kupujícím také 

podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho 

podnikatelské činnosti. Tato část má širší osobní působnost, než jsou podnikatelsko-

spotřebitelské vztahy, neboť se vztahuje také na právnické osoby. Směrnice 99/44/ES reguluje 

pouze práva spotřebitelů, členské státy nicméně mohou její osobní působnost rozšířit, jak také 

České republika učinila.  

Upravena jsou zvláštní pravidla pro dodání, převzetí, nabytí vlastnického práva, jakost při 

převzetí a práva z vadného plnění. Procesní aspekty uplatnění práv z vadného plnění jsou 
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primárně upraveny v § 19 ZOS. Ten zakotvuje především povinnosti spojené s přijetím 

reklamace, vyplněním reklamačního protokolu či vyřízením reklamace do 30 dnů, pokud se 

strany nedohodnou na delší lhůtě. Povinnosti zakotvené v § 19 ZOS podléhají veřejnoprávní 

kontrole a jejich nesplnění může být sankcionováno. Některá ustanovení občanského zákoníku 

představují duplicitní úpravu k § 19 ZOS (např. § 2172, 2173). 

Zájezd 

Právní úprava zájezdu jakožto zvláštního smluvního typu je upravena v občanském zákoníku, 

v § 2521 až 2549. Jedná se o úplatnou smlouvu mezi pořadatelem zájezdu a zákazníkem, jejímž 

předmětem je obstarání předem připraveného souboru služeb cestovního ruchu. Zákazníkem 

není jen spotřebitel. Jsou zde upraveny zvláštní informační povinnosti (poskytované v tzv. 

potvrzení zájezdu), změna ceny zájezdu, změna smlouvy, postoupení smlouvy, odstoupení od 

smlouvy, vady zájezdu, aj. Stanovena jsou i zvláštní pravidla pro náhradu škody. Podmínky 

podnikání v oblasti cestovního ruchu a související právní úprava jsou obsaženy v zákoně č. 

159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu (dále jen „zákon o cestovním ruchu“). 

Stávající právní úprava týkající se zájezdu je transpozicí směrnice 90/314/EHS, která vychází 

z principu minimální harmonizace. Tato směrnice bude s účinností od 1. července 2018 

nahrazena novou směrnicí (EU) 2302/2015, která je již založena na principu maximální 

harmonizace. V současné době je v legislativním procesu novela několika zákonů, která má 

přizpůsobit národní úpravu nové směrnici 2302/2015. 

1.2.3.3. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 

Občanský zákoník obsahuje v § 2939 až 2943 zvláštní skutkovou podstatu odpovědnosti za 

škodu způsobenou vadou výrobku. Jde o transpozici směrnice 85/374/EHS. Před účinnosti 

občanského zákoníku byla tato problematika upravena v samostatném zákoně. 

Právní úprava zavádí objektivní odpovědnost různých osob, které se podílely na uvedení 

výrobku na trh (výrobce, dovozce, dodavatel), za škodu, již způsobila vada movité věci – 

výrobku. Zvláštní úprava se nevztahuje na případy, kdy vada výrobku způsobila poškození 

vadného výrobku nebo poškození věci určené a užívané převážně k podnikatelským účelům. 

Jedná se o mimosmluvní závazek, není zde tedy tak zřetelný vztah spotřebitel-profesionál, jako 

v jiných částech spotřebitelského práva upravujících závazky smluvní. Na druhou stranu se 

jedná o případnou další povinnost profesionála vyplývající z jeho činnosti, popřípadě právo 

spotřebitele vůči profesionálovi. 

V případě této právní úpravy se jeví možnou varianta, že tato úprava bude přenesena do nového 

zákona o ochraně spotřebitele (VARIANTA I), nebo ponechána v občanském zákoníku 

(VARIANTA II). 
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1.2.3.4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byl v České republice vytvořen zákonem 

č. 378/2015 Sb., který novelizoval zákon o ochraně spotřebitele, zákon č. 64/1986 Sb., o České 

obchodní inspekci, zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích, a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 

Zákon o ochraně spotřebitele určuje obecný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a dále tzv. specializované subjekty, kterými jsou 

Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Kromě toho může 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřit jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů spotřebitelskou organizaci nebo profesní komoru s povinným členstvím, pokud o to 

požádá a splní zákonné předpoklady (v současnosti mají pověření Ministerstva průmyslu a 

obchodu Česká advokátní komora a Sdružení českých spotřebitelů). Postupy pro mimosoudní 

řešení spotřebitelských sporů pro specializované orgány jsou zakotveny  v příslušných 

zvláštních zákonech (viz výše), resp. správním řádu. Česká obchodní inspekce jako orgán 

obecný, případně pověřené subjekty řeší spory formou konciliace upravené v části čtvrté zákona 

o ochraně spotřebitele s tím, že podrobnější pravidla postupu při mimosoudním řešení 

spotřebitelských sporů mohou stanovit ve svém vnitřním předpise (§ 20e ZOS). 

Zákon stanoví informační povinnost prodávajících týkající se mimosoudního řešení 

spotřebitelských sporů. Byl stanoven způsob, jakým musí prodávající spotřebitele informovat 

o možnosti alternativního řešení spotřebitelských sporů, a to jak obecně předem, tak také vždy 

tehdy, nepodaří-li se konkrétní spor se spotřebitelem vyřešit přímo (§ 14 ZOS). 

Zákon zakotvuje také informační povinnosti orgánů mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů, které musejí být zveřejněny na internetu, zpracovávány do výročních zpráv a pravidelně 

poskytovány Ministerstvu průmyslu a obchodu (§ 20i, 20k ZOS) i výčet úkolů, které subjekt 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů provádí (§ 20j ZOS). 

1.2.3.5. Žaloba na zdržení se protiprávního jednání 

Právnické osoby založené k ochraně spotřebitelů mohou v rámci reprezentativního soudního 

řízení zahájit řízení na základě vlastní žalobní legitimace a zastat se zájmů spotřebitelů. 

Jednotliví spotřebitelé se tedy řízení neúčastní, neboť jsou reprezentováni žalobcem, který je 

oprávněn k podání žaloby. Subjekty hájící kolektivní práva spotřebitelů se mohou žalobou 

domáhat toho, aby bylo zakázáno určitému podnikateli jednání, kterým poškozuje tyto 

kolektivní zájmy spotřebitelů. Právní rámec reprezentativního řízení je zakotven jednak 

v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (§ 83, 155 a 159a) 

a dále v § 25 a 26 ZOS, které transponují směrnici 2009/22/ES. 

1.2.3.6. Dozor a opatření 

Zákon o ochraně spotřebitele upravuje v § 23 výkon správního dozoru v oblasti ochrany 

spotřebitele. Nad různými segmenty trhu vykonávají dozor různé specializované úřady. 
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Například v oblasti léčiv, provádí dozor Státní ústav pro kontrolu léčiv, v oblasti zemědělských, 

potravinářských a tabákových výrobků provádí dozor Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce. V případě, kdy není zvlášť určen orgán pro provádění dozoru, náleží jeho výkon 

České obchodní inspekci. 

1.3. EU-pilot č. 7592/15/JUST 

V současné době je s Českou republikou veden dialog, tzv. EU-pilot (č. 7592/15/JUST), v němž 

je vytýkána chybná transpozice 14 článků směrnice 2011/83/EU, jež je transponována 

převážně do občanského zákoníku. 

Příklady nedostatků vytýkaných Evropskou komisí: 

- K článku 2 (definice) – chybějící definice digitálního obsahu. 

- K článku 5 (informační povinnosti) – občanský zákoník nepožaduje uvedení zeměpisné 

adresy a telefonního čísla, nepožaduje uvedení lhůty pro dodání. 

- K článku 6 (informační povinnosti) – občanský zákoník nepožaduje uvedení zeměpisné 

adresy, informace o neexistenci práva na odstoupení či zániku tohoto práva je 

limitováno pouze na digitální obsah, nikoliv na seznam uvedený v čl. 16 směrnice, chybí 

transpozice speciálních podmínek pro veřejné dražby. 

- K článku 7 (formální požadavky – mimo obchodní prostory) – není upraveno potvrzení 

o udělení výslovného souhlasu se započetím plnění ve lhůtě pro odstoupení včetně 

seznámení se se zánikem práva na odstoupení. 

- K článku 8 (formální požadavky – na dálku) – není upravena povinnost před podáním 

závazné objednávky informovat spotřebitele o stanovených skutečnostech, není 

upraveno potvrzení o udělení výslovného souhlasu se započetím plnění ve lhůtě pro 

odstoupení včetně seznámení se se zánikem práva na odstoupení. 

- K článku 11 (odstoupení od smlouvy) – nejsou transponovány možné způsoby uplatnění 

práva na odstoupení od smlouvy. 

- K článku 14 (povinnosti spotřebitele) – není upraveno zachování lhůty, pokud 

spotřebitel zašle zboží zpět před vypršením 14 denní lhůty, není upraveno, že spotřebitel 

nenese náklady na vodu, plyn, elektřinu, pokud obchodník neposkytl informace uvedené 

v čl. 6 odst. 1 písm. h) a j). 

- K článku 15 (doplňkové smlouvy) – není stanoven účinek odstoupení od smlouvy hlavní 

na smlouvy doplňkové. 

- K článku 16 (výjimky z práva odstoupit) – nejsou transponovány řádně všechny 

výjimky z práva odstoupit od smlouvy. 
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- K článku 18 (dodání) – není transponována defaultní 30 denní lhůta pro dodání zboží, 

zvláštní režim pro případ odmítnutí dodání zboží a pro fixní smlouvy, povinnost 

bezodkladně vrátit zaplacenou částku. 

- K článku 22 – není transponován zákaz používání přednastavených souhlasů 

v zaškrtávacích polích. 

- K článku 24 – chybějící sankce. 

1.4. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže 

Věcný záměr se váže k následujícím právním předpisům České republiky: 

- zákon o ochraně spotřebitele, 

- občanský zákoník, 

- nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv 

uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři 

pro odstoupení od těchto smluv, 

- nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává 

dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, 

- vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, 

a 

- vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby 

označování výrobků z křišťálového skla. 

Předmětná ustanovení zmíněných zákonů z velké části představují transpozici evropských 

směrnic či adaptaci přímo použitelných nařízení. Jedná se zejména o následující právní 

předpisy: 

- směrnice 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění 

směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a  Rady 1999/44/ES a 

zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,  

- směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve 

spotřebitelských smlouvách,  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o 

některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu 

k  některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare),  
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- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění 

finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku, 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 

84/450/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004,  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 

o alternativním řešení spotřebitelských sporů,  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách 

na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, 

- směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy; tato směrnice je nahrazena novou směrnicí, a to směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních 

službách a  spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č.  2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o 

zrušení směrnice Rady 90/314/EHS, která si vyžádá změnu stávající právní úpravy, tj. 

včetně občanského zákoníku, 

- směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky,  

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých 

právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na 

vnitřním trhu, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 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), 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování 

právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů 

používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli, 

- směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se křišťálového skla, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 

o  ekoznačce, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, 

kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí 

kůže a výrobky obsahující tyto kůže, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o 

názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAQG9GZT6)



 

 

 

17 

 

 

výrobků a  o  zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a 

Rady 96/73/ES a  2008/121/ES, 

- směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a 

které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů. 
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2. Nový zákon o ochraně spotřebitele 

2.1. Základní cíle nového zákona o ochraně spotřebitele 

 Zvýšení ochrany spotřebitelů 

Jedním z hlavních cílů nového zákona o ochraně spotřebitele je zvýšení ochrany spotřebitelů 

v oblastech, kde to vyžaduje evropská legislativa (např. úprava dodatečné platby za jiný než 

hlavní závazek, informační povinnost týkající se závaznosti objednávky a povinnosti zaplatit 

v případě smluv uzavíraných na dálku elektronickými prostředky) nebo kde to evropská 

legislativa připouští a čeští spotřebitelé se cítí být šizeni na svých právech (např. uzavírání 

smluv po telefonu, úprava formulářových smluv a preventivní ochrana před zneužívajícími 

ujednáními v nich obsaženými). Konkrétní změny, které zvýší ochranu spotřebitelů, jsou zvlášť 

uvedeny v kapitole 2.6. 

K obecnému cíli, zvýšit ochranu spotřebitelů, povedou i další cíle, které jsou uvedeny níže. 

 Vytvoření přehledné a srozumitelné právní úpravy 

Nová právní úprava by měla shromáždit všechna pravidla potřebná zejména z pohledu běžného 

uživatele (průměrného spotřebitele). Spotřebitelé i profesionálové by zde měli snadno a rychle 

nalézt odpověď na základní otázky, které řeší v každodenním právním styku – kdy a jak 

odstoupit od smlouvy, zda to bude něco stát, kde uplatnit reklamaci, kdy bude vyřízena, jaká 

smluvní ujednání jsou zakázána, a tudíž neplatná, apod. Zakotvení této materie mimo občanský 

zákoník by mělo umožnit formulovat jednotlivá ustanovení podrobněji a srozumitelněji pro 

spotřebitele. Pro spotřebitele má význam i informace, že určité jednání profesionála je 

zakázáno, a že může být sankcionováno orgánem veřejné moci. 

 Zakotvení povinností a sankcí na jednom místě 

Ve spotřebitelském právu Evropské unie se úzce prolíná tzv. oblast soukromoprávní a tzv. 

oblast veřejnoprávní, přičemž by se dalo i konstatovat, že se v něm toto členění prakticky stírá. 

Směrnice na ochranu spotřebitelů vždy zavazují členské státy, aby ve své národní úpravě 

zakotvily účinné sankce za porušení jimi uložených povinností. Z povahy právní úpravy na 

ochranu spotřebitele vyplývá, že ve většině případů jsou povinnosti profesionálů vynucovány 

ze strany orgánů veřejné moci, neboť je to v zájmu všech spotřebitelů a poctivých podnikatelů 

(veřejný zájem). Významná je také preventivní funkce dozoru a sankcionování. V současné 

době je však značná část povinností profesionálů upravena v občanském zákoníku, přičemž až 

na jedinou výjimku není upravena odpovídající „veřejnoprávní“ úprava. Jsou-li povinnosti 

upraveny v soukromoprávním kodexu, pak musejí být sankcionovatelné povinnosti buď 

opakovány v jiném právním předpise, nebo na ně musí být pouze v jiném zákoně odkázáno. 

Oba přístupy přitom skýtají nevýhody. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAQG9GZT6)



 

 

 

19 

 

 

 Posílení veřejnoprávní ochrany tam, kde je to potřeba 

Jak již bylo uvedeno, evropské spotřebitelské právo požaduje, aby za nesplnění stanovených 

povinností byly ukládány účinné, přiměřené a odrazující sankce. V současné době chybí 

odpovídající správní postih související s používáním zneužívajících ujednání ve 

spotřebitelských smlouvách. Také část občanského zákoníku, která transponuje směrnici o 

právech spotřebitelů, dále směrnici o elektronickém obchodu či směrnici o prodeji finančních 

služeb na dálku postrádá možnost dozorovat plnění stanovených povinností ze strany orgánů 

veřejné moci a ukládat sankce za jejich porušení. 

 Odstranění nedostatků v transpozici evropského práva a do budoucna umožnění snazší 

implementace požadavků evropského práva 

Náprava chybné transpozice předně v mnoha případech znamená též posílení práv spotřebitelů 

– viz popis v kapitole 2.5. Správná transpozice je, a zvlášť jde-li o maximální harmonizaci, 

nezbytná z hlediska právní jistoty všech profesionálů i spotřebitelů na vnitřním trhu. 

Současná právní úprava vykazuje mnohé nedostatky v transpozici evropských směrnic. Jak již 

bylo uvedeno, v současné době je s Českou republikou veden dialog, tzv. EU-pilot (č. 

7592/15/JUST), v němž je vytýkána chybná transpozice 14 článků směrnice 2011/83/EU. 

Sankce hrozící České republice v případě chybné transpozice je stanovena na 1 736 000,-- 

EUR; pokud náprava není zjednána do vynesení rozsudku, je vůči členskému státu uplatňováno 

penále, kdy jednotná základní paušální sazba pro výpočet penále je stanovena na 680,-- EUR 

za den. Identifikované nedostatky v transpozici by v novém zákoně měly být odstraněny. 

Je třeba mít vždy na paměti, že právní úprava ochrany spotřebitele v evropském právu se 

neustále vyvíjí. Vyčlenění předmětné právní úpravy z občanského zákoníku by mělo do 

budoucna přispět k hladkému zapracování i případných nových požadavků evropského práva. 

Aktuálně jsou projednávány návrhy unijních předpisů, které se týkají smluv o poskytování 

digitálního obsahu a služeb5 a  prodeje zboží online6. Na konci roku 2017 se předpokládá nový 

legislativní návrh, jehož cílem bude revize stávající právní úpravy informačních povinností, 

některých aspektů odstoupení od smlouvy, prodeje mimo obchodní prostory, možností nápravy, 

aj. 

2.2. Metodika výběru obsahu nového zákona 

Do nového zákona by měla být soustředěna především ta ustanovení, která spotřebitel (i 

profesionál) běžně používá v rámci každodenního právního styku – z důvodu snahy o 

                                                 

 

5 COM(2015) 635 final. 

6 COM(2015) 634 final. 
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zvýšení uživatelského komfortu. Začleněna by měla být i pravidla, která sice v praxi tolik 

využívána nejsou, ale jsou vnímána jako součást spotřebitelského práva a jejich zakotvení 

mimo spotřebitelský zákon by bylo proti legitimnímu očekávání. Významnou částí nového 

zákona by měla být pravidla, která provádějí evropské právní předpisy – z důvodu snazší a 

rychlejší implementace evropské legislativy. 

Obsah nového zákona, tak jak je nyní vymezen, by neměl bránit budoucímu začlenění další 

právní úpravy, která výše uvedeným kritériím vyhovuje. 

K výběru obsahu nového zákona srov. také kapitoly 2.2 a 2.3 závěrečné zprávy RIA. 

2.3. Vztah k ostatním právním předpisům  

Nový zákon o ochraně spotřebitele bude ve vztahu speciality k občanskému zákoníku. V 

rozsahu, ve kterém nebude nový zákon o ochraně spotřebitele obsahovat zvláštní úpravu, se 

použije občanský zákoník. 

Ve specifických oblastech (například potraviny, finanční služby, zdravotní a hygienické 

požadavky, elektronické komunikace, energetická odvětví – tj. elektroenergetika, plynárenství, 

teplárenství) by nadále platila zvláštní právní úprava (ať již vnitrostátní či v přímo použitelných 

evropských předpisech), na niž by bylo v novém zákonu ve vhodných případech odkázáno. 

Ministerstvo financí zvažuje výhledově komplexně upravit oblast distribuce finančních 

služeb. Specifická a komplexní struktura regulace finančního trhu, zahrnující mimo jiné 

svébytný systém udělování podnikatelských oprávnění k poskytování a zprostředkování 

finančních služeb, značně přesahuje regulaci obsaženou v zákonu o ochraně spotřebitele, 

nicméně s právní úpravou ochrany spotřebitele úzce souvisí. Ochrana spotřebitele na finančním 

trhu je zpravidla nedělitelnou „podmnožinou“ tzv. regulace distribuce finančních služeb, která 

upravuje vztahy vůči zákazníkům obecně, tj. jak vůči těm retailovým, tak i ostatním 

(neretailovým, podnikatelským, profesionálním). Další specifikem v regulaci finančních služeb 

jsou sektorové informační povinnosti. Ty jsou jednak velmi komplexní (např. u pojišťovacích 

služeb jich lze napočítat několik desítek), jednak velmi detailní a neaplikovatelné do jiných 

odvětví finančního trhu, tím méně do jiných odvětví ekonomiky jako celku. Je pak nepochybně 

praktičtější mít v právním řádu odděleny obecné (univerzální) informační povinnosti od těch 

speciálních. Z toho pak i vyplývá nutnost důsledně dodržet vyloučení finančních služeb z 

působnosti transpozice směrnice 2011/83/EU do nového zákona o ochraně spotřebitele. 

Souběžně s revizí spotřebitelského práva budou v rámci přípravy rekodifikace civilního procesu 

probíhat práce na opatřeních týkajících se procesních aspektů ochrany. Počítá se s přijetím 

nového civilního řádu soudního jako předpisu upravujícího sporné řízení a subsidiárně 

použitelného na další druhy řízení. Rovněž bude zpracován samostatný zákon upravující obecně 

a uceleně problematiku hromadných žalob. Tento zákon by měl také obsáhnout stávající 

úpravu žalob na zdržení se protiprávního jednání, jak je obsažena v § 25 ZOS. 
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Nepředpokládá se, že by nový zákon o ochraně spotřebitele vyvolal potřebu změny právních 

předpisů upravujících procesních pravidla pro kontrolu a ukládání opatření a sankcí, jako jsou 

např. zákon č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, či nově zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich. 

2.4. Struktura nového zákona o ochraně spotřebitele 

Část první – Úvodní ustanovení 

Část druhá – Povinnosti související s prodejem výrobků a poskytováním služeb 

Část třetí – Závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem 

Hlava I – Obecná ustanovení 

 Hlava II – Úprava některých aspektů souvisejících se spotřebitelskými smlouvami 

Hlava III – Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku 

Hlava IV – Dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby (timeshare) 

Hlava V – Koupě 

Hlava VI – Zájezd 

Část čtvrtá – Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VARIANTA I) 

Část pátá – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

Část šestá – Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele 

Část sedmá – Dozor a přestupky 

Část osmá – Zmocňovací ustanovení 

Část devátá – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

2.5. Podrobné vymezení obsahu nového zákona o ochraně spotřebitele 

Úvodní ustanovení 

V první části by měl být vymezen předmět zákona a rozsah jeho působnosti. Zde by měly být 

definovány základní pojmy, s nimiž bude zákon pracovat. 

V úvodním ustanovení bude stanoveno, že tento zákon zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie. Evropské 

předpisy budou vypočteny v poznámce pod čarou. 

Dále zde budou obsaženy definice spotřebitele a profesionála, které jsou stěžejní pro vymezení 

působnosti zákona. 
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1. Definice spotřebitele bude převzata z § 419 OZ; v občanském zákoníku bude 

zrušena. Po vyjmutí příslušných částí z občanského zákoníku se pojem „spotřebitel“ 

bude v občanském zákoníku vyskytovat na 2 místech:  

- v § 1315 odst. 3 v souvislosti se zákazem tzv. propadné zástavy7, 

- v § 2988 odst. 2 v souvislosti s úpravou nekalé soutěže. 

Ustanovení § 3016 OZ, které stanoví, že ustanoveními tohoto zákona nejsou dotčena 

ustanovení jiných právních předpisů o ochraně spotřebitele, bude zrušeno jako 

nadbytečné. Již v současné právní úpravě má aplikační přednost speciální právní 

úprava obsažená ve zvláštních zákonech.  

Pro zbývající dva případy není významné, zda bude sám občanský zákoník 

spotřebitele vymezovat. Stejně jako v některých jiných případech bude využívat 

pojem vymezený jiným zákonem (např. „evropský regulovaný trh“, „autorské dílo“, 

„církev“). Je logické, že definice spotřebitele bude k nalezení v zákoně o ochraně 

spotřebitele. 

2. Pro účely spotřebitelského práva se do právního řádu navrhuje zavést pojem 

profesionál.  

Stávající právní úprava obsažená v občanském zákoníku obsahuje dvojí vymezení 

podnikatele, a to v závislosti na tom, zda je používán v kontextu práva obchodního, 

anebo v kontextu ochrany spotřebitele (§ 420 odst. 2 OZ). Takové legislativně 

technické řešení, kdy je totožnému pojmu přikládán odlišný význam, není vhodné. 

„Podnikatelem“ podle spotřebitelského práva jsou i osoby, které vůbec nejsou 

podnikateli (zejména právnické osoby veřejného práva). Důležitý je spíše 

profesionální výkon činnosti. 

Obchodní zákoník z roku 1863 pojem používal „obchodník“; tento pojem je 

historicky spojený také spíše s obchodním právem a nevhodný se může jevit pro 

osoby, které nejsou podnikateli. Občanský zákoník z roku 1964 používal pojem 

„dodavatel“; ani ten se však nejeví jako vhodný. Tento pojem často označuje osobu, 

která přímo se spotřebitelem nejedná, ale pouze dodává plnění, které bude následně 

spotřebitel poptávat u jiné osoby; navíc má svůj vlastní význam v právu na ochranu 

spotřebitele, který by měl zůstat zachován [(např. § 2 odst. 1 písm. e) ZOS]. Tento 

pojem je také spojen spíše s obchodním právem. Vhodným se jeví zavedení nového 

                                                 

 

7 Nabízí se otázka, zda by v toto ustanovení de lege ferenda neměla být chráněným subjektem spíše výslovně slabší 

strana (jako např. v § 630 nebo § 2898 OZ). Ustanovení § 1315 odst. 3 OZ totiž podle stávající dikce chrání fyzické 

osoby jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání 

s podnikatelem (tedy relativně), ale současně i fyzické osoby, které jsou malým nebo středním podnikatelem bez 

dalšího (tedy absolutně), třebaže by zástavním věřitelem byl spotřebitel.  
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pojmu profesionál, který se často objevuje v různých jazykových verzích 

evropských směrnic. Obsah tohoto pojmu je (i přes jeho cizojazyčný původ) 

zřejmý, pochopitelný a historicky nezatížený. Je vhodný jak pro podnikatele, tak i 

pro osoby veřejného práva.  

Pojem profesionál nahradí pojem prodávající používaný nyní zákonem o ochraně 

spotřebitele [§ 2 odst. 1 písm. b)]. 

3. Definice podnikatele v rozsahu § 420 odst. 1 OZ zůstane zachována. Ustanovení § 

420 odst. 2 OZ bude vypuštěno. Současně bude zpřesněna osobní působnost § 1963 

a souvisejících ustanovení transponujících směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních 

transakcích. 

V úvodních ustanoveních budou obsaženy i další definice společné následující právní úpravě. 

4. Pojmy výrobce, dovozce a dodavatel ve smyslu stávajícího znění zákona o ochraně 

spotřebitele budou zachovány.  

5. Dále budou na tomto místě vymezeny další pojmy – např. spotřebitelská smlouva, 

digitální obsah, trvalý nosič, obchodní prostory. Definice vztahující se pouze 

k určité specifické regulaci by pro lepší přehlednost měly být vymezeny až 

v souvislosti s ní – např. obchodní praktika, zneužívající ujednání. 

Jako výjimka z působnosti zákona by v návaznosti na evropské právo mělo být stanoveno, že 

na práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele se ustanovení tohoto zákona o ochraně 

spotřebitele nepoužijí (nyní § 2401 odst. 2 OZ). 

Na začátku zákona by mělo být také stanoveno, že ujednáním stran se nelze odchýlit od 

ustanovení zákona v neprospěch spotřebitele. Takové ujednání by mělo být absolutně 

neplatné. Stejně tak se spotřebitel nemůže platně vzdát svých zvláštních práv. To je požadavek, 

který vyplývá z většiny spotřebitelských směrnic. 

Povinnosti související s prodejem výrobků a poskytováním služeb 

Druhá část zákona se bude věnovat obecné úpravě povinností profesionálů při prodeji výrobků 

a poskytování služeb. Zde obsažené povinnosti jsou základem zvláštní regulace jednání vůči 

spotřebitelům. Vztahují se zejména na nabízení výrobků a služeb, tedy k fázi nespojené 

s konkrétní spotřebitelskou smlouvou. Jde o následující právní úpravu: 

1. Ze stávajícího zákona o ochraně spotřebitele by byla převzata ustanovení zakotvující 

povinnosti prodávajících (profesionálů) v souvislosti s prodejem výrobků a 

poskytováním služeb, tj. prodej výrobků ve správné míře, hmotnosti a množství, 

možnost spotřebitele toto překontrolovat, jakost výrobků a služeb, ceny sjednané 

v souladu s cenovými předpisy.  
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2. Dále by byl stejně jako v současnosti a v souladu se směrnicí 2011/83/EU zakotven 

zákaz účtování poplatku spotřebiteli za způsob placení, pokud převyšuje náklady 

profesionála a zákaz používat pro komunikaci se spotřebitelem, s nímž má již 

profesionál uzavřenou smlouvu, telefonní číslo s vyšší než běžnou sazbou.  

3. Nově by měla být v této části zakotvena úprava týkající se zákazu tzv. předem 

zaškrtnutých políček. V souladu se směrnicí 2011/83/EU by měla být zakotvena 

povinnost, že si profesionál musí vyžádat od spotřebitele výslovný souhlas pro každou 

další platbu kromě dohodnuté ceny za hlavní smluvní závazek dříve, než je spotřebitel 

vázán smlouvou nebo nabídkou. Tímto ustanovením dojde ke zvýšení ochrany 

spotřebitelů, jakož i k zajištění plné slučitelnosti s evropským právem. 

4. Následovat bude úprava nekalých obchodních praktik, jež by byla bez obsahových 

změn převzata ze stávající právní úpravy obsažené v ustanoveních § 4 až 5c ZOS. Znění 

dotčených ustanovení bylo dáno plně do souladu se směrnicí 2005/29/ES novelou 

provedenou zákonem č. 378/2015 Sb. V rámci této úpravy jde především o zakotvení 

zákazu používání nekalých obchodních praktik a kritérií jejich posuzování. V příloze 

zákona by byly jako dosud zakotveny praktiky zakázané za všech okolností, na něž by 

se odkázalo v samotném textu zákona. 

5. Dále budou upraveny obecné informační povinnosti (na rozdíl od informací 

předsmluvních a smluvních upravených dále v textu zákona).  

Mezi ustanoveními o informování spotřebitelů by měla být obsažena většina stávajících 

ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.  

- jde zejména o obecné informace o vlastnostech výrobku, informace o cenách, 

informace o uplatnění práva z vadného plnění, informování spotřebitelů při prodeji 

elektronickými prostředky o případných omezeních dodání zboží a způsobů platby 

(tato povinnost vyplývající ze směrnice 2011/83/EU bude zpřesněna, pokud jde o 

vyjádření okamžiku poskytnutí dotčených informací).  

- na toto místo by měla být přesunuta stávající úprava § 1826 OZ zakotvující další 

povinnosti související s prodejem při použití elektronických prostředků v souladu 

se směrnicí 2000/31/ES (povinnost profesionála uvést údaje, zda je uzavřená 

smlouva u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup, o jazycích, v jakých 

lze smlouvu uzavřít, o možnostech opravování chyb, apod.). 

- zakotvena zůstane též povinnost informovat spotřebitele o možnostech 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, která je transpozicí směrnice 

2013/11/EU. 

6. Všechny informace, budou-li poskytovány písemně, by měly být poskytovány v českém 

jazyce, jak stanoví i stávající právní úprava. Zachována by měla být též možnost 

používat piktogramy a povinnost uvádět fyzikální veličiny v měřících jednotkách 

stanovených zvláštním právním předpisem (tím je zákon o metrologii). 
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7. V návaznosti na obecné informační povinnosti by byla zakotvena povinnost označovat 

výrobky, a to především povinnost viditelně a srozumitelně označit výrobce nebo 

dovozce a dodavatele; dále zákaz odstraňování nebo změn označení uvedeného 

výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem, apod. 

8. V rámci této části by byly upraveny též další povinnosti, jako např. povinnost na žádost 

spotřebitele překontrolovat a předvést výrobek, vydat spotřebiteli písemné potvrzení o 

převzetí objednávky, není-li služba poskytnuta na počkání, povinnost vydat spotřebiteli 

na žádost doklad o zakoupení výrobku, včetně stanovení náležitostí dokladu, povinnost 

týkající se hygienické nezávadnosti a poskytování obalů při prodeji a povinnosti 

související s výkupen vratných obalů. 

9. Zákaz neoprávněného používání ekoznačky plynoucí z  nařízení 66/2010 by měl 

patřit rovněž do této části, jakož i směrnicí 87/357/EHS daný zákaz výroby, dovozu, 

vývozu, nabízení, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností 

s potravinami.  

10. Upraven bude také zákaz diskriminace, zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků 

určených pro humanitární účely a zákaz nabízení, prodeje a skladování výrobků 

porušujících některá práva duševního vlastnictví. 

11. Součástí této části bude i převzetí právní úpravy organizovaných akcí ze zákona o 

ochraně spotřebitele. Bude tedy zachována povinnost profesionálů účastnících se 

organizovaných (předváděcích) akcí hlásit České obchodní inspekci účast na takové 

akci, včetně jejího harmonogramu, nabízeného zboží či služeb, aj. Zakotveny zůstanou 

rovněž náležitosti pozvánek určených spotřebitelům a vybízejících je k účasti na 

organizované akci. Součástí této úpravy bude i zákaz požadovat nebo přijímat od 

spotřebitelů po určitou dobu plnění odpovídající kupní ceně nabízených výrobků či 

služeb.  

12. Zachováno bude rovněž ustanovení týkající se povinnosti vést evidenci subjektů 

prodávajících na tržištích ze strany provozovatelů tržišť a tržnic. 

13. Pokud nedojde k samostatné právní úpravě problematiky registru dlužníků, měla by 

být úprava této otázky převzata bez obsahových změn ze zákona o ochraně spotřebitele.  

- Hlavním účelem této databáze je vzájemné informování profesionálů, kterým 

vůči spotřebitelům vznikají pohledávky z úvěrů nebo jiné pohledávky, 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 zákona (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) uložena povinnost 

mlčenlivosti. 

14. Pro porušení všech výše zmíněných povinností, resp. zákazů budou formulovány 

přestupky a stanoveny maximální sazby pokut, které budou moci být za spáchání 

předmětných přestupků uloženy příslušnými dozorovými orgány. 
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Závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem 

Třetí část zákona bude upravovat zvláštní úpravu uzavírání smluv se spotřebiteli a zvláštní 

regulaci závazků z nich vzniklých. 

Obecná ustanovení 

V této hlavě bude obsažena obecná právní úprava společná co nejširšímu okruhu 

spotřebitelských smluv. Zejména zde budou obsažena ustanovení transponující směrnici 

93/13/EHS. 

1. Bude stanoveno, že veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí profesionál učinit jasně a 

srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Budou upravena výkladová 

pravidla použitelná v případě spotřebitelských smluv. 

2. Mělo by být rovněž zakotveno, že spotřebiteli nevzniká povinnost poskytnout úhradu 

v případě nevyžádaného dodání zboží či poskytnutí služby, které je zakázáno jako 

nekalá obchodní praktika (tzv. setrvačný prodej).  

Neexistence odpovědi spotřebitele po nevyžádaném dodání nebo poskytnutí služby 

nebude možné považovat za jeho souhlas. Toto ustanovení by se mělo oproti stávajícímu 

stavu vztahovat na veškeré situace a nemělo by být vázáno pouze na prodej na dálku 

nebo mimo obchodní prostory. 

Zneužívající ujednání 

3. Vymezení zneužívajícího ujednání bude upraveno tak, aby lépe vyjadřovalo smysl a 

účel směrnice 93/13/EHS. Zneužívající ujednání by mělo být vymezeno jako takové 

ujednání, které v rozporu se zásadou poctivosti zakládá v neprospěch spotřebitele 

významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran vyplývajících ze smlouvy. 

4. Zneužívající ujednání budou zakázána. Stávající dikce § 1813 OZ, která pracuje 

s vyvratitelnou právní domněnkou, bude opuštěna. Na profesionálovi není vyvracet 

danou domněnku, ale tvrdit a prokázat, že dané ujednání tyto znaky nevykazuje.  

5. Stávající rozsah, tj. že předmětné úpravě podléhají i individuálně sjednaná ujednání, 

bude zachován s ohledem na záměr nesnižovat ochranu spotřebitele. 

6. Bude upraven způsob posuzování zneužívající povahy ustanovení a výjimka pro 

ujednání o předmětu plnění nebo ceně; zde by mělo být odkázáno na úpravu lichvy a 

neúměrného zkrácení, která by měla být aplikovatelná i v těchto případech. Shodně se 

stávající právní úpravou by mělo být stanoveno, že ke zneužívajícímu ujednání se 

nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá. 

7. Dále by měl být stanoven výčet ujednání, jež budou vždy považována za 

zneužívající. Výčet bude zpřesněn, aby odpovídal směrnici 93/13/EHS.  

Příklad: Výčet by měl být doplněn o ujednání, které umožňuje automaticky prodloužit 

závazek ze smlouvy na dobu určitou, pokud se spotřebitel nevyjádří jinak, je-li lhůta 
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stanovená spotřebiteli k odmítnutí prodloužení smlouvy nepřiměřeně krátká. Dále by 

mělo být doplněno ujednání, které zavazuje spotřebitele, který nesplní svoji povinnost 

ze smlouvy, k nepřiměřeně vysoké náhradě. Chybí také ujednání, kterým profesionál 

zužuje své povinnosti, na které přistoupili jeho zástupci. Také by mělo být upraveno 

ustanovení, které zakazuje ujednání, aby mohl profesionál jednostranně změnit práva či 

povinnosti stran tak, aby takový postup byl za zvláštních podmínek možný (jak 

předpokládá i § 1752 OZ). Zváženo by také mělo být zakotvení výjimek týkajících se 

finančních služeb, které směrnice rovněž obsahuje. 

8. Užívání zneužívajících ujednání by mělo podléhat dozoru ze strany orgánů veřejné 

moci a mělo by podléhat sankci. V návaznosti na hodnocení dopadů regulace (viz kap. 

2.4.3.1 závěrečné zprávy RIA) by správní dozor a trestání měly být omezeny jen na 

ustanovení nesjednaná individuálně, tedy na adhezní smlouvy. 

Úprava některých aspektů souvisejících se spotřebitelskými smlouvami 

Věcná působnost 

1. Pro právní úpravu některých aspektů souvisejících s uzavíráním spotřebitelských smluv 

by měl být zpřesněn rozsah působnosti obsažený v § 1840 OZ, aby byly respektovány 

výjimky stanovené směrnicí 2011/83/EU. V souladu s touto směrnicí by měly být 

vyloučeny zejména ty smlouvy, pro které existuje zvláštní úprava (např. zájezd, finanční 

služby, timeshare). V opačném případě nastává právní nejistota a jsou vyvolávány 

zbytečné nároky na adresáty (administrativní zátěž), aby posuzovali, které ustanovení 

je speciální, a případně zahrnuli spotřebitele přemírou informací, ve kterých se bude 

těžko orientovat.  

2. Výjimky stanovené v § 1840 OZ jsou v několika případech nepřesné, představují tedy 

chybu v transpozici a současně v českém právu omezují práva spotřebitelů.  

Příklad: Chybně je vymezena výjimka v § 1840 písm. g) OZ týkající se dodávky jídla. 

Směrnice v čl. 3 odst. 3 písm. j) vyjímá smlouvy na dodávku potravin, nápojů nebo 

jiného zboží určeného k okamžité spotřebě v domácnosti, které jsou fyzicky dodávány 

profesionálem formou častých a pravidelných dodávek do spotřebitelovy domácnosti, 

sídla nebo na jeho pracoviště. Ustanovení § 1840 písm. g) OZ obsahuje výjimku pouze 

pro dodávky potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do 

spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Zákonná 

transpozice tedy vynechává znak „četnosti a pravidelnosti“ dodávek; tím činí výjimku 

širší, neboť zahrnuje i dodávky nepravidelné i ojedinělé. V těchto případech se 

spotřebitel může dovolat svých práv jen prostřednictvím přímého účinku směrnice. 

Profesionála, který v souvislosti s takovým smluvním vztahem pochybil, však nebude 

možné postihnout ze strany orgánů veřejné moci.  

Chybně transponovaná je též výjimka vymezená v § 1840 písm. h) OZ, která 

z působnosti vyjímá smlouvy o přepravě osob. Směrnice tyto smlouvy vyjímá jen 
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částečně – měla by se na ně vztahovat úprava (i) povinnosti podnikatele sdělit 

spotřebiteli vybrané informace v případě, je-li smlouva uzavírána na dálku, 

elektronickou cestou, zejména informaci, že se spotřebitel zavazuje k platbě (čl. 8 odst. 

2 – nebylo řádně transponováno) i (ii) povinnost podnikatele vyžádat si od spotřebitele 

výslovný souhlas ke každé další platbě jdoucí nad rámec hlavního smluvního závazku, 

kdy tento výslovný souhlas nesmí být získán pomocí předem nastavené možnosti – 

přednastaveného souhlasu (čl. 22 – částečné provedení do ustanovení § 1817 OZ). 

3. Předmětná právní úprava by se měla vztahovat také na smlouvy o dodání digitálního 

obsahu, ať již dodaném na hmotném nosiči, či nikoliv. Ustanovení § 1811 odst. 3 OZ 

modifikuje působnost § 1811 odst. 2 OZ v rozporu s evropským právem a na úkor 

spotřebitelů. Článek 5 odst. 2 směrnice 2011/83/EU totiž stanoví, že se informační 

povinnost má vztahovat i na smlouvy, jejichž předmětem je dodání digitálního obsahu, 

který není poskytnut na hmotném nosiči. Z toho však nelze a contrario dovodit, že na 

digitální obsah dodávaný na hmotném nosiči (např. CD či DVD nosič) se daná úprava 

nepoužije8. 

Požadavky na informace u smluv jiných než smluv uzavřených mimo obchodní prostory a na 

dálku 

Následovat bude problematika obecných požadavků na předsmluvní informace 

v případě smluv uzavřených jinak než mimo obchodní prostory nebo na dálku, nyní 

obsažená v § 1811 odst. 2 OZ, která měla být transpozicí čl. 5 směrnice 2011/83/EU.  

1. Zpřesněno bude vymezení informací, které mají být poskytnuty.  

Příklad: Hlavní vlastnosti zboží nebo služeb mají být podle čl. 5 odst. 1 písm. a) 

směrnice poskytnuty v rozsahu odpovídajícím použitému médiu a zboží nebo službě; 

česká úprava tuto moderaci neobsahuje. To sice samo o sobě není chybnou transpozicí, 

nicméně u některých způsobů prodeje může být pro profesionály příliš zatěžující.  

Článek 5 odst. 1 písm. d) směrnice vyžaduje poskytnutí informace o podmínkách platby, 

dodání a plnění, lhůtu, v níž se profesionál zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, 

a profesionálovy podmínky vyřizování reklamací a stížností. Ustanovení § 1811 odst. 2 

písm. d) OZ stanoví povinnost informovat pouze o způsobu platby a způsobu dodání 

nebo plnění.  

Článek 5 odst. 1 písm. f) směrnice požaduje sdělit dobu trvání závazku, nebo, jde-li o 

závazek na dobu neurčitou nebo má-li být automaticky obnovován, podmínky ukončení 

                                                 

 

8 Digitální obsah dodaný na hmotném nosiči, jako je DVD, CD by mělo být podle směrnice 2011/83/EU 

považováno za zboží (bod odůvodnění 19). 
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závazku. Ustanovení § 1811 odst. 2 písm. g) OZ požaduje spotřebiteli sdělit údaje o 

době trvání závazku a podmínky pro ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na 

dobu neurčitou. Povinnost poskytnout údaje o ukončení závazku v případě smlouvy na 

dobu určitou, která je automaticky obnovována je nyní třeba dovozovat euro 

konformním výkladem. 

Požadavky na informace u smluv uzavřených mimo obchodní prostory a na dálku  

1. Oproti stávající právní úpravě dojde zejména k oddělení předsmluvních informací 

týkajících se uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory od předsmluvních 

informací zmíněných výše a použitelných pro ostatní případy uzavírání smluv (zejm. 

v kamenném obchodě).  

Příklad: Článek 5 směrnice vymezuje výjimku z povinnosti sdělit vymezené informace 

v případech, kdy tyto již vyplývají, resp. jsou patrné ze souvislostí. Tato výjimka však 

neplatí pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, ani pro smlouvy uzavírané na 

dálku. Také výjimka pro smlouvy, které zahrnují běžné transakce [§ 1811 odst. 3 písm. 

a) OZ], se vztahuje pouze na jiné smlouvy než uzavírané mimo obchodní prostory a na 

dálku. U smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a na dálku musí být informace 

stanovené profesionálem poskytnuty vždy, a zmíněné výjimky se uplatnit nemohou.  

Ani požadavky směrnice na předsmluvní informace nejsou zcela totožné.  

Příklad: Ustanovení § 1811 odst. 2 písm. a) OZ stanoví informační požadavky týkající 

se osoby podnikatele, které však pro smlouvy uzavřené na dálku a  mimo obchodní 

prostory nejsou dostačující. Zatímco v případě jiných smluv postačí dle čl. 5 odst. 1 

písm. b) směrnice 2011/83/EU uvést (pokud není zřejmé ze souvislostí) totožnost 

obchodníka, například jeho obchodní název, zeměpisnou adresu, na níž je usazen, a jeho 

telefonní číslo, v případě smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory čl. 6 

odst. 1 písm. b) a c) stanoví povinnost poskytnout informace o totožnosti obchodníka a 

zvlášť je stanovena povinnost poskytnout informace o zeměpisné adrese, na níž je 

usazen, o zeměpisné adrese místa podnikání a o zeměpisné adrese, kam se lze obrátit se 

stížnostmi, pokud se liší od adresy, na níž je usazen.  

2. Předsmluvní informace budou zpřesněny, aby byly v souladu s požadavky směrnice 

2011/83/EU.  

Příklad: Článek 6 odst. 1 písm. k) směrnice požaduje, aby byl spotřebitel informován o 

všech případech, kdy nemá právo odstoupit od smlouvy, případně informaci, za jakých 

okolností toto právo zaniká. Tato informační povinnost v občanském zákoníku chybí, 

neboť zde je v  § 1820 písem. i) požadována pouze informace o nemožnosti odstoupit 

od smlouvy o dodání digitálního obsahu – článek 16 směrnice ale definuje celkem 13 

výjimek z práva na odstoupení; zřejmě se jedná o legislativně technickou chybu.  

3. Za nesplnění informačních povinností budou moci dozorové orgány nově ukládat 

sankce.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSAQG9GZT6)



 

 

 

30 

 

 

4. Současně, v souladu se směrnicí 2011/83/EU, budou pro nesplnění některých 

informačních povinností zachovány i sankce soukromoprávní. Například pokud 

profesionál spotřebiteli nesdělí údaje o dalších poplatcích či nákladech nebo o 

nákladech spojených s vrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy, neměl by být 

spotřebitel povinen tyto poplatky nebo náklady profesionálovi hradit. V případě, že 

profesionál neinformuje spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, lhůta pro 

odstoupení se prodlouží. 

5. Mělo by být také stanoveno, že předsmluvní informace tvoří nedílnou součást 

smlouvy a jejich změna je možná pouze, pokud si to strany výslovně ujednají. 

- Tato sdělení mají být podle požadavku směrnice 2011/83/EU vtažena do obsahu 

závazku, bez ohledu na to, jak bude nakonec znít smlouva. Závazek se jimi bude 

řídit, i když nebudou uvedeny ve smlouvě. Občanský zákoník nyní pojednává o 

obsahu smlouvy a stanoví, že smlouva musí obsahovat také údaje sdělené 

spotřebiteli před jejím uzavřením a že uzavřená smlouva musí být v souladu s údaji, 

které byly spotřebiteli sděleny před jejím uzavřením. Pokud by smlouva tyto údaje 

neobsahovala nebo s nimi byla v rozporu, patrně by to mohlo vést k její neplatnosti; 

to ale není výsledek sledovaný směrnicí. Navíc občanský zákoník umožňuje, aby 

tyto údaje byly změněny ve prospěch spotřebitele i bez jeho souhlasu. To je sice 

řešení pro spotřebitele příznivější, nicméně směrnice 2011/83/EU vychází 

z principu maximální harmonizace a takovouto odchylku neumožňuje. 

Další požadavky na smlouvy uzavřené na dálku 

1. Následovat by měla zvláštní úprava některých aspektů smluv uzavíraných na dálku. 

Stávající právní úprava by měla být především doplněna o specifikace stanovené pro 

smlouvy uzavřené na dálku ve směrnici 2011/83/EU.  

Příklad: Nově by mělo být zakotveno v souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice 2011/83/EU, že 

pokud smlouva uzavíraná na dálku elektronickými prostředky zavazuje spotřebitele 

k zaplacení, musí profesionál spotřebitele upozornit jasným a výrazným způsobem a 

bezprostředně před tím, než spotřebitel učiní objednávku, na určité informace (hlavní 

vlastnosti zboží nebo služby, cenu, dobu trvání závazku a dobu platnosti smlouvy, popř. 

podmínky ukončení smlouvy, je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo je-li 

automaticky obnovována). 

Profesionál by měl také v souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice 2011/83/EU  nově zajistit, aby 

spotřebitel při učinění objednávky výslovně vzal na vědomí, že se objednávkou 

zavazuje k zaplacení. Pokud je objednávka činěna použitím tlačítka nebo podobné 

funkce, mělo by být toto tlačítko či podobná funkce snadno čitelným způsobem 

označeny "objednávka zavazující k platbě" nebo jinou odpovídající a jednoznačnou 

formulací upozorňující, že podáním objednávky vzniká spotřebiteli povinnost zaplatit.  
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Nedodrží-li profesionál právě uvedené informační povinnosti, neměl by být spotřebitel 

smlouvou nebo objednávkou vázán. Současně by mělo jít také o přestupek s možností 

uložit sankci. 

2. V souvislosti se smlouvami uzavíranými prostřednictvím telefonu se navrhuje využít 

diskrece umožněné směrnicí 2011/83/EU (čl. 8 odst. 6), a s ohledem na zájem na 

zvýšení ochrany spotřebitelů stanovit povinnost profesionála potvrdit spotřebiteli 

nabídku na trvalém nosiči s tím, že smlouva bude uzavřena až v okamžiku, kdy 

spotřebitel nabídku podepíše nebo odešle přijetí nabídky v písemné formě.  

- Ke zhodnocení přínosů a nákladů viz kap. 2.4.3.3, varianta 3.1.3 závěrečné zprávy 

RIA. 

Další požadavky na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory 

3. Dále by měla být upravena specifika smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. 

Právní úprava by měla být zpřesněna, aby byla v souladu se směrnicí 2011/83/EU. 

Příklad: Podle čl. 7 směrnice 2011/83/EU profesionál musí spotřebiteli poskytnout 

povinné informace v listinné podobě; nikoliv pouze v písemné. Na jiném trvalém nosiči 

mohou být poskytnuty jen se souhlasem spotřebitele. Profesionál by měl poskytnout 

spotřebiteli kopii podepsané smlouvy nebo potvrzení o uzavřené smlouvě opět v listinné 

podobě; na jiném trvalém nosiči by je mohl poskytnout, pokud s tím spotřebitel souhlasí. 

Úprava § 1828 odst. 1 OZ je v tomto směru nedostatečná. 

Odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a na dálku 

4. Společně pro zmíněné druhy smluv by v souladu se směrnicí 2011/83/EU mělo být 

upraveno právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a právní úprava 

s odstoupením od smlouvy související.  

Příklad: Zpřesněna by měla být odpovědnost spotřebitelů za používání zboží v případě 

odstoupení od smlouvy. Stávající česká právní úprava v rozporu s čl. 14 odst. 2 

směrnice 2011/83/EU přiznává spotřebitelům ve vztahu k profesionálům více práv.  Z 

účinného znění § 1833 OZ se podává pouze odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty 

zboží, ke kterému došlo při nakládání se zbožím v rozporu s jeho povahou a vlastnostmi, 

tedy při jiném než běžném užití. Není tedy stanovena odpovědnost spotřebitele za 

snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo při běžném nakládání se zbožím, které zároveň 

přesahuje rozsah nakládání za účelem obeznámení se s povahou, vlastnostmi a 

funkčností zboží. 

V souladu s čl. 15 směrnice 2011/83/EU budou zakotveny účinky odstoupení od 

smlouvy na smlouvy doplňkové (vedlejší). Uplatní-li spotřebitel právo odstoupit od 

smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, měly by 
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být veškeré související smlouvy automaticky ukončeny v podstatě bez jakýchkoli 

nákladů pro spotřebitele. 

5. Budou zpřesněny výjimky z práva odstoupit od smlouvy v souladu s požadavky 

směrnice 2011/83/EU. 

Příklad: Měla by být zakotvena možnost odstoupit i od smlouvy o dodávce novin, 

periodik a časopisů na základě předplatného, o dopravě, o zboží, které bylo vyrobeno 

podle přání spotřebitele. 

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku 

Následovat bude právní úprava závazků ze smluv o finančních službách uzavíraných na 

dálku.  

1. V souladu se směrnicí 2002/65/ES by měly být zpřesněny předsmluvní informační 

povinnosti, sdělování smluvních podmínek a další informační povinnosti, dále by měly 

být stanoveny formální požadavky a právo na odstoupení, právo požadovat zrušení 

platby kartou, pokud došlo k jejímu zneužití v souvislosti se smlouvami uzavřenými na 

dálku, vrácení takové platby.  

2. Budou upravena ustanovení týkající se hlasové telefonní komunikace a nevyžádaných 

sdělení, které v současné právní úpravě chybí. 

3. Nesplnění stanovených povinností bude přestupkem s možností uložit sankce. 

Dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby (timeshare) 

Dále bude upraven tzv. timeshare neboli dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné 

rekreační služby.  

1. Právní úprava občanského zákoníku bude převzata bez věcných změn.  

2. Předmětem úpravy bude úplatná spotřebitelská smlouva, na základě které spotřebitel 

nabývá právo užívat ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek nebo 

právo spojené s ubytováním, popřípadě zahrnující dopravu a jiné služby, pokud je 

taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok, nebo účastenství v příslušném 

výměnném systému anebo právo na pomoc profesionála při úplatném nabytí nebo 

úplatném převodu tohoto práva. Pro tyto smlouvy by měly být upraveny předsmluvní 

informační povinnosti, povinná písemná forma smlouvy, povinné náležitosti smlouvy, 

jazyk (jeden z úředních jazyků Evropské unie) či právo na odstoupení a příslušné lhůty.  

Koupě  

Následovat bude úprava tzv. spotřebitelské kupní smlouvy, resp. některých jejích 

aspektů, a to v návaznosti na směrnici 2011/83/EU (zejm. úprava dodání a přechodu 

rizika) a na směrnici 1999/44/ES (zejm. úprava odpovědnosti za vadné plnění).  
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1. Stávající osobní působnost bude zachována; u úpravy kupní smlouvy v občanském 

zákoníku bude stanoveno, že na vztahy mezi prodávajícím profesionálem a kupujícím 

nepodnikatelem, který není spotřebitelem ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, se 

použije úprava v novém zákoně o ochraně spotřebitele. 

2. V souladu se směrnicí 99/44/ES bude stanoveno, že za kupní smlouvu se vždy považuje 

smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit. 

3. Upraveno bude převzetí věci, okamžik nabytí vlastnického práva a přechodu nebezpečí 

škody na věci, shodně se stávající právní úpravou. Dále by měly být upraveny podmínky 

prodeje vadných věcí (nyní § 2164 OZ). 

4. Co se týče dodání věci, bude stanoveno, že není-li ujednáno jinak, dodá profesionál věc 

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Toto ustanovení transponuje směrnici 

2011/83/EU. 

5. Upraveny budou důsledky prodlení v případě tzv. fixních smluv. Toto ustanovení 

transponuje směrnici 2011/83/EU. 

6. Jasně a srozumitelně na jednom místě upravena práva z  vadného plnění nyní obsažená 

v občanském zákoníku a proces reklamace, který je primárně upraven v zákoně o 

ochraně spotřebitele. 

7. Z hlediska odpovědnosti za vadné plnění bude zakotvena lhůta pro uplatnění práv 

z vadného plnění (zachována by měla být dvouletá lhůta i šestiměsíční doba, v níž se 

uplatní vyvratitelná domněnka ve vztahu k existenci vady). 

8. Bude zpřesněna a zjednodušena hierarchie práv z vadného plnění.  

Zájezd 

Byť je v praxi většina smluv o zájezdu uzavírána se spotřebiteli, není právní úprava 

zájezdu úpravou čistě spotřebitelskou. Dopadá i na případy, kdy osoba smlouvu o 

zájezdu uzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo výkonem svého 

povolání. Nicméně z podstaty věci se zájezdu účastní vždy právě fyzická osoba. Ta má 

být chráněna z důvodu svého slabšího postavení, které účast na zájezdu předpokládá9. 

Z těchto důvodů byla zvolena varianta začlenění předmětné úpravy do nového zákona 

(k tomu také srov. kap. 2.3 závěrečné zprávy RIA, zájezd, sub-varianta 3.1bb). 

                                                 

 

9 Směrnice (EU) 2015/2302 k tomu stanoví, že není snadné rozlišovat mezi spotřebiteli a osobami, které uzavírají 

smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou nebo profesionální činností, pokud smlouvu uzavírají 

prostřednictvím stejných kanálů jako spotřebitelé. V takových případech by jim měla být poskytnuta stejná 

ochrana jako spotřebitelům. 
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1. Pro tuto hlavu bude zvlášť vymezena osobní působnost tak, aby zůstala stávající 

osobní působnost zachována.  

- Takové řešení volí například rakouský Konsumentenschutzgesetz; pro část zákona 

upravující zájezd zvlášť vymezuje osobní působnost. Zákon tak pojednává o 

cestujícím (Reisender), na rozdíl od zbylých částí zákona, kde je chráněným 

subjektem spotřebitel (Verbraucher). Reisender je přitom vymezen jako osoba, 

která uzavírá smlouvu o zájezdu nebo takovou smlouvu o smlouvě budoucí; dále je 

jím každá osoba, jejímž jménem taková osoba uzavírá smlouvu; a každá osoba, které 

taková osoba postoupí smlouvu. Italský Codice del consumo pro zájezd (servici 

turistici) zvlášť a šířeji definuje spotřebitele. 

- Zachovány by měly být pojmy „zákazník“ a „pořadatel“.   

2. Budou upravena všechna další specifika bezprostředně souvisejících se závazkem ze 

smlouvy o zájezdu, jejichž úprava by jinak náležela do občanského zákoníku (např. 

odchylky od obecné úpravy promlčení, odpovědnosti atd.).  

3. Právní úprava bude převzata ve znění změn navrhovaných v občanském zákoníku v 

souvislosti s novelizací zákona o cestovním ruchu a dalších zákonů.  

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VARIANTA I) 

Právní úprava nyní obsažená v § 637, § 2939 až 2943 OZ by při volbě varianty 1 byla převzata 

bez větších úprav. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

V šesté části zákona bude zakotvena právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů. 

1. Právní úprava bude bez zásadních změn převzata ze zákona o ochraně spotřebitele.  

2. Poznatky z dosavadní aplikační praxe systému ADR jsou jednotlivými subjekty ADR 

pravidelně vyhodnocovány (a tyto poznatky jsou též zapracovávány do jejich výročních 

zpráv). Celkové vyhodnocení pak bude provedeno na konci roku 2017. Na základě 

těchto poznatků budou analyzovány reálné možnosti optimalizace stávající právní 

úpravy, která by byla případně promítnuta do nového zákona o ochraně spotřebitele. 

Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele 

Tato část se bude věnovat sdružením spotřebitelů a podobným právnickým osobám. 

1. Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele, jakož i 

profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, budou moci činit 

podněty orgánům veřejné správy v souvislosti s jejich dozorem nad ochranou zájmů 

spotřebitelů. 
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2. Upraveno bude jmenování subjektů do seznamu oprávněných osob k podání žaloby 

na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany práv spotřebitelů, vedeného 

Evropskou komisí. Žalobní legitimace k řízení na zdržení se protiprávního jednání (nyní 

v § 25 odst. 2 ZOS) bude upravena v novém zákoně o hromadných žalobách. V případě, 

že by takový zákon nebyl přijat, bude odpovídající úprava obsažena v této části nového 

zákona o ochraně spotřebitele. 

3. Stávající právní úprava by měla být doplněna o některá ustanovení týkající se možnosti 

vyřazení ze seznamu osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního 

jednání v oblasti ochrany práv spotřebitelů, zjistí-li Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

že subjekt přestane splňovat zákonné podmínky. 

Dozor a přestupky 

Tato část bude upravovat dozor v oblasti ochrany spotřebitele.  

1. Bude stanovena příslušnost dozorových orgánů, jež bude založena na principu dělby na 

základě specializace, tak jako dosud (srov. § 23 ZOS).  

2. Nadále by mělo platit pravidlo, že pokud nebude dána dozorová pravomoc 

specializovaného orgánu, bude ji vykonávat Česká obchodní inspekce.  

3. Pravomoc specializovaných orgánů se předpokládá na úseku jejich činnosti především 

u nekalých obchodních praktik, vybraných informačních povinností, označování 

výrobků, zneužívajících ujednání v adhezních smlouvách. 

Dále zde budou vymezeny skutkové podstaty přestupků v případě porušení konkrétních 

povinností uvedených v tomto zákoně a sankce, které za ně lze uložit. Přestupky, které by měly 

být nově zakotveny, byly uvedeny v rámci popisu jednotlivých ustanovení. Maximální výše 

pokut ukládaných za jejich spáchání by měly zůstat zachovány.  

Zmocňovací ustanovení 

Tato část bude obsahovat zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů. Předpokládají se 

zmocňovací ustanovení pro vydání prováděcích předpisů, jež nahradí čtyři stávající prováděcí 

předpisy, které budou zrušeny, neboť dojde ke zrušení právní úpravy obsahující zmocnění 

k jejich vydání: 

- zmocňovací ustanovení k přijetí nařízení vlády, které upraví problematiku obsaženou ve 

stávajícím nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od 

smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém 

formuláři pro odstoupení od těchto smluv; 

- zmocňovací ustanovení k přijetí nařízení vlády, které upraví problematiku obsaženou ve 

stávajícím nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se 

sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby; 
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- zmocňovací ustanovení k přijetí vyhlášky, jež upraví problematiku obsaženou ve 

vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech; 

- zmocňovací ustanovení k přijetí vyhlášky, jež upraví problematiku obsaženou ve 

vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování 

výrobků z křišťálového skla. 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

Závěrečná část bude obsahovat společná, přechodná a závěrečná ustanovení. 

2.6. Konkrétní změny směřující k posílení práv spotřebitelů 

Níže je uveden příkladmý výčet konkrétních změn, které posílí práva spotřebitelů, ať již 

napravením chybné transpozice, nebo využitím diskrece umožněné směrnicí. 

- Zákaz předem zaškrtnutých políček a veřejnoprávní kontrola jeho plnění. Právo 

spotřebitele neplatit za plnění, které si výslovně neobjednal, není dostatečnou ochranou 

spotřebitelů. 

- Veřejnoprávní kontrola užívání zneužívajících ujednání v adhezních smlouvách.  

- Řešení účinků odstoupení na doplňkové smlouvy ve vztahu ke smlouvám uzavřeným 

na dálku nebo mimo obchodní prostory (tato z hlediska evropského práva absentující 

úprava zejm. posílí právní jistotu a eliminuje stávající nekalé obchodní praktiky 

vyskytující se v současnosti např. v oblasti prodeje energií). 

- Veřejnoprávní kontrola řádného poskytování předsmluvních informací obecně a 

v případě smluv uzavíraných na dálku a mimo obchodní prostory (zajištění řádného 

informování spotřebitelů, obdobný přístup, jako je např. u spotřebitelských úvěrů či 

timeshare). 

- Smlouvy uzavírané po telefonu budou uzavřeny až v okamžiku, kdy spotřebitel nabídku 

podepíše nebo odešle přijetí nabídky v písemné formě (posílení právní jistoty a 

eliminace nekalých obchodních praktik využívajících momentu překvapení 

spotřebitelů). 

- Veřejnoprávní kontrola poskytování dalších specifických informací spojených 

s elektronickým prodejem (zajištění řádného informování spotřebitelů, obdobný 

přístup, jako je např. u spotřebitelských úvěrů či timeshare). 

- Nová informační povinnost související se smlouvami uzavíranými na dálku 

elektronickými prostředky: pokud smlouva zavazuje spotřebitele k zaplacení, musí 

profesionál spotřebitele upozornit jasným a výrazným způsobem a bezprostředně před 
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tím, než spotřebitel učiní objednávku, na hlavní vlastnosti zboží nebo služby, cenu, dobu 

trvání závazku a dobu platnosti smlouvy, popř. podmínky ukončení smlouvy, je-li 

smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo je-li automaticky obnovována 

(důležité/klíčové informace pro učinění kvalifikovaného rozhodnutí o koupi); povinnost 

bude podléhat veřejnoprávní kontrole. 

- Nová informační povinnost související se smlouvami uzavíranými na dálku 

elektronickými prostředky: profesionál by měl zajistit, aby spotřebitel při učinění 

objednávky výslovně vzal na vědomí, že se objednávkou zavazuje k zaplacení; 

nedodrží-li profesionál právě uvedené informační povinnosti, neměl by být spotřebitel 

smlouvou nebo objednávkou vázán; současně bude povinnost podléhat veřejnoprávní 

kontrole. 

- Zakotvení způsobů a účinků odstoupení od smlouvy (tato z hlediska evropského práva 

absentující úprava posílí právní jistotu). 
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3. Způsob promítnutí věcného řešení do právního řádu  

3.1. Nový zákon o ochraně spotřebitele a prováděcí předpisy 

Zpracován bude nový zákon o ochraně spotřebitele se strukturou a obsahem, jak byly vymezeny 

v kapitolách 2.4. a 2.5. 

Přijaty budou rovněž čtyři prováděcí předpisy, a to vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti 

o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech, vyhláška, 

kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností 

a způsoby označování výrobků z křišťálového skla, nařízení vlády o vzorovém poučení o právu 

na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a 

vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv a nařízení vlády o formulářích pro 

smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby.  

3.2. Zrušení a změna právních předpisů 

Zákon o ochraně spotřebitele bude zrušen, včetně následujících prováděcích předpisů: 

- vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích 

hlavních částech; 

- vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby 

označování výrobků z křišťálového skla. 

Změny v občanském zákoníku budou provedeny v rozsahu vymezeném v kapitole 2.5.  

V souvislosti se zrušením dílu 4 části čtvrté hlavy I OZ budou zrušena následující nařízení 

vlády:  

- nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv 

uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři 

pro odstoupení od těchto smluv; 

- nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává 

dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby. 

3.3. Soulad s ústavním pořádkem, mezinárodními smlouvami a se závazky 

vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské unii 

3.3.1. Soulad s ústavním pořádkem 

Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem.  
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Sama ochrana spotřebitele nemá sice ústavněprávní rozměr, Ústavní soud však tuto 

problematiku silně akcentuje a v mezních případech nachází přesahy do ústavního pořádku. 

Takto např. označil za nesouladnou s ústavním pořádkem koncepci relativní neplatnosti 

spotřebitelských smluv, konkrétně s principy rovnosti, přiměřenosti a právní jistoty, tedy 

koncepci porušující závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv (čl. 

1 odst. 1, odst. 2 Ústavy a čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), která je 

neslučitelná s podstatou a účelem takové právní úpravy, jež má být projevem zásady ochrany 

fakticky slabší smluvní strany (spotřebitele), v soukromém právu korigující uplatnění zásady 

autonomie vůle10.  

3.3.2. Soulad s mezinárodními smlouvami 

Navrhované řešení se bezprostředně nedotýká problematiky, která by byla upravena některou 

mezinárodní smlouvou, nepočítáme-li zakládací smlouvy Evropské unie (k souladu s právem 

Evropské unie viz kapitoly 1.3. a 2.5.).  

3.3.3. Soulad se závazky plynoucími z členství v Evropské unii 

Navrhované řešení je v souladu s právem Evropské unie. Jedním z hlavních cílů věcného 

záměru je odstranění stávajících nedostatků v transpozici unijních směrnic. Celková koncepce 

by také měla přispět k usnadnění transpozice a implementace závazků vyplývajících z členství 

v Evropské unii v  budoucnu, zejména zajistit možnost hladkého a rychlého zapracování 

unijních směrnic do právního řádu.  

  

                                                 

 

10 Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. Pl.ÚS 1/10. 
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4. Dopady navrhované právní úpravy 

V souladu s článkem 4 odst. 2 Legislativních pravidel vlády obsahuje věcný záměr pouze 

stručná shrnutí závěrů vyplývajících z provedeného hodnocení dopadů regulace. Podrobné 

zhodnocení je obsaženo v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

4.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Okruh kontrolních orgánů i podstatná část jejich stávající působnosti by měla zůstat zachována 

(srov. § 23 ZOS). Přidáním některých nových kompetencí by nemělo dojít k zásadní změně 

rozsahu jejich působnosti. Proto by kontrolní orgány nadále měly mít plnění svých povinností 

zajištěné rozpočtovými prostředky pro příslušný kalendářní rok.  

Nové kompetence se navrhuje stanovit v souvislosti s poskytováním předsmluvních a 

smluvních informací, prodej po internetu, a také oblast dodržování zákazu použití 

zneužívajících ujednání v adhezních smlouvách. Lze mít za to, že rozsah těchto nových 

kompetencí nebude mít v zásadě podstatné dopady na státní rozpočet. 

4.2. Dopady na územní samosprávné celky 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na územní a samosprávné celky. 

4.3. Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední dopady na mezinárodní konkurenceschopnost 

ČR. Kvalitní a  vyvážená ochrana spotřebitele je nicméně významným faktorem pro fungování 

trhu. 

4.4. Sociální dopady 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední sociální dopady, nicméně jedním z jeho 

hlavních cílů je zvýšit ochranu spotřebitele a vymahatelnost jeho práv, což by mělo mít 

pozitivní sociální dopad. 

4.5. Dopady na podnikatelské prostředí 

Navrhovaná právní úprava má dopad na podnikatelské prostředí. Pozitivní dopad má náprava 

chyb, nejasností a  nepřesností stávající právní úpravy, která vyvolává určité náklady na své 

adresáty. Negativní dopad může představovat zavedení veřejnoprávních sankcí za dodržování 

soukromoprávních povinností vůči spotřebitelům, které dosud nejsou veřejnoprávním dozorem 

pokryty (zejména postih používání zneužívajících ujednání a informační povinnost nyní 
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stanovená občanským zákoníkem). Nutnost takového postupu je však dána požadavky práva 

Evropské unie a její jasné definování může předejít případům nekalého jednání mezi 

podnikateli. 

4.6. Dopady na spotřebitele 

Oblast ochrany spotřebitele je hlavním předmětem zamýšlené regulace. Předpokládají se 

pozitivní dopady na spotřebitele. Nová úprava by měla přinést vyšší míru ochrany spotřebitele, 

posílení právní jistoty na straně spotřebitelů i profesionálů, lepší vymahatelnost práv, měla by 

být přehlednější a uživatelsky přívětivější. Konkrétní změny směřující k posílení práv 

spotřebitelů jsou příkladmo uvedeny v kapitole 2.6. 

4.7. Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na životní prostředí.  

4.8. Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a 

žen. 

4.9. Dopady na ochranu soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

Nezakládá povinnosti ohledně poskytování a sběru osobních údajů. Nevznikají žádné nové 

uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 

zneužití osobních údajů. 

4.10. Dopady na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na výkon státní statistické služby. 

4.11. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovanou právní úpravou se počet ani stávající věcná působnost příslušných kontrolních 

orgánů měnit nebude. Dojde pouze k rozšíření dozorovaných právních vztahů o ty, které jsou v 

současné době upraveny v občanském zákoníku (část čtvrtá, díl 4 – ustanovení o závazcích 

uzavíraných se spotřebitelem). 
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Navrhovanou úpravou se nebude měnit rozsah ani výše sankcí. V případech, kdy rozhodování 

o  zjištěném přestupku umožňuje správní uvážení, vyhodnocuje příslušný dozorový orgán 

rozsah a  nebezpečnost deliktního jednání, dopad ukládané sankce k poměrům příslušného 

podnikatele (zda se jedná o živnostníka či obchodní řetězec apod.), jakož i k dalším 

souvisejícím skutečnostem. Rozhodnutí o přestupku jsou v souladu s obecnými pravidly a 

judikaturou správních soudů řádně odůvodněna a jsou přezkoumatelná. 

O své kontrolní činnosti, jakož i o pravomocně rozhodnutých řízeních informují dozorové 

orgány na svých webových stránkách, čímž je zajištěna transparentnost jejich činnosti. 

Informace o konkrétních kauzách či jiných skutečnostech souvisejících s výkonem kontrolní 

činnosti poskytují jednotlivým žadatelům informace na základě zákona o svobodném přístupu 

k informacím.  

4.12. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost a obranu státu. 
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