
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 6. 4. 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 2. 5. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 

místopředseda 

vlády pro vědu, 

výzkum a 

inovace 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

Ministerstvo financí spolupracovalo s MPO při na tvorbě věcného 
záměru, zasílalo podklady a připomínky, které však nebyly v předložené 
verzi dostatečně zapracovány. V materiálu je např. nedostatečně 
zdůrazněno, že finanční služby na dálku budou z občanského zákoníku 
přesunuty do zákona v gesci Ministerstva financí. V Materiálu je dále 
nedostatečně zdůrazněno, že ta část spotřebitelského kodexu, která 
bude reprezentovat transpozici směrnice 2011/83/EU, musí ze své 
působnosti vyloučit (na rozdíl od § 1840 NOZ) finanční služby. Uvedené 
body požadujeme v materiálu jasně uvést. 

Vysvětleno. 

Právní úprava distančních smluv o finančních 
službách bude začleněna do nového zákona o 
ochraně spotřebitele; příslušná pasáž věcného 
záměru a závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace budou upraveny, aby lépe odrážely 
výhody a nevýhody možných variant. Dotčené 
resorty se shodly, že je nezbytné napravit 
pochybení v transpozici evropských směrnic (zejm. 
praxi zatěžující důsledky nevyloučení finančních 
služeb z působnosti ustanovení zákona 
transponujících směrnici 2011/83/EU). Začlenění 
právní úpravy distančních smluv o finančních 
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službách nevylučuje možné budoucí zakotvení této 
úpravy do jiného zákona, který by upravil práva 
spotřebitele na finančním trhu. 
 
Předkladatelé počítají s vyloučením finančních 
služeb z působnosti části nového zákona, která 
bude představovat transpozici směrnice 
2011/83/EU, viz např. Závěrečná zpráva RIA str. 
54 – 55 pojednávající o vypuštění některých oblastí 
z působnosti dotčené části právní úpravy. K dalším 
úpravám materiálu viz vypořádání ostatních 
připomínek s tímto souvisejících. 

Zásadní připomínka: 

V kapitole 2.4.2., s. 11, se hovoří o zakotvení definic pojmu spotřebitel 
a podnikatel v navrhovaném spotřebitelském kodexu, aniž by se hovořilo 
o přesunu těchto definic z občanského zákoníku. V kapitole 3.1.2., s. 16 
a 17 se naopak píše, že definice spotřebitele bude v občanském 
zákoníku zachována, stejně jako definice podnikatele dle § 420 odst. 1. 
Je záměrem předkladatelů zachovat současný nevhodný stav zdvojení 
definice spotřebitele, případně dokonce zdvojit definici poskytovatele? 
Domníváme se, že definice těchto pojmů by měla být pouze jedna. 
Definici spotřebitele asi lze přesunout do nového spotřebitelského 
kodexu. U definice podnikatele se domníváme, že by měla zůstat 
zachována v občanském zákoníku. 

Vysvětleno. 

Předkladatelé počítají s tím, že v novém zákoně 
budou vymezeny definice prodávajícího a 
spotřebitele tak, aby odpovídaly požadavkům 
evropské legislativy. Vymezení těchto i dalších 
definic je důležité rovněž pro účely jasného 
vymezení působnosti nového zákona. Pokud jde o 
zachování definic v občanském zákoníku pro jeho 
účely, prozatím se s tím počítá. Nelze však 
vyloučit, že při přípravě paragrafového znění dojde 
k přehodnocení tohoto návrhu. 

Zásadní připomínka: 

V kapitole 2.4.2., s. 12 první odstavec třetí řádek odshora, žádáme za 
slova „úpravu smluv uzavřených distančním způsobem“ doplnit slova 
„(s výjimkou finančních služeb)“, aby bylo jasné, že právní úprava 
finančních služeb uzavíraných prostřednictvím prostředků komunikace 
na dálku nebude do spotřebitelského kodexu převzata. 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání obecné připomínky. 

Zásadní připomínka: 

V kapitole 2.5, s. 13 žádáme o následující úpravu třetího odstavce:  
„Souběžně s revizí spotřebitelského práva budou probíhat také práce 
v oblasti právní úpravy finančních služeb sjednávaných výlučně pomocí 
prostředků komunikace na dálku. Specifická a komplexní struktura 

Akceptováno jinak. 

S ohledem na stávající stav navrhujeme 
následující znění: 
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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, o právech spotřebitelů 
do nového spotřebitelského kodexu.“ 

„Ministerstvo financí zvažuje výhledově komplexně 
upravit oblast distribuce finančních služeb...(a dále 
podle návrhu MF)“. 
 

Zásadní připomínka: 

V kapitole 2.6.3., s. 14, předposlední odstavec žádáme o následující 
úpravu: „Dále by měla být upravena problematika obecných požadavků 
na předsmluvní informace, nyní obsažená v § 1811 odst. 2 OZ. Zpřesněn 
by měl být rozsah působnosti těchto ustanovení, aby byly respektovány 
výjimky stanovené směrnicí 2011/83/EU včetně vyloučení finančních 
služeb (nyní v § 1840 OZ bez výjimky pro finanční služby). Současně by 
měl být upraven také tzv. setrvačný prodej.“ 

Akceptováno. 

Zásadní připomínka: 

V RIA je dle názoru Ministerstva financí nedostatečně zdůrazněno, že ta 
část spotřebitelského kodexu, která bude reprezentovat transpozici 
směrnice 2011/83/EU, musí ze své působnosti vyloučit (na rozdíl od § 
1840 NOZ) finanční služby. 

Akceptováno. 

Předkladatelé s tímto záměrem počítají, viz např. 
Závěrečná zpráva RIA str. 54 – 55 pojednávající o 
vypuštění některých oblastí z působnosti dotčené 
části právní úpravy. 

Zásadní připomínka: 

V kapitole 1.4.4.2 požadujeme doplnit na konec další odstavec, který zní: 
„V této souvislosti je nutno si uvědomit, že na rozdíl od její transpozice 
v občanském zákoníku sama směrnice 2011/83/EU ze své působnosti 
výslovně vylučuje finanční služby, které mají speciální sektorovou 

Akceptováno. 
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úpravu. Důsledkem rozšíření působnosti této úpravy i na finanční služby 
je zahlcení spotřebitelů informacemi a zbytečná administrativní zátěž pro 
trh. 

Zásadní připomínka: 

V kapitole 1.4.4.5 žádáme o následující úpravu prvního odstavce: 
„Směrnice 2002/65/ES, která upravuje distribuci finančních služeb 
pomocí prostředků komunikace na dálku, obsahuje pro finanční služby 
úpravu paralelní vůči směrnici 2011/83/EU, neboť ta ze své působnosti 
výslovně finanční služby vylučuje, i když tuto výluku ke škodě spotřebitelů 
i podnikatelů občanský zákoník pominul, čímž znásobuje informační 
povinnosti obecně.“ Poslední dva odstavce této kapitoly by měly být spíše 
součástí obecných informačních povinností v kapitole 1.4.4.2. než 
v kapitole věnované finančním službám uzavíraným na dálku. 

Akceptováno. 

Zásadní připomínka: 

Ke kapitole 2.3. Do závěrečné zprávy RIA nebyly předkladatelem 
promítnuty změny dohodnuté s Ministerstvem financí na pracovní úrovni. 
Dle ní měla být subvarianta 3.1ab označena jako „kodifikace obecných 
pravidel ochrany spotřebitele a zvláštní úprava v zákoně o distribuci 
finančních služeb“, přičemž její přínosy by byly popsány stávajícím 
textem, který začíná odstavcem „Soustředění veškeré spotřebitelské 
legislativy do jednoho zákona by vedlo k vytvoření složitého a zejména 
nepřehledného kodexu…“ a končícím odstavcem „Evropskou směrnici 
uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku, která je v 
platném právním řádu ČR (občanský zákoník) transponována nesprávně, 
je Ministerstvo financí připraveno v budoucnu začlenit do zvláštní právní 
úpravy pokrývající všechny sektory finančního trhu (připravovaný zákon 
o distribuci finančních služeb).“. Hodnocení nákladů této subvarianty by 
pak obsahovalo pouze větu „Zvýšení počtu právních předpisů 
obsahujících ochranu spotřebitele o jeden.“. Subvarianta 3.1aa pak dle 
nás systematicky nepatří pod variantu 3.1, neboť předjímá zachování 
úpravy v občanském zákoníku. Chybí naopak nově navrhovaná 
subvarianta pro finanční služby v rámci varianty 3.2 (tj. „komplexní 
kodifikace pravidel ochrany spotřebitele bez zvláštní úpravy v zákoně o 
distribuci finančních služeb“), která je z hlediska přínosů a nákladů 
zrcadlová vůči subvariantě 3.1ab. Požadujeme v tomto smyslu upravit. 

Akceptováno jinak. 

Právní úprava distančních smluv o finančních 
službách bude začleněna do nového zákona o 
ochraně spotřebitele. Předmětná pasáž věcného 
záměru a závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace bude upravena tak, aby lépe 
zohledňovala výhody a nevýhody daného řešení, 
především tedy koncepčnost takového kroku. 
 
Co se týče otázky případného začlenění právní 
úpravy distančních smluv o finančních službách do 
jiného zákona, který by upravil práva spotřebitele 
na finančním trhu, navrhovaná úprava takový 
postup perspektivně nevylučuje.   
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Ostatní připomínka: 

V kapitole 2.4.1., s. 10 a kapitole 2.5, s. 13, doporučujeme nahradit slova 
„spotřebitelský úvěr“ slovy „finanční služby“. 

Akceptováno. 

Ostatní připomínka: 

Ke zprávě RIA - Vzhledem k tomu, že předkladatel uvádí, že navrhované 
nové kompetence dozorových orgánů mohou tyto orgány řešit formou 
rozšíření stávajícího zaměření kontrol a využití stávajícího personálního 
obsazení, technického vybavení apod., domníváme se, že by proto 
v nadpisu mělo být uvedeno „NE“, tedy, že materiál nebude mít dopad na 
státní rozpočet ani jiné veřejné rozpočty. Tato informace by měla být 
v souladu s Jednacím řádem vlády uvedena také v Předkládací zprávě. 

Akceptováno. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

1. K návrhu věcného záměru zákona, bodu 2.1 (str. 6) 
V textu dokumentu se uvádí: „Důvodem je skutečnost, že … vznik nových 
produktů (timeshare, souborné zájezdy, spotřebitelské úvěry a jiné 
finanční produkty) a na praktiky podnikatelů na trhu (zákaz nekalých 
obchodních praktik).“ 
 
Doporučujeme slovo „zájezdy“ nahradit slovem „služby“. 
 
Odůvodnění: 
Pojem „souborné služby“ je uveden ve směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2015/2302/EU ze dne 25. listopadu 2015 o souborných 
cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2006/2004/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 90/314/EHS. Transpozice citované směrnice bude do 
českého právního řádu provedena novelou zákona č. 159/1999 Sb., o 
některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 
cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, která je v současné 
době v legislativním procesu. Platnost novely je předpokládána od 1. 1. 
2018, účinnost od 1. 7. 2018. Transpozice citované směrnice je v gesci 
Ministerstva pro místní rozvoj.  

Akceptováno. 

 

2. K návrhu věcného záměru zákona, bodu 2.2.1 (str. 7) a k 
závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), části 1.4.1 
(str. 8) 
 

Akceptováno. 
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V návrhu věcného záměru zákona se uvádí: „Naproti tomu občanský 
zákoník obsahuje ustanovení soukromoprávní povahy vztahující se 
k ochraně spotřebitele.  ... timeshare (směrnice 2008/122/ES), finančních 
služeb poskytovaných na dálku (směrnice 2002/65/ES), zájezdu 
(směrnice 2015/2302), odpovědnosti za vadné plnění (směrnice 
99/44/ES), odpovědnosti za vadné výrobky (směrnice 85/374/EHS) 
a částečně také elektronického obchodu (směrnice 2000/31/ES).“ 
 
V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) se uvádí 
„Naproti tomu občanský zákoník obsahuje ustanovení soukromoprávní 
povahy vztahující … timeshare (směrnice 2008/122/ES), finančních 
služeb poskytovaných na dálku (směrnice 2002/65/ES), zájezdu 
(směrnice 2015/2302), odpovědnosti za vadné plnění (směrnice 
99/44/ES), odpovědnosti za vadné výrobky (směrnice 85/374/EHS) a 
částečně také elektronického obchodu (směrnice 2000/31/ES).“ 
 
Doporučujeme text „2015/2302“ nahradit textem „90/314/EHS“, neboť 
platný občanský zákoník dosud směrnici 2015/2302/EU netransponoval.  
 
Dále upozorňujeme, že směrnice 90/314/EHS  se nevztahuje pouze na 
ochranu spotřebitele, ale chrání i právnické osoby, které též mohou být 
zákazníkem.  

3. K návrhu věcného záměru zákona, bodu 2.6.7 (str. 15) 
Z textu návrhu věcného záměru zákona není zřejmé, zda má být 
příslušnost dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele založena 
v nově navrhované právní úpravě souhrnným způsobem, nebo obsažena 
ve zvláštních právních předpisech, tak jako dosud. Totéž platí o úpravě 
skutkových podstat přestupků včetně sankcí, které za ně lze uložit. 
 
Požadujeme v tomto směru upřesnit text věcného záměru zákona. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Text bodu 2.6.7 návrhu věcného záměru zákona 
nyní zní: „Tato část bude upravovat dozor v oblasti 
ochrany spotřebitele. V této části bude stanovena 
příslušnost dozorových orgánů, jež v bude 
založena na principu dělby na základě 
specializace, tak jako dosud (srov. § 23 ZOS). Dále 
zde budou vymezeny skutkové podstaty přestupků 
v případě porušení konkrétních povinností 
uvedených v tomto zákoně a sankce, které za ně 
lze uložit.“ 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K části 2.5  

Ministerstvo spravedlnosti se neztotožňuje s návrhem, aby do nového 
zákona nebyla přenesena právní úprava distančních smluv o finančních 

Akceptováno. 

Právní úprava distančních smluv o finančních 
službách bude začleněna do nového zákona o 
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službách a právní úprava zájezdu. Cílem předkladatele bylo vytvořit 
flexibilní, přehlednou a uživatelsky přívětivou úpravu spotřebitelského 
práva. Tomuto cíli by podle našeho názoru bylo na újmu separovat 
předmětné části do jiných právních předpisů. 

Právní úprava distančních smluv o finančních službách podle našeho 
názoru splňuje kritérium „obecné či horizontální“ úpravy, které si 
předkladatel stanovil jako rozhodné pro výběr oblastí, které mají být do 
nového zákona soustředěny. Domníváme se, že se nejedná o oblast 
specifické ochrany spotřebitele. Jedná se obecnou úpravu distančního 
uzavírání smlouvy o finanční službě, která se uplatní v celé řadě případů 
(bankovní, úvěrové, platební, pojistné služby, směna měn apod.). I svým 
obsahem tato úprava zapadá do navrhovaného zákona, když normuje o 
předsmluvní informační povinnosti, obsahu smlouvy, odstoupení od 
smlouvy a setrvačném prodeji atd. To jsou otázky čistě soukromoprávní, 
které nesouvisejí s veřejnoprávní regulací samotných poskytovatelů 
finančních služeb. Problematické body stávající právní úpravy 
v občanském zákoníku, jež se vztahují k poskytování finančních služeb, 
se dají poměrně snadno napravit i v rámci nového zákona o ochraně 
spotřebitele. 

Obdobné platí i o právní úpravě zájezdu. Formálně právní úprava zájezdu 
sice nedopadá pouze na smlouvy uzavírané se „spotřebiteli“ tak, jak je 
vymezují jiné směrnice, nicméně v praxi je naprostá většina takovýchto 
smluv uzavírána právě se spotřebiteli a zájezd je vnímán jako součást 
masy spotřebitelského práva (ostatně stejně by mohlo být 
argumentováno proti začlenění tzv. spotřebitelské kupní smlouvy, 
s jejímž začleněním však návrh počítá). Proto se domníváme, že naopak 
odtržení úpravy zájezdu od spotřebitelského práva působí matoucím a 
nekoncepčním dojmem. Pokud by došlo k přenesení dané úpravy bez 
podstatných změn, podle našeho názoru to nepředstavuje zvýšenou 
zátěž pro adresáty právní normy. 

Požadujeme tedy materiál přepracovat v tom směru, aby do návrhu 
nového zákona o ochraně spotřebitele byla zařazena také právní úprava 
distančních smluv o finančních službách a zájezdu. 

Tato připomínka je zásadní 

ochraně spotřebitele; příslušná pasáž věcného 
záměru a závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace budou upraveny, aby lépe odrážely 
výhody a nevýhody možných variant. Dotčené 
resorty se shodly, že je nezbytné napravit 
pochybení v transpozici evropských směrnic (zejm. 
praxi zatěžující důsledky nevyloučení finančních 
služeb z působnosti ustanovení zákona 
transponujících směrnici 2011/83/EU). Začlenění 
právní úpravy distančních smluv o finančních 
službách nevylučuje možné budoucí zakotvení této 
úpravy do jiného zákona, který by upravil práva 
spotřebitele na finančním trhu. 
 
Začlenění právní úpravy smlouvy o zájezdu 
obsažené v současnosti v občanském zákoníku (§ 
2521 až 2549 OZ) do nového zákona o ochraně 
spotřebitele bude ve věcném záměru a závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace uvedeno jako 
preferovaná varianta řešení. Její součástí bude 
rovněž úprava všech dalších specifik 
bezprostředně souvisejících se závazkem ze 
smlouvy o zájezdu, jejichž úprava by jinak náležela 
do občanského zákoníku (např. odchylky od 
obecné úpravy promlčení, odpovědnosti atd.). Tato 
varianta rovněž předpokládá zachování zákona č. 
159/1999 Sb. jako předpisu upravujícího 
veřejnoprávní podmínky podnikání v oblasti 
cestovního ruchu a s tím související otázky. 
 
V průběhu vypořádání připomínky za účasti MMR, 
MSp a MPO byly obšírně rozebrány výhody a 
nevýhody výše popsané varianty. Pro tuto variantu 
hovoří obdobné okolnosti jako pro přijetí nového 
zákona o ochraně spotřebitele. Tou je zejména 
snaha koncentrovat z důvodu přehlednosti a 
srozumitelnosti do jediného předpisu právní úpravu 
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týkající se spotřebitele. Zároveň lze tento přístup 
považovat za vhodný i z hlediska vyšší 
proměnlivosti dané úpravy s ohledem na 
přítomnost unijního prvku, na jejíž důsledky lze 
lépe reagovat v rámci zvláštního zákona než 
změnou obecného kodexu soukromého práva. 
Taktéž bylo poukázáno na dílčí propojenost úpravy 
zájezdu s úpravou smluv uzavíraných se 
spotřebitelem (srov. čl. 27 odst. 2 Směrnice 
2015/2302). 
 
Za určitý deficit dané varianty je i nadále uváděna 
širší osobní působnost úpravy zájezdu, která 
nedopadá pouze na smlouvy uzavírané se 
spotřebitelem. S ohledem na důvody uvedené v 
připomínce MSp však nelze tento deficit považovat 
za nepřekonatelný a lze jej vyřešit i v rámci nového 
zákona zvláštní úpravou působnosti dané úpravy. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K bodu 2.2.3 (str. 8)  

V závěrečné větě třetího odstavce se uvádí, že „dvoukolejný přístup 
v určitých oblastech ochrany spotřebitele, spočívající v aplikaci práva 
veřejného a soukromého, klade vysoké nároky na právní vědomí a 
odbornost adresátů, což může vést k problémům s její aplikací.“ 

Doporučujeme již v této fázi hodnocení platné právní úpravy jednoznačně 
vyjádřit, zda zmíněná dvoukolejnost právní úpravy vede k problémům 
s její aplikací, popřípadě v čem tyto stávající problémy převážně 
spočívají. 

Akceptováno. 

Doplněná věta zní následovně: „Dvoukolejnost 
klade vysoké nároky na právní vědomí a odbornost 
adresátů dané právní úpravy, což může vést k 
problémům s její aplikací (zejm. nemusí být 
adresátovi právní normy zřejmé, že za nesplnění 
povinnosti uložené v ryze soukromoprávním 
předpise může následovat sankce uložená 
příslušným dozorovým orgánem, jež je stanovena 
ve zcela jiném právním předpisu).“ 

K bodu 2.4.2 (str. 11 a 12) 

Zde se zmiňují jednotlivé oblasti právní úpravy obsažené v občanském 
zákoníku, které mají být převzaty do zákona o ochraně spotřebitele, 
přičemž se stanoví princip, že pokud tento zákon nestanoví jinak, použije 
se pro smluvní vztahy mezi spotřebiteli a podnikateli občanský zákoník.  

K tomu uvádíme, že uvedený princip i nadále zachovává nepřehlednost 
právní úpravy a neumožňuje spotřebitelům (z důvodu jejich nerovného 

Vysvětleno.  

Předkladatelé počítají s tím, že bude vztah nového 
zákona k občanskému zákoníku jasně vymezen, 
aby byla zajištěna právní jistota, uživatelský 
komfort adresátů dotčených právních norem a 
jejich snadná aplikace. Předkladatelé při přípravě 
paragrafového znění budou dbát na to, aby byla 
vždy vyjasněna vazba jak na občanský zákoník, 
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postavení vůči druhé smluvní straně konstatované Ústavním soudem) 
získat přesnou a nepochybnou znalost komplexní právní úpravy 
v příslušné oblasti spotřebitelského práva. 

Navrhujeme zabývat se tímto nedostatkem v oblasti ochrany spotřebitele 
již ve fázi věcného záměru zákona a navrhnout legislativně technické 
řešení směřující k jeho odstranění a zlepšení orientace spotřebitelů. 
V opačném případě by nebylo možné konstatovat, že nový zákon 
odstraní dosavadní roztříštěnost a nepřehlednost právní úpravy ochrany 
spotřebitele. 

případně jeho konkrétní části, tak i na ostatní 
právní předpisy. 

K bodu 4.1 (str. 17) 

V úvodní větě se v rámci vyhodnocení dopadů na státní rozpočet uvádí, 
že podstatná část stávající působnosti „těchto úřadů“ by měla zůstat 
zachována. Okruh úřadů je třeba blíže konkretizovat. 

Akceptováno. 

Bod 4.1 byl upraven následovně: „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.“ 

K bodům 4.2 až 4.5, 4.7, 4.8, 4.10 a 4.12 (str. 18 a 19) 

Upozorňujeme, že dle Legislativních pravidel vlády se neposuzují dopady 
věcného záměru, ale dopady navrhované právní úpravy, tj. budoucího 
zákona o ochraně spotřebitele. 

Akceptováno. 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

K bodu 1.4.9.1 (str. 34) 

Slovo „Jmenování“ v nadpisu navrhujeme opravit na „Pověření“. 

K bodu 1.4.9.2 (str. 34) 

Slovo „Jmenování“ v nadpisu doporučujeme opravit na „Návrh zápisu“.  

K bodu 1.7 (str. 37) 

Předkladatel je toho názoru, že přijetí navrhované právní úpravy 
nepřinese žádná závažná nepředvídatelná rizika. Dále předpokládá, že 
odstranění duplicit v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně 

 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
Na konec bodu 1.7 byla doplněna tato věta: 
„Současně se předpokládá, že tímto způsobem se 
též zvýší vymahatelnost těch pravidel soukromého 
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spotřebitele a zajištění slučitelnosti s právem Evropské unie nevytvoří 
nové problémy. V rámci zhodnocení rizik doporučujeme rovněž posoudit, 
zda přijetí navrhované právní úpravy zlepší veřejnoprávní vymahatelnost 
některých pravidel soukromého práva, což je jedním z cílů návrhu.  

práva, která dnes nepodléhají veřejnoprávnímu 
dozoru.“ 

Ministerstvo 

zemědělství 

Zásadní připomínka 
Ve věcném záměru se konstatuje, že česká právní úprava ochrany 
spotřebitele je zásadně ovlivněna právem EU, když ustanovení 
jednotlivých zákonů představují z velké části transpozici evropských 
směrnic. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že na straně 55 a 56 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) je vycházeno z 
nepřesného překladu čl. 3 odst. 3 písm. j) směrnice 2011/83/EU 
o právech spotřebitelů, kdy se navrhuje od povinností stran poskytování 
předsmluvních informací osvobodit smlouvy „o dodávce potravin, nápojů 
nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy 
domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil formou častých 
a pravidelných dodávek“. Žádáme o to, aby ve věcném záměru byl 
zohledněn a v připravovaném paragrafovém znění zákona byl použit 
následující přesný překlad ustanovení čl. 3 odst. 3 písm. j) směrnice 
2011/83/EU o právech spotřebitelů: „j) týkající se dodávek potravin, 
nápojů nebo jiného zboží, které je určeno pro běžnou spotřebu v 
domácnosti a které obchodník fyzicky doručuje spotřebiteli domů, do 
místa jeho bydliště nebo na jeho pracoviště formou častých a 
pravidelných dodávek“. 

 

Odůvodnění: 

Prodej potravin prostřednictvím prostředků prodeje na dálku neustále 
narůstá. Stávající transpozice do NOZ je nepřesná. Považujeme 
za nezbytné, aby se již ve věcném záměru pracovalo s přesným zněním 
ustanovení čl. 3 odst. 3 písm. j) směrnice 2011/83/EU. 

Podle neformálních informací, které máme ze zahraničí, je výklad tohoto 
ustanovení v členských státech EU nejednotný a dost možná s ohledem 
na obrovský rozvoj prodeje potravin na internetu je toto ustanovení již 
neaktuální a neposkytující dostatečnou ochranu spotřebiteli. Považujeme 
za důležité, aby věcný záměr pracoval s přesným zněním tohoto 
ustanovení směrnice, jehož jednotlivé prvky umožňují hledat co nejužší 

Akceptováno. 

Text věcného záměru byl upraven. Uvedené znění 
bude rovněž použito v paragrafovém znění nového 
zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSANHATKBH)



Stránka 11 (celkem 57) 

výklad (potraviny musí být FYZICKY DORUČOVÁNY PŘÍMO 
OBCHODNÍKEM, může se jednat pouze o BYDLIŠTĚ NEBO 
PRACOVIŠTĚ). Např. ve Velké Británii se považují za tyto dodávky 
pravidelné dodávky mléka do domu rozvážené přímo mlékařem. V ČR by 
se mohlo jednat například o pravidelnou dodávku zeleniny v bedničkách 
fyzicky uskutečňovanou farmářem. Nicméně by nemělo být pod toto 
ustanovení podřazováno například pravidelné dodávání doplňků stravy, 
které rozesílá určitý distributor prostřednictvím pošty, apod. Pokud jsou 
opomenuty výše zvýrazněné prvky, pak je předmětné ustanovení příliš 
široké a spotřebiteli není garantována předpokládaná ochrana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MZE dále dává ke zvážení možnost vymezit v novém zákoně podrobnější 
podmínky pro provozování hromadných prodejních akcí, zaměřených 
především na osoby důchodového věku. Bylo by možné stanovit např. 
povinnost registrace, žádosti o povolení, či nastavit výrazně vyšší postihy 
(eventuálně i pro pronajímatele předmětných prostor…). 

Vysvětleno. 

Hromadné prodejní akce budou v novém zákoně 
řešeny obdobně jako dnes, tj. především se na ně 
aplikuje zákaz používání nekalých obchodních 
praktik, včetně praktik vůči zranitelným 
spotřebitelům (§ 4 a násl. ZOS) a dále právní 
úprava povinností souvisejících s konáním 
organizovaných akcí (§ 20 a násl. ZOS). 

Ministerstvo 

vnitra 

K věcnému záměru bodu 3.1.1 a ke zprávě RIA bodu 2.3 varianta 3.1 
písm. B) a bodu 3.2: 
Nesouhlasíme s navrhovanou koncepcí, kdy v důsledku vynětí 
ustanovení majících dle předkladatele přímou vazbu na spotřebitele ze 
současného zákona o ochraně spotřebitele do nového právního 
předpisu, zůstanou zbylá ustanovení obsahem současného zákona, 
který bude toliko přejmenován. V části věnované rozsahu působnosti 
nového zákona předkladatel uvádí, že bude převzata téměř celá právní 
úprava zákona o ochraně spotřebitele, s výjimkou ustanovení § 8a, § 14a, 
§ 18b, § 21, § 23a a celé části páté, a jako důvod uvádí, že se jedná o 

Vysvětleno, akceptováno. 

Pokud jde o tzv. zbytkový zákon o ochraně 
spotřebitele, ten se bude zaměřovat pouze na ty 
otázky, které necílí přímo na obecnou ochranu 
spotřebitele (zejm. se bude jednat o ochranu 
spotřebitelů před padělky a registry dlužníků).  
Proto se předpokládá jejich paralelní platnost i 
účinnost s tím, že zákon č. 634/1992 Sb. bude 
současně přejmenován, aby nedocházelo 
k interpretačním a aplikačním problémům.  
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taková ustanovení, která spíše zahrnují úpravu podmínek podnikání bez 
přímé vazby na ochranu spotřebitele, případně se jedná o evidenční 
povinnosti podnikatelů nebo o ochranu práv jiných osob než spotřebitelů 
(majitelů práv duševního vlastnictví) a rovněž zmiňuje, že další kategorií 
ustanovení nevhodných k převzetí do nového zákona o ochraně 
spotřebitele jsou ta, jež lze označit za již překonaná a v praxi 
neaplikovaná, přičemž však nijak nespecifikuje, o která konkrétní 
ustanovení se jedná, ani v čem shledává jejich neaplikovatelnost. Lze si 
jen stěží představit, že výsledná úprava bude uživatelsky komfortní, když 
několik zbylých ustanovení zákona o ochraně spotřebitele upravuje práva 
a povinnosti různých subjektů, obsahově na sebe vůbec nenavazují a ve 
vzájemné souvislosti budou působit vytrženě z kontextu. Rovněž jen 
s obtížemi lze uvažovat o jednotném názvu pro předpis upravující 
nápravná opatření dozorových orgánů v konkrétních případech, zákaz 
neoprávněného užití ekoznačky, povinnosti provozovatelů tržiště nebo 
tržnic a úpravu informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti 
spotřebitelů. Požadujeme proto zvážit jinou variantu řešení a zároveň 
jednoznačně stanovit, zdali se předpokládá zrušení nějakých ustanovení 
zákona o ochraně spotřebitele bez náhrady, a v případě že ano, tak 
uvést, o která ustanovení se jedná včetně důvodů pro takové rozhodnutí.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Přestože se předkladatelé přiklánějí k možnosti 
zrušit část pátou zákona o ochraně spotřebitele, 
nejeví se jako vhodné k tomuto kroku nyní přikročit. 
Pokud by v budoucnu mělo ke zrušení této části 
dojít v souvislosti s přijetím zvláštní právní úpravy 
registrů, zváží předkladatel znovu možnost zrušení 
celého „zbytkového“ zákona č. 634/1992 Sb. a 
přesun dotčených ustanovení do nového zákona o 
ochraně spotřebitele. Pokud jde o název tohoto 
zákona, bude stanoven v návaznosti na obsah 
ustanovení, která v něm zůstanou zachována, a to 
včetně určení příslušných orgánů dozoru, jakož i 
vymezení přestupků a sankcí. 
 
Zpráva RIA byla v bodu 2.3 varianta 3.1 písm. B) 
upravena následovně: 
„V rámci právní úpravy obsažené nyní v zákoně o 
ochraně spotřebitele by měla být převzata téměř 
celá právní úprava, s výjimkou ustanovení 
týkajících se: 
kontroly na podnět majitele práva duševního 
vlastnictví (§ 8a ZOS); 
povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnic (§ 14a 
ZOS); 
informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti 
spotřebitele (část pátá ZOS); 
ekoznačky (§ 18b ZOS); 
nápravných prostředků (opatření), (§ 21, některé 
odstavce § 23a ZOS). 
V principu se jedná o taková ustanovení, která 
spíše zahrnují úpravu podmínek podnikání a chybí 
jim přímá vazba na ochranu spotřebitele (§ 18b, 
část pátá ZOS), případně se jedná o evidenční 
povinnosti podnikatelů (§ 14a ZOS) nebo o 
ochranu práv jiných osob, než spotřebitelů 
(majitelů práv duševního vlastnictví, § 8a ZOS). 
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Předpokládá se, že tato ustanovení budou 
zachována.  
Naopak, další kategorii ustanovení nevhodných k 
převzetí do nového zákona o ochraně spotřebitele 
představují ta ustanovení, která lze označit za v 
praxi neaplikovaná, zejm. vzhledem k tomu, že 
jsou obdobná opatření obsažena v jiných 
speciálních právních předpisech, např. v zákoně č. 
102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 21 a některé odstavce z § 
23a ZOS). U těchto ustanovení se předpokládá 
jejich vypuštění.“ 
V bodu 3.2 byla zpráva RIA upravena následovně: 
„Ze stávajícího zákona o ochraně spotřebitele 
nebudou převzata ustanovení, která nemají přímou 
vazbu na spotřebitele (§ 18b, část pátá ZOS), a 
jedná se spíše o evidenční povinnosti podnikatelů 
(§ 14a ZOS), případně se jedná o ochranu práv a 
právem chráněných zájmů majitelů práv duševního 
vlastnictví (§ 8a ZOS). Tato úprava by měla být 
ponechána ve stávajícím zákoně o ochraně 
spotřebitele, který by zároveň měl být náležitě 
přejmenován, a to v návaznosti na obsah 
konkrétních ustanovení. Daná ustanovení totiž 
není možné bez náhrady vypustit, neboť nebyly 
zaznamenány žádné problémy se stávající právní 
úpravou. Touto cestou si zároveň nový zákon o 
ochraně spotřebitele zachová své poslání, bude 
systematický a přehledný a nebude narušován 
ustanoveními, která s ochranou spotřebitele přímo 
nesouvisejí. Uživatelský komfort spotřebitelů 
nebude narušen. Pro úplnost je třeba konstatovat, 
že některá ustanovení (např. § 21 a některé 
odstavce z § 23a ZOS) nejsou v praxi již 
aplikovaná, a to zejm. vzhledem k tomu, že jsou 
obdobná opatření obsažena v jiných speciálních 
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právních předpisech. U těchto ustanovení se 
předpokládá jejich vypuštění.“ 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) bodu 
1.4.4.2: 
V předpoledním odstavci, větě čtvrté, doporučujeme na konci nahradit 
slovo „rozsahu“ slovem „nosiči“. 
 
K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) bodům 
2.4.3.3 (Varianta 3.1.3) a 3.3.2.3: 
Upozorňujeme na nesouladné označení variant, kdy v kapitole 2 Návrh 
variant řešení a jejich náklady a přínosy jsou Sub-varianty bodu 3.1.3. 
označeny jako 3.1.3.1 a 3.1.3.2, zatímco v kapitole 3 Vyhodnocení 
variant a návrh řešení, stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího 
řešení jsou označeny jako 3.1.3a a 3.1.3b. Doporučujeme označení 
sjednotit. 
K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA) bodu 
3.3.2.1: 
Upozorňujeme na špatné označení vybraných variant, kdy se v textu 
vyhodnocení píše o variantách 3.2.2aa a 3.2.2ba, ale správně má být 
uvedeno 3.1.2aa a 3.1.2ba.  

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 

Zásadní připomínky: 

V první řadě je třeba velmi uvítat a pozitivně hodnotit tento návrh, který 
může vyřešit řadu problémů ochrany spotřebitele a zásadně zlepšit 
situaci na trhu. V určitých bodech je však třeba zvážit, že by návrh mohl 
být ambicióznější, zejména v otázkách přístupu spotřebitele ke 
spravedlnosti a řešení spotřebitelských sporů. 

1. K bodu 2.4.2. a 2.6.5. – mimosoudní řešení sporů 

V návrhu se píše, že úprava alternativního řešení sporů (dále jen ADR) 
bude převzata beze změn, v zájmu stability právní úpravy. To je 
samozřejmě žádoucí, ovšem pouze v případě, že stávající úprava je na 
základě důkladného vyhodnocení shledána jako bezproblémová. 
Domnívám se však, že současná úprava ADR využívá jen zlomek 

 
 
Akceptováno jinak. 
Systém mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů byl do českého právního řádu začleněn 
zákonem č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů a některé další zákony. 
Nicméně celkové vyhodnocení systému bude 
provedeno po 2 letech od nabytí účinnosti. 
Předkladatelé předpokládají využití uvedených 
vyhodnocení fungování mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů v novém zákoně o ochraně 
spotřebitele (Vyhodnocení se zaměří zejména na 
regulační možnosti v oblastech, které byly 
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potenciálu a možností. Nový zákon o ochraně spotřebitele je příležitost k 
vytvoření efektivního, rychlého, levného ADR, který bude odpovídat 
nejlepším zahraničním úpravám. 

Stávající úprava je sice nová, spotřebitelský kodex však předpokládá 
účinnost až v roce 2020, což je ideální chvíle k prvnímu zhodnocení 
stávající úpravy. Například zda spotřebitelé o systému ADR vědí. ČOI v 
roce 2016 řešila 2 733 sporů, což lze možná přičíst tomu, že systém je 
nový, počet návrhů však během roku příliš nerostl. Finanční arbitr jen v 
prvním pololetí 2016 řešil 1 450 sporů. ERÚ řešil 7 107 sporů za rok a 
ČTÚ dokonce přes 57 000 sporů za rok. Za analýzu by rovněž stálo, proč 
ČOI dosáhne smírného řešení jen zhruba ve čtvrtině sporů (zatímco třeba 
finanční arbitr ve dvou třetinách). 

Zejména však doporučuji do zákona zapracovat úpravu on-line řešení 
sporů (ODR) jako plnohodnotného systému, který doplní současné 
nástroje ADR. Českému spotřebiteli je sice dostupná evropská platforma 
pro řešení sporů on-line (vytvořená nařízením č. 524/2013 ze dne 21. 
května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line), ta však 
plnohodnotné ODR neposkytuje, pouze věc postoupí příslušnému 
národnímu ADR orgánu. Plnohodnotný systém ODR prozatím chybí. 

ODR v mnoha zemích funguje a přináší vysokou ochranu spotřebitelů i 
velké úspory pro stát – nejdále pokročily Nizozemsko a Kanada, ale i 
některé soukromé společnosti. Společnost eBay řeší 60 milionů sporů 
ročně on-line, a to ve dvou stupních – první je strukturovaný dialog s 
prodejcem (bez zásahu společnosti eBay), druhým je on-line mediace. 
Nizozemská úprava, která je mnoha odborníky považována za světovou 
špičku, obsahuje v první fázi posouzení žádosti (spotřebitel odpovídá na 
předpřipravené otázky, není tedy téměř třeba lidský zásah), ve druhé fázi 
probíhá on-line vyjednávání pod vedením mediátora. Není-li dosaženo 
dohody, může rozhodovat řádný soud, opět zcela on-line. V průběhu 
procesu se účastníkům dostává srozumitelných právních rad, které jsou 
předpřipravené a zcela automatizované. Další úspěšný orgán ADR, 
britský finanční ombudsman řeší ročně půl milionu sporů, z nichž 90 % 
končí smírem. Ačkoliv účastníci mají právo na osobní jednání, naprostá 
většina z nich zvolí on-line cestu. Přijetím vyspělé úpravy ODR se ČR 

zvažovány při tvorbě systému mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů, jako je např. 
závaznost/nezávaznost řešení sporů či jejich 
vykonatelnost.).  
Skutečnost samostatného hodnocení systému 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byla 
zdůrazněna v návrhu věcného záměru i 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA), to následovně: 
 
Návrh věcného záměru, bod 2.4.2 Podrobnější 
přehled obsahu: 
„Z nynějšího zákona o ochraně spotřebitele je 
nutno převzít úpravu mimosoudního řešení sporů, 
která transponuje směrnici 2013/11/EU o 
alternativním řešení spotřebitelských sporů a 
adaptuje právní řád na nařízení EU č. 524/2013 o 
řešení spotřebitelských sporů on-line. Z důvodu 
nedávné právní úpravy mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů s ohledem na zachování 
principu trvalosti a neměnnost zákonů, pokud 
neexistuje objektivní důvod pro jejich změnu, bude 
tato část obsažena v obsahově stejném znění i v 
novém zákoně. Bude-li však takový důvod 
shledán na základě pravidelného hodnocení 
účinnosti systému v intervalu dvou let od 
zavedení systému, budou analyzovány reálné 
možnosti optimalizace stávající právní úpravy.“ 
 
Návrh věcného záměru, bod  
2.6.5 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 
„Bude zakotvena právní úprava mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů. Beze změn bude 
převzata ze zákona o ochraně spotřebitele. 
Poznatky z dosavadní aplikační praxe systému 
ADR jsou jednotlivými subjekty ADR 
pravidelně vyhodnocovány (a tyto poznatky 
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může stát vůdčím hráčem v probíhající mezinárodní debatě. 

Většina spotřebitelských sporů projednávaných soudy jsou spory o malé 
částky (více jak polovina do 10 000 Kč), mnoho sporů se však k soudům 
nedostane, protože spotřebitel, odrazen náklady a délkou řízení, žalobu 
ani nepodá. Na jedné straně jsou tedy soudy zahlceny bagatelními spory, 
na druhé straně se řada spotřebitelů svého práva nedomůže. Fungující 
systém ADR a ODR by tyto problémy z velké části řešil. Česká republika 
má pro rozvoj ODR předpoklady (špičkové IT odborníky a populaci s 
vysokou PC gramotností). Navíc se této úpravě patrně nevyhne, 
posilování ODR je evropským trendem a lze předpokládat tlak ze strany 
EU na fungující svébytný systém. 

Na současné úpravě vnímám zejména tyto nedostatky: 

Současná úprava vyžaduje podání návrhu datovou schránku nebo s 
elektronickým podpisem. Těmi většina spotřebitelů nedisponuje. Je 
proto nutné návrh podaný přes internet vytisknout, podepsat a zaslat 
poštou, což kuriózní řešení, které je v souladu s požadavky správního 
řádu, rozhodně však ne s tím, jak by měl moderní stát komunikovat s 
občany. Přitom, pokud ADR nevydává závazná rozhodnutí, stačí 
například identifikace číslem účtenky. 

Současná úprava neřeší fázi před zahájením řízení, pouze stanoví, že 
navrhovatel musí předložit „doklad o skutečnosti, že se navrhovateli 
nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo“. Doporučovaným a 
ozkoušeným řešením je například standardizovaný internetový formulář, 
kde zákazník zvolí, do které kategorie jeho situace spadá (nedodání/vada 
výrobku/vrácení zboží v prvních 14 dnech/škoda způsobená 
výrobkem…) a zákazníkovi jsou automaticky nabídnuty jednotlivé 
postupy (výměna/oprava/sleva/odstoupení/náhrada škody…), v 
závislosti na jeho volbách pak webová stránka požaduje vyplnění všech 
potřebných údajů k vyřešení sporu. 

Takové řešení je výhodné pro všechny: Spotřebitel si ujasní svůj nárok a 
je poučen o tom, čeho se může domáhat. Dodavatel dostane hned v první 
fázi všechny potřebné informace, a to v přehledné podobně, navíc od 

jsou též zapracovávány do jejich výročních 
zpráv). Celkové vyhodnocení pak bude 
provedeno po 2 letech od nabytí účinnosti a na 
základě těchto poznatků budou analyzovány 
reálné možnosti optimalizace stávající právní 
úpravy.“ 
 
RIA, bod 2.4.5 Mimosoudní řešení sporů 
„Z důvodu nedávné právní úpravy mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů s ohledem na 
zachování principu trvalosti a neměnnosti zákonů, 
pokud neexistuje objektivní důvod pro jejich 
změnu, by měla být tato úprava převzata beze 
změn. Jiné varianty nejsou uvažovány. 
Nicméně pokud na základě celkového 
vyhodnocení systému, které bude provedeno 
po 2 letech od nabytí účinnosti, a na základě 
poznatků z aplikační praxe, vyvstanou důvody 
ke zlepšení funkčnosti systému, budou 
analyzovány reálné možnosti optimalizace 
stávající právní úpravy.“  
 
RIA, bod 2.4.8 Úkoly veřejné správy 
(nové znění): 
Působnost Ministerstva průmyslu a obchodu 
vymezená v zákoně o ochraně spotřebitele 
zejména v otázkách pověřování subjektů ADR, 
jmenování sdružení spotřebitelů a jiných 
právnických osob založených k ochraně 
spotřebitele do seznamu oprávněných osob 
k podání žaloby na zdržení se protiprávního 
jednání a vydávání vyhlášek  v gesci Ministerstva 
průmyslu a obchodu, bude i v novém zákoně o 
ochraně spotřebitele obsažena. Pokud z celkové 
ho vyhodnocení systému mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, které bude provedeno po 2 
letech od nabytí účinnosti, vyvstane potřeba 
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poučeného spotřebitele. Je to výhodné i pro stát, respektive pro instituci 
ADR – dostane pak všechny potřebné informace (vylíčení nároku, 
odpověď dodavatele, celou komunikaci), a to v elektronické, formulářové 
a předzpracované podobě a najednou. Konečně je to výhodné i pro 
případný soud, který dostane celé vylíčení skutku i se všemi důkazy i 
stanovisky stran v jednom „balíčku“. 

Zkušenosti ze zahraničí, například u společnosti eBay, ukazují, že má-li 
první stádium předepsanou podobu, většina sporů je vyřešena v této fázi 
– to znamená odbřemenění soudů a institucí ADR. 

V případě ODR by tyto podklady navíc mohly být uchovávány on-line, ve 
strojově čitelném formátu, což by jednak zredukovalo náklady, jednak by 
to umožnilo snadno zvolit nebo změnit instituci pro řešení sporů (jelikož 
by „spis“ měl jednotný formát, který by šlo prostě elektronicky předat). 

Lze diskutovat o tom, pro koho a za jakých podmínek by byl takový postup 
povinný (jistě ne pro drobné živnostníky, avšak pro větší podniky může 
být povinný či spojený s jistou motivací). Zkušenosti ze zahraničí ukazují, 
že i pro podnikatele je podobná standardizace výhodná a sami po ní 
volají. Britský neziskový projekt Resolver (https://www.resolver.co.uk/) 
nabízí tento typ služby pro 2 000 podniků. 

Současná úprava nijak nestrukturuje průběh řízení, neříká nic o 
metodách (ani demonstrativně). V případě ODR by spotřebitelský kodex 
měl definovat nejméně dvě fáze řízení: 

- on-line posouzení žádosti: V této fázi by instituce vyhodnotila, o 
jaký typ sporu se jedná, vysvětlila spotřebiteli jeho práva a 
povinnosti a poučila jej, čeho se může domáhat. Lidský zásah zde 
bude nutný ve složitějších věcech, ve většině sporů postačí 
kvalitně vytvořená webová stránka obsahující „průvodce krok za 
krokem“. 

- on-line facilitace: V této fázi spor posoudí zaměstnanec instituce 
a podle okolností případu nabídne mediaci, vyjednávání, 

legislativní úpravy v otázce pověřování subjektů 
ADR, budou analyzovány reálné možnosti 
optimalizace této právní úpravy.    
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případně i jednání formou telekonference. 

Volitelně může následovat třetí fáze, závazné rozhodnutí sporu. Systém 
by měl být koncipován tak, aby v žádném případě neomezil přístup stran 
k soudu (už z názvu je ADR alternativa, nikoliv povinnost). Je však možné 
zajistit lepší provázání se soudní soustavou, které plyne z toho, že „spis“ 
má standardizovanou podobu a je plně elektronický. Nepovažuji za 
vhodné řešit tuto otázku v zákoně o ochraně spotřebitele, zákon by však 
měl být psán tak, aby do budoucna podobné řešení umožnil bez dalších 
nákladů. 

Současná úprava neobsahuje motivaci pro zapojení a součinnost. Je 
pravda, že samotná rychlost a nízké náklady ADR a ODR jsou motivující. 
Ale lze uvažovat i o tom, že by byly sníženy soudní poplatky pro toho, 
kdo se do řízení aktivně zapojuje. Nebo naopak tomu, kdo ADR aktivně 
odmítne, by soud nepřiznal náhradu nákladů řízení. 

Ať už bude zvolen jakýkoliv systém, nesmí spotřebiteli bránit přístupu k 
řádnému soudu. Spotřebitel musí mít vždy svobodné právo rozhodnout 
se, zda se mimosoudního řešené zúčastní či nikoliv. Jeho volba jej rovněž 
nesmí připravit o soudní ochranu jeho práv ani jeho postavení jakkoliv 
jinak znevýhodnit, což je ostatně i jeden ze základních principů českého 
i evropského spotřebitelského práva. Systém musí existovat pod 
dozorem soudů a jeho výstupy nesmí nahrazovat soudní rozhodnutí. V 
tomto se systém musí lišit např. od klasických rozhodčích doložek. Strany 
sporu ho budou využívat dobrovolně, protože bude rychlejší a levnější 
než soudy. Zároveň je nezbytné, aby vedle on-line systému zůstal funkční 
i klasický „papírový“ off-line systém, aby nebyl omezen přístup k ADR 
osobám bez připojení k internetu, osobám s nízkou PC gramotností či 
těm, kdo se z jakéhokoliv důvodu rozhodnou tuto techniku nevyužívat. 
Zavedení systému ODR nemusí být nákladné – naopak, náklady pro stát 
by byly minimální v porovnání s náklady na soudy i na tradiční ADR 
systém. 

Navrhuji proto do věcného záměru zahrnout výrazné úpravy současného 
systému ADR a zavedení komplexního systému ODR, který bude svou 
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úrovní odpovídat svým nejosvědčenějším a nejúspěšnějším protějškům 
v zahraničí. 

OKOM 
 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu se 
závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské 
unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 

 
 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

V širších souvislostech se návrhu dotýká celé spotřebitelské acquis, 
zejména čl. 169 Smlouvy o fungování Evropské unie, čl. 38 Listiny 
základních práv EU, 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 Evropského parlamentu 
a Rady 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 Evropského 
parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k 
některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení 
(timeshare), směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o 
nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a další akty 
sekundárního práva Evropské unie, stejně jako navazující bohatá 
judikatura Soudního dvora Evropské unie. 

 

Obecně k návrhu 
Předkladatel v návrhu věcného záměru zákona opakovaně upozorňuje 
na nutnost nápravy některých nedostatků implementace spotřebitelského 
práva Evropské unie do českého právního řádu. Ve vlastním návrhu však 
příkladem identifikuje toliko jediný nedostatek (nedostatečná transpozice 
čl. 22 směrnice 2011/83/EU), jiným se však podrobněji věnuje ve zprávě 

Akceptováno. 
V návrhu věcného záměru zákona došlo na str. 15 
k úpravě textu, který nyní zní: „Rovněž by měla být 
zakotvena úprava smluv uzavíraných mimo 
obchodní prostory a smluv uzavíraných na dálku. 
Shodně se stávající právní úpravou budou nejprve 
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RIA (s. 19, 53, 55 aj.). Jakkoli jsme s předkladatelem ve věci nápravy 
problematické transpozice předmětných požadavků unijního práva 
zajedno, doporučujeme vlastní návrh věcného záměru doplnit o širší 
škálu případů, u nichž spatřuje nutnost nápravy legislativní cestou. Dále 
též doporučujeme doplnit návrh o vyjádření, zda kromě nedostatků v 
transpozici práva předkladatel identifikuje nějaké nedostatky v aplikační 
praxi, které hodlá napravit legislativní cestou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upraveny požadavky na předsmluvní informace, 
dále formální požadavky a odstoupení, to vše 
s potřebnými úpravami za účelem zajištění řádné 
transpozice směrnice 2011/83/EU. 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 
podnikatele 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. 
Dále bude upraven tzv. timeshare neboli dočasné 
užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační 
služby (§ 1852 až 1867 OZ). Právní úprava 
občanského zákoníku bude převzata bez větších 
změn. 
Dále se navrhuje upravit tzv. spotřebitelskou kupní 
smlouvu, nyní obsaženou v § 2158 až 2174 OZ. V 
této části by měla být obsažena také některá 
ustanovení, jež transponují směrnici 2011/83/EU a 
v současné právní úpravě absentují, která se 
vztahují na kupní smlouvy obecně.“ 
Dále byla na str. 7 doplněna věta poukazující na 
nedostatky v aplikační praxi, které jsou též jedním 
z důvodů pro přijetí navrhovaného řešení: „Tento 
stav lze označit i jako nedostatek aplikační praxe, 
neboť se plnění některých povinností musí složitě 
vymáhat cestou postihu za nekalé obchodní 
praktiky.“ 

K části 1.1 (str. 2 - poslední odstavec): 

Tato část obsahuje mj. výčet předpisů EU, které mají výrazný vliv na 

podobu vnitrostátní úpravy ochrany spotřebitele. Navrhujeme návětí 

Akceptováno. 
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upravit tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná pouze o směrnice, ale také o 

nařízení, na něž je český právní řád adaptován. 

K části 2.2.1 (str. 7 - první odstavec): 

Ve výčtu implementovaných předpisů v zákoně o ochraně spotřebitele 

doporučujeme přesunout nařízení č. 66/2010 ze seznamu 

transponovaných předpisů EU do výčtu přímo použitelných předpisů 

v poslední větě. 

 

 

 

Vysvětleno. 
V dotčeném případě je zákaz vyplývající 
z dotčeného nařízení promítnut přímo do textu 
zákona (viz § 18b ZOS) na rozdíl od nařízení 
uvedených v poslední větě, v jejichž případě je 
řešen pouze dozor a přestupky. 

K části 2.2.1 (str. 7): 

Ve druhém odstavci týkajícím se občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) 

se uvádí transpozice nové směrnice 2015/2302, což zatím plně 

neodpovídá realitě vzhledem k tomu, že návrh zákona, kterým bude tato 

směrnice transponována, je ještě ve stadiu projednávání na úrovni vlády 

a nyní vykazovaná ustanovení NOZ jako transpoziční k nové směrnici 

úpravu zájezdu plně nepokrývají. Text by tedy měl být upraven tak, aby 

odpovídal aktuálnímu stavu. 

 

Závěr: 

Návrh věcného záměru zákona je s právem EU plně slučitelný. 

Doporučujeme zohlednit výše uvedené připomínky. 

Akceptováno. 
Text byl upraven tak, že je citována směrnice 
90/314/EHS.  
 

Česká národní 

banka 

Doporučujeme v občanském zákoníku využít odkazy na zvláštní právní 

úpravu, a to tak, jak to občanský zákoník činí například v právní úpravě 

účtu v § 2669. Dále doporučujeme vztah speciality předpisů a jejich 

působnost resp. výjimky z ní stanovit explicitně. 

Odůvodnění: Ačkoliv sdílíme názor, že specifická sektorová úprava 

(např. spotřebitelský úvěr) by měla být obsažena ve speciálních právních 

předpisech (to považujeme z hlediska ČNB za zásadní), zatímco 

„spotřebitelský kodex“ by měl obsahovat pouze ochranu spotřebitele 

obecnou, je nutné si zároveň uvědomit, že tímto přístupem vznikne 

poměrně složitý komplex speciálních a obecných předpisů. Je proto 

Akceptováno. 
Předkladatelé počítají s tím, že bude vztah nového 
zákona k občanskému zákoníku jasně vymezen, 
aby byla zajištěna právní jistota, uživatelský 
komfort adresátů dotčených právních norem a 
jejich snadná aplikace. Předkladatelé při přípravě 
paragrafového znění budou dbát na to, aby byla 
vždy vyjasněna vazba jak na občanský zákoník, 
případně jeho konkrétní části, tak i na ostatní 
právní předpisy. 
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vhodné podniknout všechny možné kroky k ulehčení situace uživatelů 

těchto předpisů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučujeme výslovně řešit otázku neplatnosti jednání, které by 

spotřebitelský kodex porušovalo. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
Touto otázkou se budou předkladatelé zabývat při 
přípravě paragrafového znění, kdy budou případ 
od případu posuzovat sankce (veřejnoprávní i 
soukromoprávní povahy) pro porušení konkrétních 
povinností.  

Doporučujeme, aby práce na přenesení spotřebitelské materie do 
nového spotřebitelského kodexu a do jiných předpisů (například 
zmiňovaný zákon o distribuci finančních služeb) byly koordinovány tak, 
aby nabyly účinnosti pokud možno zároveň. 
Odůvodnění: Pokud nebudou práce koordinovány, hrozí, že úprava bude 
velmi nepřehledná a chaotická. 

Vysvětleno. 
Toto je záměrem předkladatelů. 

Doporučujeme v materiálu výslovně zdůraznit (nyní uvedeno pouze 
v RIA), že ta část spotřebitelského kodexu, která bude transpozicí 
směrnice 2011/83/EU, musí ze své působnosti vyloučit finanční služby. 
Odůvodnění: v tomto je třeba napravit nežádoucí a nepřehledný stav 
stávající podoby občanského zákoníku. 
 
 

Akceptováno. 
Předkladatelé s tímto záměrem počítají, viz např. 
Závěrečná zpráva RIA str. 54 – 55 pojednávající o 
vypuštění některých oblastí z působnosti dotčené 
části právní úpravy. 
 

Doporučujeme jednoznačně vyjasnit, v jakém předpise bude obsažena 
definice pojmů spotřebitel a podnikatel, a zajistit, aby tyto nebyly ve 
vzájemné kolizi: 
Odůvodnění:  V kapitole 2.4.2 materiálu se hovoří o zakotvení definic 
předmětných pojmů v navrhovaném spotřebitelském kodexu, aniž by se 
hovořilo o přesunu těchto definic z občanského zákoníku. V kapitole 3.1.2 
se naopak píše, že definice spotřebitele bude v občanském zákoníku 

Vysvětleno. 
Předkladatelé počítají s tím, že v novém zákoně 
budou vymezeny definice prodávajícího a 
spotřebitele tak, aby odpovídaly požadavkům 
evropské legislativy. Vymezení těchto i dalších 
definic je důležité rovněž pro účely jasného 
vymezení působnosti nového zákona. Pokud jde o 
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zachována, stejně jako část definice podnikatele. 
 
 
 
 

zachování definic v občanském zákoníku pro jeho 
účely, prozatím se s tím počítá. Nelze však 
vyloučit, že při přípravě paragrafového znění dojde 
k přehodnocení tohoto návrhu. 

Doporučujeme výslovně a přesně uvést, zda a především v jaké podobě 
bude zachován stávající zákon o ochraně spotřebitele po přesunutí jeho 
klíčových ustanovení do spotřebitelského kodexu. 
Odůvodnění: V materiálu je uvedeno, že stávající zákon o ochraně 
spotřebitele bude zachován, je však otázkou v jaké podobě a jak bude 
takový předpis použitelný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno, akceptováno. 
Pokud jde o tzv. zbytkový zákon o ochraně 
spotřebitele, ten se bude zaměřovat pouze na ty 
otázky, které necílí přímo na obecnou ochranu 
spotřebitele (zejm. se bude jednat o ochranu 
spotřebitelů před padělky a registry dlužníků).  
Proto se předpokládá jejich paralelní platnost i 
účinnost s tím, že zákon č. 634/1992 Sb. bude 
současně přejmenován, aby nedocházelo 
k interpretačním a aplikačním problémům.  
Přestože se předkladatelé přiklánějí k možnosti 
zrušit část pátou zákona o ochraně spotřebitele, 
nejeví se jako vhodné k tomuto kroku nyní přikročit. 
Pokud by v budoucnu mělo ke zrušení této části 
dojít v souvislosti s přijetím zvláštní právní úpravy 
registrů, zváží předkladatel znovu možnost zrušení 
celého „zbytkového“ zákona č. 634/1992 Sb. a 
přesun dotčených ustanovení do nového zákona o 
ochraně spotřebitele. Pokud jde o název tohoto 
zákona, bude stanoven v návaznosti na obsah 
ustanovení, která v něm zůstanou zachována, a to 
včetně určení příslušných orgánů dozoru, jakož i 
vymezení přestupků a sankcí. 
 
Zpráva RIA byla v bodu 2.3 varianta 3.1 písm. B) 
upravena následovně: 
„V rámci právní úpravy obsažené nyní v zákoně o 
ochraně spotřebitele by měla být převzata téměř 
celá právní úprava, s výjimkou ustanovení 
týkajících se: 
kontroly na podnět majitele práva duševního 
vlastnictví (§ 8a ZOS); 
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povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnic (§ 14a 
ZOS); 
informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti 
spotřebitele (část pátá ZOS); 
ekoznačky (§ 18b ZOS); 
nápravných prostředků (opatření), (§ 21, některé 
odstavce § 23a ZOS). 
V principu se jedná o taková ustanovení, která 
spíše zahrnují úpravu podmínek podnikání a chybí 
jim přímá vazba na ochranu spotřebitele (§ 18b, 
část pátá ZOS), případně se jedná o evidenční 
povinnosti podnikatelů (§ 14a ZOS) nebo o 
ochranu práv jiných osob, než spotřebitelů 
(majitelů práv duševního vlastnictví, § 8a ZOS). 
Předpokládá se, že tato ustanovení budou 
zachována.  
Naopak, další kategorii ustanovení nevhodných k 
převzetí do nového zákona o ochraně spotřebitele 
představují ta ustanovení, která lze označit za v 
praxi neaplikovaná, zejm. vzhledem k tomu, že 
jsou obdobná opatření obsažena v jiných 
speciálních právních předpisech, např. v zákoně č. 
102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 21 a některé odstavce z § 
23a ZOS). U těchto ustanovení se předpokládá 
jejich vypuštění.“ 
 
V bodu 3.2 byla zpráva RIA upravena následovně: 
„Ze stávajícího zákona o ochraně spotřebitele 
nebudou převzata ustanovení, která nemají přímou 
vazbu na spotřebitele (§ 18b, část pátá ZOS), a 
jedná se spíše o evidenční povinnosti podnikatelů 
(§ 14a ZOS), případně se jedná o ochranu práv a 
právem chráněných zájmů majitelů práv duševního 
vlastnictví (§ 8a ZOS). Tato úprava by měla být 
ponechána ve stávajícím zákoně o ochraně 
spotřebitele, který by zároveň měl být náležitě 
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přejmenován, a to v návaznosti na obsah 
konkrétních ustanovení. Daná ustanovení totiž 
není možné bez náhrady vypustit, neboť nebyly 
zaznamenány žádné problémy se stávající právní 
úpravou. Touto cestou si zároveň nový zákon o 
ochraně spotřebitele zachová své poslání, bude 
systematický a přehledný a nebude narušován 
ustanoveními, která s ochranou spotřebitele přímo 
nesouvisejí. Uživatelský komfort spotřebitelů 
nebude narušen. Pro úplnost je třeba konstatovat, 
že některá ustanovení (např. § 21 a některé 
odstavce z § 23a ZOS) nejsou v praxi již 
aplikovaná, a to zejm. vzhledem k tomu, že jsou 
obdobná opatření obsažena v jiných speciálních 
právních předpisech. U těchto ustanovení se 
předpokládá jejich vypuštění.“ 

Doporučujeme v souvislosti s rekodifikací spotřebitelského práva vyčlenit 
z občanského zákoníku do speciálního sektorového zákona (nikoliv do 
spotřebitelského kodexu) i úpravu pojistné smlouvy. 
Odůvodnění: Většinově dispozitivní a čistě soukromoprávní charakter 
občanského zákoníku je v případě pojistné smlouvy uzavírané se 
spotřebiteli často vysloveně nevhodný. Při přípravě občanského 
zákoníku byla ČNB odpůrcem zahrnutí materie zákona o pojistné 
smlouvy do občanského zákoníku, rekodifikace spotřebitelského práva 
by mohla být vhodnou příležitostí k nápravě. 

Vysvětleno. 
Usnesení vlády č. 1163 ze dne 19. prosince 2016, 
které předpokládá vytvoření nového zákona o 
ochraně spotřebitele, se týká výhradně 
problematiky spotřebitelského práva. Pro 
vyčlenění pojistných smluv z občanského zákoníku 
neexistuje v tuto chvíli politické zadání. Jestliže 
v rámci rekodifikace bylo záměrem soustředit 
maximum ustanovení soukromého práva do 
občanského zákoníku a odstranit předchozí 
roztříštěnost úpravy, je třeba při každém novém 
kroku, který by šel opačným směrem, postupovat 
nanejvýš obezřetně a po důkladném vyhodnocení 
dopadů. Proces revize spotřebitelského práva 
může být vzorem pro to, jak v těchto případech 
postupovat. 

Český 

telekomunikační 

úřad 

Připomínka k bodu 3.1.1 Materiálu a bodu 2.3 Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
Úřad doporučuje Materiál a Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů 
regulace doplnit o konstatování, jakým způsobem budou odlišeny 

Akceptováno. 
Ohledně tzv. zbytkového zákona o ochraně 
spotřebitele je třeba konstatovat, že se bude 
zaměřovat na ty otázky, které necílí přímo na 
obecnou ochranu spotřebitele (zejm. se bude 
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stávající a nový zákon o ochraně spotřebitele, resp. jaký bude následný 
osud stávajícího zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Odůvodnění:  
V rámci bodu 3.1.1 Materiálu je uvedeno, že ze stávající úpravy 
obsažené nyní v zákoně o ochraně spotřebitele (ZOS) by měla být 
převzata téměř celá právní úprava, s výjimkou ustanovení týkajících se 
kontroly na podnět majitele práva duševního vlastnictví (§ 8a ZOS), 
povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnic (§ 14a ZOS), informační 
databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele (část pátá ZOS), 
ekoznačky (§ 18b ZOS) a nápravných prostředků (opatření) (§ 21, 23a 
ZOS), s tím, že ustanovení, jejichž obsah bude převzat do nového 
zákona o ochraně spotřebitele, budou ve stávajícím zákoně o ochraně 
spotřebitele zrušena. 
 
Z materiálu však zřetelně nevyplývá, jaký bude další osud původního 
zákona, zda zůstane normou upravující pouze výše uvedené „zbytkové“ 
otázky, či zda dojde k jeho další úpravě či doplnění (variantu zrušení Úřad 
vyloučil z důvodu, že je v Materiálu uvedeno, že přenesená ustanovení 
budou ve stávajícím zákoně zrušena). V této souvislosti pak není zřejmé, 
zda budou následně „dva zákony o ochraně spotřebitele“. Takový stav by 
mohl vést k důvodným obavám, zda nepovede ke zmatení spotřebitele 
v situaci, kdy původní ZOS nebude zrušen a zároveň nebude obsahovat 
úpravu zásadních otázek. 
 
Z uvedených důvodů proto Úřad navrhuje Materiál v tomto smyslu doplnit 
a doplnění promítnout i do Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (RIA). 
 
Tuto připomínku Úřad považuje za zásadní. 
 

jednat o ochranu spotřebitelů před padělky a 
registry dlužníků).  Předpokládá se paralelní 
platnost i účinnost nového i původního zákona 
s tím, že zákon č. 634/1992 Sb. bude současně 
přejmenován (v návaznosti na obsah ustanovení, 
která v něm zůstanou zachována, a to včetně 
určení příslušných orgánů dozoru, jakož i 
vymezení přestupků a sankcí), aby nedocházelo 
k interpretačním a aplikačním problémům.  
 
Zpráva RIA byla v bodu 2.3 varianta 3.1 písm. B) 
upravena následovně: 
„V rámci právní úpravy obsažené nyní v zákoně o 
ochraně spotřebitele by měla být převzata téměř 
celá právní úprava, s výjimkou ustanovení 
týkajících se: 
kontroly na podnět majitele práva duševního 
vlastnictví (§ 8a ZOS); 
povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnic (§ 14a 
ZOS); 
informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti 
spotřebitele (část pátá ZOS); 
ekoznačky (§ 18b ZOS); 
nápravných prostředků (opatření), (§ 21, některé 
odstavce § 23a ZOS). 
V principu se jedná o taková ustanovení, která 
spíše zahrnují úpravu podmínek podnikání a chybí 
jim přímá vazba na ochranu spotřebitele (§ 18b, 
část pátá ZOS), případně se jedná o evidenční 
povinnosti podnikatelů (§ 14a ZOS) nebo o 
ochranu práv jiných osob, než spotřebitelů 
(majitelů práv duševního vlastnictví, § 8a ZOS). 
Předpokládá se, že tato ustanovení budou 
zachována.  
Naopak, další kategorii ustanovení nevhodných k 
převzetí do nového zákona o ochraně spotřebitele 
představují ta ustanovení, která lze označit za v 
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praxi neaplikovaná, zejm. vzhledem k tomu, že 
jsou obdobná opatření obsažena v jiných 
speciálních právních předpisech, např. v zákoně č. 
102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 21 a některé odstavce z § 
23a ZOS). U těchto ustanovení se předpokládá 
jejich vypuštění.“ 
 
V bodu 3.2 byla zpráva RIA upravena následovně: 
„Ze stávajícího zákona o ochraně spotřebitele 
nebudou převzata ustanovení, která nemají přímou 
vazbu na spotřebitele (§ 18b, část pátá ZOS), a 
jedná se spíše o evidenční povinnosti podnikatelů 
(§ 14a ZOS), případně se jedná o ochranu práv a 
právem chráněných zájmů majitelů práv duševního 
vlastnictví (§ 8a ZOS). Tato úprava by měla být 
ponechána ve stávajícím zákoně o ochraně 
spotřebitele, který by zároveň měl být náležitě 
přejmenován, a to v návaznosti na obsah 
konkrétních ustanovení. Daná ustanovení totiž 
není možné bez náhrady vypustit, neboť nebyly 
zaznamenány žádné problémy se stávající právní 
úpravou. Touto cestou si zároveň nový zákon o 
ochraně spotřebitele zachová své poslání, bude 
systematický a přehledný a nebude narušován 
ustanoveními, která s ochranou spotřebitele přímo 
nesouvisejí. Uživatelský komfort spotřebitelů 
nebude narušen. Pro úplnost je třeba konstatovat, 
že některá ustanovení (např. § 21 a některé 
odstavce z § 23a ZOS) nejsou v praxi již 
aplikovaná, a to zejm. vzhledem k tomu, že jsou 
obdobná opatření obsažena v jiných speciálních 
právních předpisech. U těchto ustanovení se 
předpokládá jejich vypuštění.“ 

dTest, o.p.s. Zásadní připomínka 
Nová právní úprava odpovědnosti za vady nesmí vést ke snížení úrovně 
práv spotřebitele, zejména nesmí vést k tomu, aby byla dále 

Vysvětleno. 
Vláda je vázána svým usnesením č. 1163 ze dne 
19. prosince 2016. To v bodu II.1 ukládá dotčeným 
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omezována práva, která byla ve staré právní úpravě označována jako 
zákonná záruka, dnes dovozována z ustanovení § 2165 občanského 
zákoníku. Zpřesnění úpravy bychom ale uvítali. 

ministrům vypracovat věcný záměr nového zákona 
o ochraně spotřebitele s ohledem na zajištění 
nejvyšší možné míry ochrany práv spotřebitelů. 
Jedním z cílů předkladatelů je, aby byla nová 
právní úprava jasná a zvyšovala právní jistotu 
jejích adresátů.   

Zásadní připomínka 
Mimosoudní řešení sporů – převzetí stávající právní úpravy bez 
jakéhokoliv zhodnocení, zda navržený systém funguje a dosahuje cílů 
stanovených směrnicemi, je typickým příkladem toho, jak po transpozici 
směrnice do právního řádu nikdo nedbá na skutečnou implementaci 
a nesleduje, zda schválená úprava dosahuje evropskými předpisy 
stanovených cílů. 
 
Přezkoumání celé spotřebitelské tématiky je jedinečnou možností jak 
fungování úpravy vyhodnotit a případně revidovat. Už dnes sledujeme 
určité výkladové problémy a nenaplňování cílů (např. vysoké poplatky za 
určení, zda právní vztah trvá, odporují požadavku levnosti a dostupnosti 
mimosoudního řešení). 
 
Zrovna tak rozdílný přístup, systematika a metodika mimosoudního 
řešení jeho jednotlivých subjektů rozhodně nepřispívá ke snadné 
orientaci adresátů v jejich procesních právech a povinnostech či 
důsledcích jednotlivých řízení. 
 
Za zcela zásadní považujeme možnost, aby alternativním způsobem 
mohl spotřebitel získat exekuční titul i v oblastech obecných sporů, ne jen 
v telekomunikacích, financích či energetice. 
 
Otázkou, která by rozhodně měla být přezkoumána, je metoda řešení 
stanovená obecnému subjektu – České obchodní inspekci. Dosahujeme 
opravdu cílů směrnice zvolenou „konciliací“? 

Vysvětleno. 
Systém mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů byl do českého právního řádu začleněn 
zákonem č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů a některé další zákony. Na 
základě dosavadního fungování nebyly prozatím 
zjištěny systémové problémy. S analýzou jeho 
fungování se počítá ke konci r. 2017 a následně 
v r. 2020. Předkladatelé předpokládají využití 
uvedených vyhodnocení fungování mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů, v novém zákoně o 
ochraně spotřebitele. 
Vyhodnocení se zaměří zejména na regulační 
možnosti v oblastech, které byly zvažovány při 
tvorbě systému mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, jako je např. 
závaznost/nezávaznost řešení sporů či jejich 
vykonatelnost. 

Zásadní připomínka 
Žaloby na zdržení se protiprávní činnosti – z praxe naší organizace, 
která má právo žalobu podat a která to aktivně činí, nevidíme jako 
největší problém nákladnost institutu (ač stanovení principu „každý za 
své“ či úleva na soudním poplatku oprávněným subjektům by rozhodně 

Vysvětleno. 
Problém nepřiměřeně dlouhého řízení je problém 
praktický, který je legislativně těžko řešitelný. 
Soudy mají již dnes k dispozici účinné nástroje, 
které mohou využít k efektivnímu zastavení 
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přispěly k častějšímu využívání institutu). Zásadním problémem je jeho 
neefektivnost a nesprávná implementace a nečinnost soudů. 
 
Český právní řád nezajišťuje soulad se směrnicí 2009/22/ES, konkrétně 
s tímto ustanovením: „Členské státy určí soudy nebo správní orgány 
příslušné k tomu, aby vedly řízení ve věcech zahájených na návrh 
oprávněných subjektů ve smyslu článku 3, která jsou zaměřena na: 
a) co možná nejpohotovější zastavení nebo zákaz protiprávního 
jednání, případně vydaný v rámci zkráceného řízení.“ 
 
Jak z  naší zkušenosti víme, řízení trvá nepřiměřeně dlouho a nevede 
k efektivnímu zastavení protiprávního jednání. 
 
V případě podnětů jiným orgánům státní správy nemá spotřebitelská 
organizace žádné zvláštní postavení, na rozdíl od neefektivní žaloby tak 
nemůže označovat důkazy, podávat návrhy či opravné prostředky, 
ačkoliv má potřebné informace, znalosti a dovednosti. Stálo by proto za 
úvahu přiznat spotřebitelským organizacím možnost vedlejší intervence 
jak v občanskoprávních sporech, tak i v rámci správního řízení. 

protiprávního jednání podnikatelů vůči 
spotřebitelům.  
V této souvislosti je třeba poukázat na probíhající 
proces revize občanského soudního řízení, které 
se těmito a souvisejícími otázkami zabývá, včetně 
úpravy hromadných žalob, které by měly být do 
českého právního řádu též zakotveny (viz str. 30 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
(RIA)). 

Obecná připomínka - snaha zpracovat samostatný kodex s cílem 
sjednotit dvojkolejnost soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy ochrany 
spotřebitele vytvoří novou dvojkolejnost mezi běžným občanským 
závazkovým právem a spotřebitelským závazkovým právem. Přitom 
odstranění dvojkolejnosti občanskoprávních a obchodněprávních 
závazků bylo prezentováno jako jeden z největších úspěchů a přínosů 
nového občanského zákoníku. 
 
Spotřebitelský kodex se v oblasti spotřebitelských závazků beztak 
neobejde bez obecné právní úpravy závazků v občanském zákoníku. 
Orientaci spotřebitelů či podnikatelů v právní úpravě tak nemá šanci 
zlepšit. 
 
Závazkových vztahů mezi spotřebiteli a podnikateli se týká i řada dalších 
ustanovení občanského zákoníku chránící například slabší smluvní 
stranu. Základem i spotřebitelského kontraktačního procesu (ať už je 
kontraktace prováděna jakoukoliv formou) budou ustanovení § 1731 a 
následující občanského zákoníku. Velký význam pro většinu 

Vysvětleno 
Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele 
schválila vláda usnesením č. 1163 ze dne 19. 
prosince 2016 v rámci schvalování materiálu 
nazvaného „Revize spotřebitelského práva“. Tuto 
myšlenku podpořila v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k uvedenému materiálu 
naprostá většina připomínkových míst. Aby bylo 
zabráněno namítané roztříštěnosti, bude nový 
zákon upravovat horizontální právní úpravu 
ochrany spotřebitele, a to jak veřejnoprávní, tak 
soukromoprávní.  
Předkladatelé souhlasí s konstatováním, že 
podpůrnou aplikaci OZ nelze z povahy věci 
vyloučit. Nový zákon nemá ambici pokrýt veškeré 
spotřebitelsko-podnikatelské vztahy. 
Předkladatelé počítají s tím, že bude vztah nového 
zákona k občanskému zákoníku jasně vymezen, 
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spotřebitelských závazků má otázka úpravy obsahu smlouvy, zejména 
obchodních podmínek, adhezních smluv, neúměrného zkrácení nebo 
lichvy. Při posuzování úrovně spotřebitelských smluv tak zvažovaný 
kodex sám o sobě na pokrytí spotřebitelsko-podnikatelských závazků 
nebude a nemůže stačit. 

aby byla zajištěna právní jistota, uživatelský 
komfort adresátů dotčených právních norem a 
jejich snadná aplikace.  
 

Odkazovací hypotézy norem – duplicitě soukromoprávní ochrany 
spotřebitele a jejího veřejnoprávního vymáhání se dá předejít velmi 
jednoduše, a to prostřednictví odkazů. Praxe, kdy hypotéza sankční 
normy je obsažena v jiném právním předpise, je zcela běžná pro správní 
i trestní právo. 
 
Není tedy nutné ty samé povinnosti opakovat ve dvou předpisech, stačí, 
když veřejnoprávní předpis označí porušení povinnosti dle 
soukromoprávního předpisu jako správní delikt či přestupek a stanoví mu 
sankci. 
 
Řada soukromoprávních opomenutí může mít už dnes veřejnoprávní 
důsledek, a to ve formě nekalých obchodních praktik, ať už se jedná o 
klamavé jednání, či opomenutí. To, že takové skutky nejsou postihovány 
dle současné legislativy, která to bez pochyby v řadě případů umožňuje, 
není problém této legislativy, ale orgánů, které ji aplikují. 

Vysvětleno. 
Podle názoru předkladatelů není praxe, kdy je 
hypotéza sankční normy obsažena v jiném 
právním předpise, zcela běžná, byť je samozřejmě 
možná. Právní úprava, kdy je hmotněprávní úprava 
obsažena v jednom předpisu, a sankce za její 
porušení, včetně určení příslušného orgánu dozoru 
v jiném předpise, omezuje srozumitelnost a právní 
jistotu, jakož i uživatelský komfort adresátů právní 
normy. Řešení opomenutí soukromoprávních 
povinností (upravených především v OZ) cestou 
klasifikace takového protiprávního jednání a 
ukládání sankcí za porušení zákazu nekalých 
obchodních praktik rovněž neodpovídá výše 
uvedeným požadavkům na právní předpisy; navíc 
není v souladu s dotčenými evropskými předpisy, 
jež vyžadují přímou sankcionovatelnost za 
porušení konkrétních povinností, nikoliv cestou 
aplikace právní úpravy o nekalých obchodních 
praktikách (tato má sloužit pouze jako záchranná 
síť v případě neexistence speciální úpravy).   

Informační povinnost – věcný záměr plánuje zachovat rozdělení 
informačních povinností, které jsou dnes upraveny v zákoně o ochraně 
spotřebitele a občanském zákoníku. Přitom by veškeré informační 
povinnosti mohly být upraveny v jednom oddíle zákona. Vkládat mezi 
informační povinnosti dle stávajících paragrafů 9 až 14 a 18 zákona o 
ochraně spotřebitele a informační povinnosti dle § 1811, 1820, 1826 a 
dalších občanského zákoníku zcela nesouvisející ustanovení (další 
povinnosti, předváděcí akce, zneužívající ujednání…) rozhodně nemůže 
vést ke snazší orientaci spotřebitelů i podnikatelů v legislativě. 
 

Akceptováno jinak. 
Tato otázka bude řešena v rámci přípravy 
paragrafového znění nového zákona o ochraně 
spotřebitele. Přitom bude třeba odlišovat obecné 
informační povinnosti, předsmluvní informace a 
informace smluvní, tak jak k nim přistupuje 
stávající zákon o ochraně spotřebitele, a příslušné 
právní předpisy EU. 
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Upozorňujeme zároveň, že informační povinnosti stanovené občanským 
zákoníkem nemají důsledek pouze v soukromoprávních sankcích, jako je 
ztráta povinnosti platit poplatky, o nichž spotřebitel nebyl informován, či 
prodloužení lhůty při nesplnění povinnosti informovat o možnosti 
odstoupit od smlouvy. Splnění informační povinnosti je zcela zásadní pro 
posuzování obsahu smlouvy a možných vad. Neinformuje-li prodávající 
o zvláštních vlastnostech výrobku či služby, může spotřebitel očekávat, 
že věc či služba má vlastnosti obvyklé, jakákoliv odchylka od obvyklosti 
pak může být hodnocena jako vada. Občanskoprávní důsledky nesplnění 
informační povinnosti jsou tedy daleko podstatnější než veřejnoprávní. 

Prodej mimo obchodní prostory a pořádání předváděcích akcí – 
jedná se opět o propojené věci. Zákon o ochraně spotřebitele zde dnes 
řeší i občanskoprávní otázky (zákaz přijímání plateb od spotřebitele). 
Bylo by vhodné opět upravit celou záležitost v jednom oddíle. 

Akceptováno jinak. 
Tato otázka bude řešena v rámci přípravy 
paragrafového znění nového zákona o ochraně 
spotřebitele. Přitom bude třeba vzít skutečnost, že 
právní úprava prodeje mimo obchodní prostory je 
širší než pouze předváděcí akce; navíc je většina 
ustanovení společná též pro prodej na dálku. 

Reklamace a odpovědnost za vady – opět se jedná o související 
problematiku upravenou v oddělených částech nově zvažovaného 
kodexu. Současný § 19 zákona o ochraně spotřebitele je základem pro 
většinu procesů uplatnění práva z odpovědnosti za vady spotřebitele vůči 
podnikateli, přitom byl původně konstruován spíše na kupní smlouvy. 
Novelou související s přijetím nového občanského zákoníku bylo sice 
ustanovení upraveno, ale i tak by bylo vhodné přemýšlet o širší úpravě, 
která by zahrnula proces reklamace odpovídající celé šíři spotřebitelské 
problematiky. 

Vysvětleno. 
Tato otázka bude řešena v rámci přípravy 
paragrafového znění nového zákona o ochraně 
spotřebitele.  
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Úprava odpovědnosti za vady u tzv. spotřebitelské kupní smlouvy je opět 
s uplatněním reklamace značně provázaná a nároky z odpovědnosti za 
vady základem pro řešení spotřebitelských nároků pro většinu 
spotřebitelských smluv, ať už z pohledu principů, nebo analogie. 
RIA vůbec nereflektuje specifickou českou právní úpravu odpovědnosti 
za vady, která není dána jen směrnici 99/44/ES, ale právní úpravou 
vycházející z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. V současnosti 
neposuzujeme jen shodu s kupní smlouvou, ale i obdobu dřívější 
„zákonné záruky“, jejíž obsah současný občanský zákoník nezrušil, jen 
přeformuloval. Máme obavy, aby dalším krokem nebylo „uvedení 
problematiky odpovědnosti za vady do souladu se směrnicí“, a tím 
odstranění práv z odpovědnosti za vady odpovídající dřívější „zákonné 
záruce“. 

Vysvětleno. 
Nepředpokládá se, že by se úprava odpovědnosti 
za vady obsahově měnila.  
Obavy ohledně „uvedení problematiky 
odpovědnosti za vady do souladu se směrnicí“ 
jakožto argumentu pro zeslabení ochrany nejsou 
na místě. Směrnice 99/44/ES je založena na 
principu minimální harmonizace. 
 

Při uplatnění práva z vadného plnění u spotřebitelské kupní smlouvy 
musí být dnes současně aplikována obecná právní úprava a zvláštní 
právní úprava pro prodej zboží v obchodě (§ 2158 občanského 
zákoníku). Pokud se tedy prodej zboží v obchodě vyčlení z občanského 
zákoníku, bude muset být ve spotřebitelském kodexu znovu upraveno to, 
co je v ustanovení § 2099 až § 2117. Jinak by došlo k faktické likvidaci 
práv, která byla dříve označována jako „zákona záruka“, dnes 
vyplývajících z ustanovení § 2165 s nároky dle § 2106 a § 2107 
občanského zákoníku. 

Vysvětleno. 
Skutečnost, že při uplatnění práv z vadného plnění 
u spotřebitelských smluv musí být vedle zvláštní 
právní úpravy pro prodej zboží v obchodě 
aplikována též obecná právní úprava, považují 
předkladatelé za aplikační problém i snížení právní 
jistoty smluvních stran. Ucelená úprava 
odpovědnosti za vadné plnění by měla tyto 
nedostatky napravit. V tomto směru se tedy např. 
počítá s výslovným zakotvením práva na náhradu 
účelně vynaložených nákladů při uplatnění práva 
z vadného plnění (viz str. 66 Závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace (RIA)). 
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V současné době nevidíme jako problematickou úpravu smluvní záruky 
(záruky za jakost) v § 2119 a následujících občanského zákoníku. Pokud 
by ale byla ve zvažovaném rozsahu vyčleněna ochrana spotřebitele, 
musel by ji spotřebitelský kodex řešit duplicitně. 

Vysvětleno. 
Úprava smluvní záruky je z hlediska práva EU 
nedostatečná a je třeba ji pro vztahy prodávající – 
spotřebitel uvést do souladu. Proto pokud zůstane 
záruka za jakost v § 2119 zachována, o duplikaci 
nepůjde. 

Česká 
leasingová a 
finanční 
asociace 

Úvod 
Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) ve 
velkém rozsahu poskytují služby spotřebitelům. Problematika 
spotřebitelského práva se proto členských společností ČLFA eminentně 
dotýká. ČLFA si proto dovoluje požádat, aby byla zapojena do další 
přípravy spotřebitelského kodexu. 

 

Obecné dopady rekodifikace spotřebitelského práva na členské 
společnosti ČLFA 
Věcný záměr komplexní rekodifikace spotřebitelského práva je 
předkládán po 3,5 letech od nabytí účinnosti rekodifikace soukromého 
práva. Rekodifikace soukromého práva představovala nesmírnou 
časovou a finanční zátěž pro veřejný i soukromý sektor. Pro úřady, 
podniky i jednotlivce vyvstala nutnost seznámit se s novou právní 
úpravou a přizpůsobit jí veškeré systémy, procesy i dokumentaci.  
Členské společnosti ČLFA se obávají, že rekodifikace spotřebitelského 
práva v rozsahu dle předloženého věcného záměru nového zákona o 
ochraně spotřebitele bude znamenat opět další rozsáhlou a svým 
způsobem zbytečnou zátěž pro celý podnikatelský sektor. I když bude 
nově přijatá právní úprava věcně shodná, členské společnosti ČLFA 
budou muset znovu provést úpravy smluvní dokumentace a interních 
směrnic, aby reflektovala změnu účinného právního předpisu. V případě 
jakýchkoli věcných změn – věcný záměr naznačuje, že k věcným 
změnám bude docházet tam, kde je stávající právní úprava považována 
za nedostatečnou – budou nuceny provést znovu analýzu dopadů 
nového zákona v celém jeho komplexu na svou činnost a přizpůsobit 
svou smluvní dokumentaci i vnitřní procesy přijaté úpravě. Oproti tomu 
dopady chirurgicky přesné dílčí novelizace mířící jen na konkrétní vady 
stávající právní úpravy by byly podstatně omezenější. 
Přidání dalšího předpisu do struktury soukromoprávní úpravy, která je 
nyní tvořena občanským zákoníkem a komplexem speciálních právních 
úprav (např. zákon o spotřebitelském úvěru) způsobí nevyhnutelně 

Vysvětleno 
Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele 
schválila vláda usnesením č. 1163 ze dne 19. 
prosince 2016 v rámci schvalování materiálu 
nazvaného „Revize spotřebitelského práva“. Tuto 
myšlenku podpořila v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k uvedenému materiálu 
naprostá většina připomínkových míst. 
K obavě před zbytečnou zátěží a nutností 
přizpůsobit smluvní dokumentaci a vnitřní procesy 
přijaté úpravě lze říci, že obchodníci sice ponesou 
určité zvýšené náklady spojené s nutností 
revidovat jimi používanou smluvní dokumentaci, 
avšak náklady nebudou velké, neboť co do obsahu 
právních norem se zásadní změny 
nepředpokládají; půjde spíše o formu (např. o 
odkazy na dotčené právní předpisy). 
Pokud jde o namítanou právní nejistotu, k narušení 
právní jistoty podle názoru předkladatelů a vlády 
nedojde; předpokládá se jednoznačné vymezení 
vztahu nového zákona o ochraně spotřebitele 
s občanským zákoníkem (popř. s jeho konkrétními 
částmi). Navíc předkladatelé při přípravě 
paragrafového znění budou dbát na to, aby byla 
vždy vyjasněna vazba jak na občanský zákoník, 
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otázky vzájemného vztahu jednotlivých dílčích ustanovení, ne 
nepodobné otázkám vyvolávaným v minulosti koexistencí občanského a 
obchodního zákoníku. Takováto právní nejistota není v zájmu ani 
podnikatelů ani spotřebitelů. 
Domníváme se, že tyto dopady nejsou v analýze dopadů (RIA) 
dostatečně zohledněny, neboť závěrečná zpráva RIA se v oblasti dopadů 
na podnikatele soustředí na přínosy nápravy chyb, nejasností a 
nepřesností a na dopady v podobě správních sankcí. ČLFA si proto 
dovoluje požádat, aby při případném pokračování legislativních prací na 
rekodifikaci spotřebitelského práva bylo provedeno detailní zhodnocení 
dopadů na podnikatelské subjekty a na právní jistotu všech subjektů 
práva, a na základě této analýzy byl zvážen další postup. 

případně jeho konkrétní části, tak i na ostatní 
právní předpisy. 
S dopady na podnikatelské subjekty se 
v Závěrečné zprávě RIA počítá, podrobnější 
vyhodnocení dopadů bude součástí paragrafového 
znění.  

Problematika - informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti 
spotřebitele (část pátá ZOS) 
 
Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele představují 
zásadní předpoklad poskytování služeb členských společností ČLFA 
spotřebitelům. Je třeba zdůraznit, že tento význam mají nejen u služeb, 
které jsou poskytovány v režimu zákona č. 257/2016 Sb., o 
spotřebitelském úvěru, ale i u služeb, které jsou poskytovány mimo právní 
úpravu uvedeného zákona (např. operativní leasing). 
Stávající právní úprava části páté ZOS umožňuje realizovat společný 
zájem členů ČLFA a spotřebitelů samých na předcházení předlužení 
spotřebitele. Současně však stanoví jednoznačné limity činnosti 
informačních databází o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele, čímž 
chrání spotřebitele před jejich zneužíváním. V neposlední řadě poskytuje 
spotřebitelům i podnikatelům v této oblasti potřebnou právní jistotu. 
ČLFA se tak nedomnívá, že by se jednalo o oblast bez přímé souvislosti 
s ochranou spotřebitele. 
Z věcného záměru zcela jasně neplyne, zda předkladatel zamýšlí 
ponechat v účinnosti jakýsi „zbytkový starý zákon o ochraně 
spotřebitele“, který by obsahoval problematiku nepřevzatou do nového 
spotřebitelského kodexu, včetně právní úpravy informačních databází o 
bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele (kapitola 3.1.1 uvádí „Ustanovení, 
jejichž obsah bude převzat do nového zákona o ochraně spotřebitele, 
budou ve stávajícím zákoně o ochraně spotřebitele zrušena“, ergo 

Vysvětleno. 
Ohledně tzv. zbytkového zákona o ochraně 
spotřebitele je třeba konstatovat, že se bude 
zaměřovat na ty otázky, které necílí přímo na 
obecnou ochranu spotřebitele (zejm. se bude 
jednat o ochranu spotřebitelů před padělky a 
registry dlužníků).  Předpokládá se paralelní 
platnost i účinnost nového i původního zákona 
s tím, že zákon č. 634/1992 Sb. bude současně 
přejmenován (v návaznosti na obsah ustanovení, 
která v něm zůstanou zachována, a to včetně 
určení příslušných orgánů dozoru, jakož i 
vymezení přestupků a sankcí), aby nedocházelo 
k interpretačním a aplikačním problémům.  
 
Zpráva RIA byla v bodu 2.3 varianta 3.1 písm. B) 
upravena následovně: 
„V rámci právní úpravy obsažené nyní v zákoně o 
ochraně spotřebitele by měla být převzata téměř 
celá právní úprava, s výjimkou ustanovení 
týkajících se: 
kontroly na podnět majitele práva duševního 
vlastnictví (§ 8a ZOS); 
povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnic (§ 14a 
ZOS); 
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ustanovení nepřevzatá by rušena být neměla), nebo zda zamýšlí tuto 
právní úpravu bez náhrady zrušit.  
Ani jedna z těchto variant však z pohledu ČLFA nepředstavuje vhodné 
řešení. Jistě by nebylo vhodné, aby vedle nového spotřebitelského 
kodexu přetrval jakýsi „zbytkový starý zákon o ochraně spotřebitele“, 
svým názvem velmi podobný, a obsahující jen několik málo ustanovení – 
taková situace by znamenala nežádoucí zesložitění právní úpravy, které 
by negativně dopadalo zejména na spotřebitele, ale samozřejmě i na 
podnikatele. 
Úplné zrušení stávající části páté ZOS by pak znamenalo krok zpět 
v ochraně spotřebitele, neboť by spotřebitel byl zbaven jednoznačné 
konkrétní opory v právním řádu pro uplatňování svých práv vůči 
provozovatelům těchto databází (je třeba zdůraznit, že v řadě členských 
států EU jsou tyto databáze provozovány na základě obecné právní 
úpravy zpracování osobních údajů, která neposkytuje spotřebiteli zdaleka 
tak konkrétní ochranu, jako nynější část pátá ZOS). Současně by však 
znamenala právní nejistotu pro členské společnosti ČLFA, což obojí 
pokládáme za krajně nežádoucí. 

informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti 
spotřebitele (část pátá ZOS); 
ekoznačky (§ 18b ZOS); 
nápravných prostředků (opatření), (§ 21, některé 
odstavce § 23a ZOS). 
V principu se jedná o taková ustanovení, která 
spíše zahrnují úpravu podmínek podnikání a chybí 
jim přímá vazba na ochranu spotřebitele (§ 18b, 
část pátá ZOS), případně se jedná o evidenční 
povinnosti podnikatelů (§ 14a ZOS) nebo o 
ochranu práv jiných osob, než spotřebitelů 
(majitelů práv duševního vlastnictví, § 8a ZOS). 
Předpokládá se, že tato ustanovení budou 
zachována.  
Naopak, další kategorii ustanovení nevhodných k 
převzetí do nového zákona o ochraně spotřebitele 
představují ta ustanovení, která lze označit za v 
praxi neaplikovaná, zejm. vzhledem k tomu, že 
jsou obdobná opatření obsažena v jiných 
speciálních právních předpisech, např. v zákoně č. 
102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 21 a některé odstavce z § 
23a ZOS). U těchto ustanovení se předpokládá 
jejich vypuštění.“ 
 
V bodu 3.2 byla zpráva RIA upravena následovně: 
„Ze stávajícího zákona o ochraně spotřebitele 
nebudou převzata ustanovení, která nemají přímou 
vazbu na spotřebitele (§ 18b, část pátá ZOS), a 
jedná se spíše o evidenční povinnosti podnikatelů 
(§ 14a ZOS), případně se jedná o ochranu práv a 
právem chráněných zájmů majitelů práv duševního 
vlastnictví (§ 8a ZOS). Tato úprava by měla být 
ponechána ve stávajícím zákoně o ochraně 
spotřebitele, který by zároveň měl být náležitě 
přejmenován, a to v návaznosti na obsah 
konkrétních ustanovení. Daná ustanovení totiž 
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není možné bez náhrady vypustit, neboť nebyly 
zaznamenány žádné problémy se stávající právní 
úpravou. Touto cestou si zároveň nový zákon o 
ochraně spotřebitele zachová své poslání, bude 
systematický a přehledný a nebude narušován 
ustanoveními, která s ochranou spotřebitele přímo 
nesouvisejí. Uživatelský komfort spotřebitelů 
nebude narušen. Pro úplnost je třeba konstatovat, 
že některá ustanovení (např. § 21 a některé 
odstavce z § 23a ZOS) nejsou v praxi již 
aplikovaná, a to zejm. vzhledem k tomu, že jsou 
obdobná opatření obsažena v jiných speciálních 
právních předpisech. U těchto ustanovení se 
předpokládá jejich vypuštění.“ 

Česká asociace 
pojišťoven 

Podle předkladatele „budou základními sledovanými cíli sjednocení 
právní úpravy a odstranění stávající roztříštěnosti“. Tento záměr 
samozřejmě podporujeme. Konkrétně je důležitý zejména v úpravě: 

 

a) definic – v návrhu je zmiňován např. pojem „trvalý nosič“. Sektorová 
regulace pojišťovnictví, zejména směrnice EP a Rady (EU) 2016/97 o 
distribuci pojištění, nařízení  EP a Rady (EU) 1286/2014 o sděleních 
klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních 
produktů a pojistných produktů s investiční složkou, také tento pojem 
definuje. Je třeba, aby definice odpovídaly evropské regulaci a byly 
v národní právní úpravě konzistentní, aby nenastávaly výkladové 
nejasnosti (viz např. definice v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském 
zákoníku, dále „OZ“) a aplikační problémy při předávání dokumentů na 
trvalém nosiči (jiném než je listina). Zároveň dáváme ke zvážení vhodnost 
uvažovaného navrhovaného definičního vymezení určitých typů smluv. 
Považujeme za systémové zachovat jejich obecnou úpravu 
v soukromoprávním kodexu  
b) předsmluvních informací – při úpravě požadavků na předsmluvní 
informace předávané spotřebitelům je třeba jednoznačně nastavit vztah 
k zvláštním právním předpisům (mj. i k sektorovým informačním 
povinnostem). Již při přípravě na aplikaci OZ bylo velmi obtížné najít 
správný vztah mezi zvláštními „spotřebitelskými“ ustanoveními a zvláštní 

Bereme na vědomí. 
Otázka definic bude řešena při přípravě 
paragrafového znění s tím, že jejich znění bude 
v maximální míře respektovat transponovanou 
evropskou legislativu. 
Pokud jde o předsmluvní informace, při přípravě 
paragrafového znění bude jednoznačně vymezen 
vztah nového zákona o ochraně spotřebitele 
k občanskému zákoníku i speciálním právním 
předpisům. 
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sektorovou úpravou (požadavky zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích 
zprostředkovatelích). 

Z bodu 3.1.2. návrhu vyplývá, že bude v této souvislosti do legislativního 
procesu předložen nový zvláštní zákon o distribuci finančních služeb, 
pokud jde o úpravu finančních služeb v případě, že smlouva byla 
uzavřena výhradně s použitím prostředků komunikace na dálku (§ 1841 
až 1851 OZ). 
 
Vzhledem k roztříštění úpravy prodeje pojištění na dálku (ustanovení o 
pojistné smlouvě v OZ – např. odstoupení od smlouvy; návrh zákona o 
distribuci pojištění a zajištění (v současnosti v legislativním procesu) – 
předsmluvní informace;  předpokládaný nový zákon o distribuci 
finančních služeb) -  znovu upozorňujeme na to, že je zásadní, aby 
byly  všechny zákony vzájemně kompatibilní a neodporovaly si a aby byl 
zcela jednoznačně vymezeny vztahy případné subsidiarity mezi nimi.  

Bereme na vědomí. 
Záměrem předkladatelů je předložení obou 
právních předpisů současně s tím, že bude 
jednoznačně vymezen vztah nového zákona o 
ochraně spotřebitele k občanskému zákoníku i 
speciálním právním předpisům. 

Sdružení obrany 
spotřebitelů – 
Asociace, z.s. 
 

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se již v minulosti několikrát 
vyjádřila k návrhu tezí spotřebitelského kodexu a k samotné myšlence 
vzniku takového speciálního kodexu, který má představovat pouhou 
syntézu již existující právní úpravy do jednoho předpisu, zaujala od 
počátku negativní postoj. Ani materiály předložené v současné době nás 
o potřebnosti nové právní úpravy, tak je v rámci věcného záměru 
prezentována, nepřesvědčily. 
 
Souhlasíme s mnoha myšlenkami, které jsou v materiálu obsaženy, např. 
že „Právní úprava ochrany spotřebitele by měla být celkově zdokonalena 
a zejména by mělo dojít ke zvýšení vymahatelnosti práv spotřebitelů, 
posílení právní jistoty i právního vědomí adresátů regulace a zajištění 
přehlednosti a uživatelské přívětivosti.“ Nejsme však přesvědčeni, že 
řešením je přijetí spotřebitelského kodexu, který pouze převezme již 
existující právní úpravu. 

Bereme na vědomí. 
Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele 
v navrženém rozsahu schválila vláda usnesením č. 
1163 ze dne 19. prosince 2016 v rámci 
schvalování materiálu nazvaného „Revize 
spotřebitelského práva“. Tuto myšlenku podpořila 
v rámci meziresortního připomínkového řízení 
k uvedenému materiálu naprostá většina 
připomínkových míst. 

1. Vytržení soukromoprávní ochrany spotřebitele z občanského 
zákoníku považujeme za zcela nesystémové řešení, které povede k 
tomu, že jak při samotném vytváření spotřebitelského kodexu, tak při 
(zřejmě četných) novelizacích speciálního spotřebitelského kodexu 
budou opomíjeny vazby mezi ustanoveními sloužícími k ochraně 
spotřebitele a ostatní (obecnou) úpravou soukromého práva, což bude 
způsobovat výkladové problémy při aplikaci nové právní úpravy. 

Bereme na vědomí. 
Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele 
v navrženém rozsahu schválila vláda usnesením č. 
1163 ze dne 19. prosince 2016 v rámci 
schvalování materiálu nazvaného „Revize 
spotřebitelského práva“. Tuto myšlenku podpořila 
v rámci meziresortního připomínkového řízení 
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V situaci, kdy zákonodárce teprve nedávno přijal nový Občanský zákoník 
mj. s cílem integrace několika právních norem do jednoho předpisu 
soukromého práva, považujeme za neefektivní opět z tohoto 
sjednocujícího zákona vytrhávat jednotlivá ustanovení a vkládat je do 
zvláštního předpisu, kde mají být kombinovány s veřejnoprávní regulací. 
Navíc nelze opomenout, že ani nový spotřebitelský kodex žádnou 
komplexní právní úpravou nebude, neboť se počítá se zachováním 
určitých specifických úprav, např. zákona o spotřebitelském úvěru, 
zachováním zvláštní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti elektronických 
komunikací, na trhu s energiemi apod.  
 
Ať se zákonodárce bude snažit sebevíc, vždy bude třeba pro komplexní 
řešení konkrétního spotřebitelského problému aplikovat jak 
spotřebitelský kodex, tak Občanský zákoník. Příkladem může být 
navržené přenesení odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 
do nového kodexu, ačkoliv jiné režimy náhrady škody, které se typicky 
aplikují ve spotřebitelských vztazích (např. škoda na vnesené věci) mají 
zůstat v Občanském zákoníku. Stejně tak např. otázky promlčení těchto 
práv budou stále řešeny dle Občanského zákoníku. 
 
O uživatelské přehlednosti a přívětivosti takového kodexu lze tedy 
úspěšně pochybovat. 

k uvedenému materiálu naprostá většina 
připomínkových míst. 

2. Dle našeho názoru samotné vytvoření Spotřebitelského kodexu 
nepovede k posílení ochrany spotřebitelů v ČR. Není nám vůbec 
zřejmé, jak má nový spotřebitelský kodex vést „ke zvýšení vymahatelnosti 
práv spotřebitelů, posílení právní jistoty“, když materiál hovoří o tom, že 
se nepředpokládá, že by nový zákon vyvolal potřebu změny právních 
předpisů upravujících procesních pravidla pro kontrolu a ukládání 
opatření a sankcí. Pokud se obsahově na pravomocích správních 
orgánů nic nezmění a nedojde ani k posílení práv spotřebitele 
v rámci civilního práva procesního, jedná se o ničím nepodloženou 
deklaraci záměru, který není nijak naplňován. K naplnění tohoto cíle 
vede pouze cesta obsahových změn zejména procesní právní 
úpravy. 
 

Vysvětleno. 
Vymahatelnost zákona bude zajištěna zejména 
vyjasněním pravidel na ochranu spotřebitele a tím 
zvýšením právní jistoty, jakož i posílením 
veřejnoprávní ochrany spotřebitelů, zejm. v oblasti 
zneužívajících smluvních ujednání. Pokud jde o 
posílení práv spotřebitelů v rámci civilního práva 
procesního, probíhá jeho revize, do níž se nejeví 
jako vhodné zasahovat. 

3. Obáváme se, že vytváření speciálního kodexu pro spotřebitele 
povede k opětovným snahám o revizi některých opatření na 

Vysvětleno. 
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ochranu spotřebitele, ať už z důvodu lobbingu ze strany podnikatelské 
veřejnosti, nebo z důvodu chyb či opomenutí ze strany autorů 
legislativního textu. Jednak může mít tento problém podobu konkrétních 
obsahových změn jednotlivých ustanovení a jednak může souviset se 
systémovým pojetím spotřebitelského kodexu jako speciální právní 
úpravy (viz též bod ad 1. tohoto textu). Pokud má být nový spotřebitelský 
kodex speciální úpravou k Občanskému zákoníku, vzniknou nepochybně 
situace, kdy nastane nejistota ohledně toho, zda se konkrétní ustanovení 
Občanského zákoníku použije subsidiárně, nebo zda je naopak speciální 
úpravou spotřebitelského kodexu vyloučeno.  Příkladem může být 
navržené vytržení tzv. spotřebitelské kupní smlouvy, nyní obsažené v § 
2158 až 2174 OZ do speciálního kodexu, přičemž pouze obecná úprava 
závazků v § 1924 výslovně zakotvuje právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů při uplatnění práva z vadného plnění. Nyní je tato 
úprava aplikována v rámci jednoho právního předpisu jako obecná 
úprava závazkového práva. Pokud dojde k jejímu vytržení do zvláštního 
zákona, lze očekávat snahy o výklad směřující k omezení tohoto práva 
spotřebitele z důvodu speciality nového spotřebitelského kodexu.  
 
Vytvoření nových aplikačních nejasností vskutku k lepší ochraně 
spotřebitele nepřispěje. 
 

Byť nelze lobbing či jiné zásahy do normotvorby 
vyloučit ani zakázat, vláda je vázána svým 
usnesením č. 1163 ze dne 19. prosince 2016. To 
v bodu II.1 ukládá dotčeným ministrům vypracovat 
věcný záměr nového zákona o ochraně 
spotřebitele s ohledem na zajištění nejvyšší možné 
míry ochrany práv spotřebitelů.  
Pokud jde o konkrétní příklad týkající se práva na 
náhradu účelně vynaložených nákladů při 
uplatnění práva z vadného plnění, předkladatelé 
předpokládají jeho výslovné zakotvení 
v paragrafovém znění nového zákona (viz str. 66 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
(RIA)).  

4. Významným argumentem zákonodárce je to, že spotřebitelská 
legislativa je často novelizována, a že „časté změny občanského 
zákoníku mohou u laické i odborné veřejnosti vyvolávat dojem jeho 
nestability jako základního právního kodexu a narušit tak jeho statut 
stabilního prvku představujícího právní jistotu ve smluvních vztazích.“  
 
Rozumíme sice tomu, že z politického hlediska může být pro 
předkladatele efektivnější odůvodňovat potřebu novelizace 
spotřebitelského kodexu než novelizaci Občanského zákoníku, 
z hlediska právního a legislativně technického v tom však nespatřujeme 
rozdíl. Určitě to tedy není důvod pro vytváření zcela nového předpisu. 
Navíc představa, že novelizací spotřebitelského kodexu bude vyřešen 
případný nesoulad se zněním obecné právní úpravy v Občanském 
zákoníku je zcela mylný. Pokud má být Občanský zákoník aplikován 
subsidiárně, pak si nelze představit, že nebude v aplikační praxi jasné, 

Vysvětleno 
Předkladatelé počítají s tím, že bude vztah nového 
zákona k občanskému zákoníku jasně vymezen, 
aby byla zajištěna právní jistota, uživatelský 
komfort adresátů dotčených právních norem a 
jejich snadná aplikace. Předkladatelé při přípravě 
paragrafového znění budou dbát na to, aby byla 
vždy vyjasněna vazba jak na občanský zákoník, 
případně jeho konkrétní části, tak i na ostatní 
právní předpisy. 
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zda je konkrétní pojem používaný spotřebitelským kodexem podřaditelný 
pod obecnější pojem Občanského zákoníku či nikoliv. Je nutné se 
připravit na to, že by i v takovém případě vznikaly aplikační nejasnosti, 
které opět nepovedou k posílení práv spotřebitelů. 

Sdružení 
českých 
spotřebitelů, z. 
ú. 

A. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO MATERIÁLU 

SČS vítá snahu Ministerstva průmyslu a obchodu dosáhnout ve 
spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti zdokonalení právní úpravy 
ochrany spotřebitele a posílení vymahatelnosti práv spotřebitelů v České 
republice; plně se ztotožňujeme s nevhodností transponovat požadavky 
evropského spotřebitelského práva do občanského zákoníku jako 
základní právní normy soukromého práva. Tato snaha je nicméně 
vyjádřena převáženě úvahami nad systematikou nové právní úpravy, a 
nikoli úvahami nad hmotně-právním obsahem jednotlivých ustanovení, ať 
už jde o jejich dopady či o jejich význam pro tržní prostředí v ČR a jeho 
kultivaci.    

Oceňujeme rovněž, že bylo snahou zapojit do přípravy dotčené subjekty 
a i veřejnost (od 10. do 24. ledna 2017); k předloženému návrhu ale 
předkladatelé dospěli na základě vlastního vyhodnocování dosavadního 
fungování právní úpravy a k řadě podnětů z veřejné konzultace nebylo 
přihlédnuto.  

Návrh VVZ je úzce vázán na kompetence předkladatelů a ve svém 
důsledku jim oběma má usnadnit přejímání předpisů evropského práva 
v jejich působnosti. Výhodností návrhu pro spotřebitele, či zajištěním 
přímo nejvyšší možné míry ochrany práv spotřebitelů je v materiálu 
argumentováno poskrovnu a hlavním důvodem pro předložení VZZ 
v dané podobě (a také  Závěrečné zprávy RIA) se jeví zejména potřeba 
zajistit veřejnoprávní sankce (možnost udělení sankcí) tam, kde to 
požaduje právo EU a kde v ČR z povahy věci přichází do úvahy dosud 
jen civilní žaloba, popř. mimosoudní řešení daného sporu mezi 
spotřebitelem a podnikatelem-obchodníkem-profesionálem. 

Bereme na vědomí. 

Vzhledem k tomu, že mají zůstat zachována ustanovení § 8a ZOS, § 14a 
ZOS, část pátá ZOS, § 18b ZOS a § 21, 23a ZOS, bylo by vhodné vymezit 
ve VZZ i nový název dosavadního zákona o ochraně spotřebitele (ZOS). 
Pouhé konstatování, že by měl být stávající ZOS náležitě přejmenován, 
považujeme za nedostatečné. 

Vysvětleno. 
Název stávajícího zákona č. 634/1992 Sb., v němž 
po přijetí nového zákona o ochraně spotřebitele 
zůstanou jen vybraná ustanovení, bude definitivně 
stanoven až v rámci přípravy paragrafového znění 
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v návaznosti na jeho skutečný obsah. Uvažuje se 
např. o názvu „Zákon o některých aspektech 
ochrany spotřebitele v souvislosti s porušováním 
některých práv duševního vlastnictví a o registrech 
dlužníků“. 

Upozorňujeme, že i přes poměrně velký zásah do systematiky 
spotřebitelského práva v ČR, se bude s největší pravděpodobností – viz 
Struktura nového zákona – jednat spíše o nový zákon o ochraně 
spotřebitele, a nikoli o spotřebitelský kodex, neboť druhá varianta není či 
nebyla předkladateli vyhodnocena jako nejpřijatelnější. 

Akceptováno. 
Výraz „spotřebitelský kodex“ byl z materiálu 
odstraněn. 

V tomto ohledu pak rovněž požadujeme, aby byl podstatným způsobem 
zkrácen termín pro předložení paragrafového znění nového zákona (o 
ochraně spotřebitele), neboť termín 30. června 2020 může podle našeho 
názoru zkomplikovat přijetí této normy i novou Poslaneckou sněmovnou 
v dalším volebním období.  

Vysvětleno. 
S ohledem na rozsah změn a probíhající jednání 
EU o návrzích některých předpisů, jež budou do 
nového zákona též transponovány, je třeba zajistit 
odpovídající časový prostor pro přípravu kvalitní a 
vyvážené právní normy. Nicméně předkladatelé 
budou usilovat o to, aby byly práce ukončeny co 
nejdříve, nejpozději do konce roku 2019. 

Zásadní připomínka 
2.6 Struktura zákona o ochraně spotřebitele 

Bezpečnost a kvalita výrobků a služeb 

Ačkoli zákon o obecné bezpečnosti výrobků má zůstat mimo zákon o 
ochraně spotřebitele (jako úprava speciální) s poukazem na možné 
budoucí přijetí nařízení (EU) o obecné bezpečnosti výrobků a potřebu 
adaptovat na toto nové nařízení i zákon o ochraně spotřebitele, 
upozorňujeme na fakt, že podpora zájmů spotřebitelů a zajištění vysoké 
úrovně jejich ochrany, a to pokud jde konkrétně o ochranu zdraví, 
bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, je z pohledu 
navrhované právní úpravy zcela nedostatečná. 

Kromě informačních povinností, včetně předsmluvních informací, 
podmínek pro smlouvy uzavírané na dálku či mimo obchodní prostory a 
dalších institutů spotřebitelského práva je třeba do nové právní úpravy 
promítnout a dále výrazně posílit i hmotně-právní aspekty prodeje a 
nabídky výrobků a služeb tak, aby nový zákon – má-li být „základním 
kamenem“ ochrany spotřebitele v ČR – plnil tuto funkci a neomezoval se 

Akceptováno jinak. 
Problematika bezpečnosti výrobků je v současné 
době upravena zákonem č. 102/2001 Sb., o 
obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších 
předpisů. Oblast tzv. stanovených výrobků (tedy 
takových výrobků, které představují zvýšenou míru 
nebezpečnosti plynoucí z jeho užití) je dále 
regulována zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, zákonem č. 90/2016 
Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh a dále právními předpisy 
vydanými k jejich provedení. Rovněž je 
problematika bezpečnosti výrobků upravena celou 
řadou technických norem.  

Poněkud jiným tématem je otázka jakosti/kvality 
zboží a služeb. Ovšem i tato problematika je dnes 
právními předpisy upravena (kromě výše 
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do budoucna pouze na označení křišťálového skla („směrnice 
69/493/EHS“), obuvi („směrnice 94/11/ES“) či na zákaz dovozu a uvádění 
na trh psích a kočičích kožek („nařízení č. 1523/2007“). 

Zákon o ochraně spotřebitele musí, pokud má plnit svoji funkci, jasně 
vymezit, co spotřebitel může za své peníze očekávat, že z hlediska nejen 
ochrany zdraví a bezpečnosti, ale i dalších oprávněných zájmů 
uplatňovaných v ČR, dostane, a také, co mu podnikatel-obchodník-
profesionál vůbec smí nabízet, aby se nedostal ani do potencionálního 
konfliktu s právními a správními předpisy ČR, a v daném ohledu - 
zejména pak s předpisy na ochranu spotřebitele. 

Tento požadavek přitom lze buď vyjádřit, že pro posouzení kvality 
výrobků a i služeb) je potřeba aplikovat analogicky ustanovení týkající se 
bezpečnosti výrobku dle § 3 odst. 2 až 5 zákona č. 102/2001 Sb., anebo 
minimálně jinak stanovit, co se v ČR rozumí obvyklou jakostí s tím, že 
deklarovaná úroveň ochrany spotřebitele ze strany prodávajícího (v rámci 
§3 ZOS a požadavků na poctivost prodeje) současně nemůže nebo 
nesmí být nižší (nebo horší).  

Obecně lze pak tento požadavek a zásadní připomínku formulovat i tak, 
že návrh VZZ nebere vůbec v potaz rozvoj a i úroveň přejímání 
evropských harmonizovaných norem, resp. mandátových norem 
vyhlašovaných v Úředním věstníku EU na základě směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků, a význam těchto norem a technické normalizace 
pro ochranu spotřebitele a rozvoj trhu obecně.  

Odůvodnění 

Tento požadavek není samoúčelný. Každoroční objem spotřeby 
domácností je natolik podstatný i pro samotné hospodářství ČR, že není 
a nemůže být (nehledě k rizikům, které současný stav včetně 
dobrovolnosti poctivosti prodeje ze strany prodejců pro spotřebitele 
přináší) lhostejné za jakou kvalitu či za jakou jakost u výrobků a potažmo 
i služeb, které nejsou upraveny přímo právními předpisy, spotřebitelé tyto 
prostředky vynakládají.  

Zároveň, podstatnou hodnotou je zde i ochrana poctivých podnikatelů 
před nepoctivou konkurencí, která se teprve tak stává zárukou 

zmiňovaných právních předpisů a technických 
norem) lze dále samozřejmě zmínit § 3 zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů (ale i další ustanovení tohoto 
zákona, např. § 4 a násl., přičemž platí, že přijetí 
nového zákona o ochraně spotřebitele rozhodně 
nebude znamenat zrušení těchto ustanovení bez 
náhrady), zmínit lze např. i zákon č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, 
případně různé další právní předpisy, které se 
vztahují k jednotlivým druhům výrobků či služeb 
(přičemž opět lze v této souvislosti poukázat i na 
právní úpravu na úseku živnostenského 
podnikání). V právním řádu je dále odpovídajícím 
způsobem upravena dozorová pravomoc veřejné 
správy, jakož i možnosti soukromoprávní obrany 
spotřebitelů vůči prodeji zboží a služeb 
nedostatečné kvality/jakosti.  

Pokud jde o otázku kvality a vyloučení možných 
interpretačních nejasností, byl bod 2.4.2.1 
Závěrečné zprávy RIA upraven následovně: 
„Vzhledem ke zkušenostem s aplikací stávající 
právní úpravy ustanovení týkajících se poctivosti 
prodeje by tato část stávajícího zákona o ochraně 
spotřebitele měla být zachována, případně může 
dojít k upřesnění některých podrobností jako např. 
posuzování jakosti (například na základě souladu 
s příslušnými technickými normami, obvyklou 
praxí, rozumným očekáváním spotřebitele 
týkajícím se jakosti, stavem vědy a techniky, 
apod.).“ 
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spravedlivé soutěže na trhu a přináší jak spotřebitelům, tak i poctivým 
podnikatelům užitek v podobě rozvoje techniky a dalších inovací. 

Tento požadavek pak nenarušuje koncepci předkladatelů upravit 
zákonem o ochraně spotřebitele pouze věci, které jsou v působnosti 
resortu průmyslu a obchodu a spravedlnosti, a s ohledem na kapitolu 2.1 
materiálu (viz vývoj úpravy ochrany spotřebitele v ČR) ani požadavkem 
novým.  

Je zřejmé, že přesné vymezení této otázky bude možné až při přípravě 
paragrafového znění, nicméně minimálně tato ambice by měla být již 
součástí schváleného materiálu v květnu či červnu letošního roku.  

Zásadní připomínka 

(Obecně) bezpečná služba 

Obdobně je (při pouhé dobrovolnosti deklarace dodržených norem ze 
strany prodejce) nesprávně argumentováno, že pojem bezpečné služby 
je nepotřebný, resp. že by obecná a minimální regulace služeb mohla 
znamenat mezery v právu a mít i zásadní negativní dopad na bezpečnost 
služeb, jak je uvedeno v Závěrečné zprávě RIA k návrhu. 

Požadavkem a současně i zásadní připomínkou je tak i zde požadavek 
na vymezení bezpečné služby prodávané či nabízené spotřebitelům 
resp. jasné vymezení toho, co by mohlo být považováno minimálně za 
služby prodávané či nabízené spotřebitelům s odpovídající péčí a 
dovednosti a potažmo i odpovídající cenou.  

Odůvodnění 

V Závěrečné zprávě RIA není tato varianta vůbec zvažována, a to aniž 
by byly uvedeny příklady zahraniční právní úpravy či kodexů 
spotřebitelského práva, které byly v posledních letech přijaty – Rakousko 
(2014), Velká Británie (2015) a další. Minimálně britská úprava 
nenasvědčuje tomu (viz čl. 49 až 531), že by obecná úprava měla 
znamenat nejasnosti a mezery v právu, které by ohrožovaly i bezpečnost 
služeb samotnou. 

Vysvětleno. 
 
Problematika bezpečnosti služeb je s ohledem na 
její charakter v českém právním řádu upravena 
poněkud odlišně, než jak je tomu v případě 
bezpečnosti výrobků.    

Zavedení specifické úpravy bezpečnosti služeb, 
která by byla koncentrována v jednom právním 
předpisu, je problematické; s ohledem na 
rozmanitost služeb lze obtížně stanovit takovou 
právní regulaci, která by danou problematiku 
upravovala jednotně (obecně) a přitom účinně. 
Bezpečnost služeb, s jejichž provozováním mohou 
být spjata určitá rizika, již v současné době má 
v českém právním řádu své odpovídající 
zakotvení.  

Jednotlivé druhy zařízení, které poskytují služby 
v oblasti sportovní, zdravotní, turistické či jiné 
obdobné, podléhají právní úpravě, která 
zohledňuje specifika daného druhu zařízení. Jiné 
právní předpisy a technické normy se tak vztahují 
např. na akvaparky, solária, sauny, fitness centra, 
pouťové atrakce, apod. Zmínit lze např. zákon č. 

                                            
1 Chapter 4 - zde http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted  
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Odkazujeme rovněž na  Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020, které 
opatření k zavedení obecně bezpečné služby zahrnují. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování 
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na 
trh, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 
výrobků, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a právní předpisy vydané k jejich provedení.   

Služby, s jejichž provozováním mohou být spjata 
určitá rizika, tedy již v českém právním řádu 
regulovány jsou. Např. provozování zařízení 
sloužících k sportovním, zdravotním, turistickým či 
jiným obdobným účelům je v ČR upraveno 
právními předpisy a technickými normami, jak z 
hlediska technických požadavků na daná zařízení 
(resp. odbornou způsobilost osob), tak z hlediska 
odpovědnosti za případné škody. Plnění 
požadavků stanovených právními předpisy je 
dozorováno příslušnými státními orgány, jako jsou 
zejména Česká obchodní inspekce či krajské 
hygienické stanice.  

Příslušné orgány státní správy jsou nadány 
pravomocemi k dozoru nad bezpečností zařízení 
sloužících k sportovním, zdravotním, turistickým či 
jiným obdobným účelům. Česká obchodní 
inspekce dozoruje např. bezpečnost atrakcí, 
solárií, herních prvků na dětských hřištích atd. 
Technické (případně též např. hygienické) 
požadavky na taková zařízení jsou stanoveny 
zejména v technických normách (pokud ne přímo 
v právních předpisech). 

Z hlediska bezpečnosti služeb má rovněž značný 
význam právní úprava na úseku 
živnostenského podnikání. Podmínkou 
poskytování služeb je získání živnostenského 
oprávnění (ať již je poskytovatelem služeb 
právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba). 
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Dle § 7 odst. 1 živnostenského zákona zvláštními 
podmínkami provozování živnosti jsou odborná 
nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo 
zvláštní předpisy vyžadují. Zvláštní podmínky 
provozování živnosti jsou v živnostenském zákoně 
pojaty jako specifické podmínky stanovené pro 
provozování živností řemeslných, vázaných nebo 
koncesovaných. Zvláštní podmínkou provozování 
živnosti je tedy v prvé řadě odborná způsobilost, 
tedy způsobilost spočívající v odborných 
znalostech a dovednostech získaných 
absolvovaným vzděláním nebo praxí nebo 
kombinací obojího, případně složením zkoušky. 
Jedním z důvodů zavedení institutu odborné 
způsobilosti je právě zájem na zajištění 
bezpečného výkonu daných činností (služeb). 

Významný (byť spíše nepřímý) vliv na zajištění 
bezpečnosti služeb mají dále právní předpisy na 
úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Není zřejmé, jak by definování obecné bezpečnosti 
služeb napomohlo zvýšení právní jistoty 
poskytovatelů a spotřebitelů. V současné době 
jsou služby regulovány „sektor po sektoru“, což 
však vyplývá z jejich technické podstaty. Pokud by 
od současné koncepce regulace služeb bylo 
upuštěno, s tím že tato regulace zohledňující 
specifika daných druhů služeb by byla nahrazena 
nějakou obecnou (tedy ne tolik konkrétní) regulací, 
mohlo by to v konečném důsledku znamenat vznik 
nejasností či mezer v právu, což by mohlo mít 
zásadní negativní dopad na bezpečnost služeb.  

Na tomto místě zdůrazňujeme, že problematiku 
bezpečnosti služeb považujeme za velmi 
závažnou. V současné době však není patrné, že 
by bezpečnostní aspekty poskytování služeb byly 
nedostatečně upraveny právními předpisy či 
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technickými normami. Nedostatky, které se v praxi 
při poskytování služeb (resp. při provozování 
různých zařízení) projevují, nejsou důsledkem 
nedokonalé právní úpravy; tyto nedostatky 
znamenají porušení příslušných předpisů, které 
bývá sankcionováno. 

Pokud jde o odkaz na právní úpravu v Rakousku 
nebo velké Británie, tak dle našeho názoru je třeba 
vycházet z primárně z českého právního prostředí 
(přijímání určitých ustanovení či právních institutů 
bez jejich zasazení do kontextu právního řádu 
přejímací země by mohlo být v konečném 
důsledku kontraproduktivní). Rovněž uvádíme, že 
(dle našich informací), valná většina zemí EU 
definici bezpečné služby v právním řádu zavedenu 
nemá. 

V případě dokumentu „Priority spotřebitelské 
politiky 2015 – 2020“ je třeba poznamenat, že 
v tomto dokumentu je uvedeno, že „k zajištění 
bezpečnosti slouží celý komplex opatření, od 
odpovídající legislativy přes zajištění dozoru nad 
trhem až po realizaci evropské a mezinárodní 
spolupráce mezi příslušnými orgány a institucemi“. 
V tomto dokumentu je sice dále konstatováno, že 
v českém právním řádu není zavedena obecná 
definice bezpečné služby, nicméně dokument 
uvádí, že toto není zavedeno ani v evropském 
právu.  

2.6 Struktura zákona o ochraně spotřebitele 

Vzhledem ke skutečnosti, že je připravován zcela nový zákon o ochraně 
spotřebitele, doporučujeme minimálně také, pokud jde o kompetence 
veřejných institucí v oblasti ochrany spotřebitele, porovnat praxi i 
v ostatních členských zemích EU, kde dochází k osamostatnění či větší 
nezávislosti těchto autorit.  

Akceptováno jinak. 
Předkladatelé se důkladně seznámí a případně 
využijí praxi dozorových orgánů v oblasti ochrany 
spotřebitele jiných členských států při přípravě 
paragrafového znění nového zákona o ochraně 
spotřebitele. Bude tak možné zohlednit i aktuálně 
probíhající novelu nařízení o spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele (nařízení č. 2006/2004). 
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Příkladem v Nizozemí (De Autoriteit Consument & Markt ) a v Polsku 
(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). 

Odůvodnění 

Pouhé vyhodnocení systematiky nového zákona v RIA bez vyhodnocení 
jeho účinků a praxe alespoň v některých jiných členských zemích 
nepovažujeme za dostačující. 

V této souvislosti stojí ještě za zmínku, že určení 
dozorových orgánů a jejich pravomocí je však plně 
v kompetenci jednotlivých zemí.  

SDRUŽENÍ 
OBRANY 
SPOTŘEBITELŮ 
Moravy a 
Slezska,z.s. 
 

Na straně 15 Návrhu věcného záměru bod 2.6.5 Působnost veřejné 
správy 
V tomto bodě má být podle návrhu upravena žaloba na zdržení se 
protiprávního jednání a podněty orgánům veřejné správy ze strany 
spotřebitelských organizací? 

Vysvětleno. 
Úprava žaloby na zdržení se protiprávního jednání 
je zakotvena jednak v zákoně o ochraně 
spotřebitele, jednak v občanském soudním řádu. 
Vzhledem k tomu, že úprava v zákoně o ochraně 
spotřebitele je zaměřena především na zapsání 
spotřebitelských organizací na seznam vedený EK 
za předpokladu splnění stanovených podmínek, 
přičemž tato pravomoc je svěřena MPO jako 
orgánu veřejné správy, je navrženo upravit tuto 
otázku v části nazvané Působnost veřejné správy. 

Návrh na zrušení a změnu právních předpisů 
Z formulace věcného záměru nám spíše vyplývá, že původní Zákon o 
ochraně spotřebitele zůstane zachován v rozsahu paragrafů 
vyjmenovaných na str. 16 3.1.1. (§8a, §14a,§18b… a část pátá ZOS) 
Měly by tedy následně být platné a účinné paralelně oba Zákony o 
ochraně spotřebitele? 
Pokud to je takto myšleno, navrhovali bychom v souvislosti s přijetím 
nového Zákona o ochraně spotřebitele Zrušení původního Zákona o 
ochraně spotřebitele. 
Co se týče výše uvedených ustanovení, mělo by být zváženo jejich 
případné přesunutí do vhodných Zákonů, případně jejich úplné zrušení. 
Zrušení navrhujeme zejména u části páté stávajícího Zákona o ochraně 
spotřebitele: Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti 
spotřebitele.  
Nezpochybňujeme potřebu zákonné úpravy těchto registru, k jejímu 
přijetí by však mělo dojít standardním způsobem. Také její zařazení do 
zákona o ochraně spotřebitele není zcela šťastné, protože slouží 
zejména k ochraně podnikatelů, kteří vstupují do smluvního vztahu se 
spotřebitelem. 

Vysvětleno. 
Pokud jde o tzv. zbytkový zákon o ochraně 
spotřebitele, ten se bude skutečně zaměřovat 
pouze na ty otázky, které necílí přímo na obecnou 
ochranu spotřebitele (ochrana před padělky, 
registry dlužníků). Proto se předpokládá jejich 
paralelní platnost i účinnost s tím, že zákon č. 
634/1992 Sb. bude současně přejmenován, aby 
nedocházelo k interpretačním a aplikačním 
problémům.  
Přestože se předkladatelé přiklánějí k možnosti 
zrušit část pátou zákona o ochraně spotřebitele, 
nejeví se jako vhodné k tomuto kroku nyní přikročit. 
Pokud by v budoucnu mělo ke zrušení této části 
dojít např. v souvislosti s přijetím zvláštní právní 
úpravy registrů, zváží předkladatel znovu možnost 
zrušení celého „zbytkového“ zákona č. 634/1992 
Sb. a přesun dotčených ustanovení do nového 
zákona o ochraně spotřebitele.  
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ADR – využít Nový zákon o ochraně spotřebitele k první revizi právní 
úpravy Mimosoudního řešení sporů.  

Akceptováno. 
Předkladatelé počítají s využitím vyhodnocení 
fungování mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů, které proběhne na konci r. 2017 a později 
ještě v r. 2020 v novém zákoně o ochraně 
spotřebitele. 

Definice: definice podnikatele – zvážit potřebu zpřesnění definice 
podnikatele nejen v nastíněných souvislostech ale také v souvislosti s 
rychlým rozvojem sdílených služeb (sdílené ekonomiky). 
 

Vysvětleno. 
Definice podnikatele (obchodníka) musí v tuto 
chvíli v oblasti ochrany spotřebitele vyhovovat 
definicím obsaženým v evropském právu. Nelze 
vyloučit, že v tomto smyslu dojde k vývoji, který by 
byl později zohledněn i v chystaném zákoně. 

 
Česká bankovní 
asociace 

 
 
Obecné připomínky 
1. Domníváme se, že zavádět nový soukromoprávní spotřebitelský 

zákon v momentě, kdy finanční instituce sotva dokončily implementaci 
zcela nového zákona o spotřebitelském úvěru (v účinnosti od 1. 
prosince 2016) a probíhá implementace změn v oblasti platebního 
styku, není žádoucí. Za prvé dojde nevyhnutelně k věcným změnám 
v právní úpravě, za druhé je nově opět zaváděn systém duality. Jedná 
se tak o další administrativní i věcné zatížení nejen 
podnikatelského prostředí.  
 

2. Kromě toho není možné nezmínit, že věcný záměr komplexní 
rekodifikace spotřebitelského práva je předkládán po 3,5 letech od 
nabytí účinnosti rekodifikace soukromého práva (NOZ). Rekodifikace 
soukromého práva představovala nesmírnou časovou a finanční zátěž 
pro veřejný i soukromý sektor. Pro úřady, podniky i jednotlivce vyvstala 
nutnost seznámit se s novou právní úpravou a přizpůsobit jí veškeré 
systémy, procesy i dokumentaci. Domníváme se tedy, že necelé 4 
roky od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, kterému 
předcházelo 10 let přípravných prací, nejsou dostatečnou dobou pro 
to, aby bylo stávající legislativní řešení označeno za „nekoncepční“ s 
tím, že je nutné opět hledat jiné „vhodnější“ řešení.  Jsme toho názoru, 
že případné nejasnosti (pokud vůbec po tak krátké době nějaké jsou) 
lze překlenout (pokud možno ustálenou) judikaturou nebo (bude-li to 

 
 
Vysvětleno 
Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele 
schválila vláda usnesením č. 1163 ze dne 19. 
prosince 2016 v rámci schvalování materiálu 
nazvaného „Revize spotřebitelského práva“. Tuto 
myšlenku podpořila v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k uvedenému materiálu 
naprostá většina připomínkových míst. 
K obavě před administrativním a věcným 
zatížením lze říci, že obchodníci sice ponesou 
určité zvýšené náklady spojené s nutností 
revidovat jimi používanou smluvní dokumentaci, 
avšak náklady nebudou velké, neboť co do obsahu 
právních norem se zásadní změny 
nepředpokládají; půjde spíše o formu (např. o 
odkazy na dotčené právní předpisy). 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSANHATKBH)



Stránka 49 (celkem 57) 

zcela nezbytné) dílčí novelizací. Zamýšlená rekodifikace nebude 
podle našeho názoru ani ve prospěch spotřebitelů, protože právní 
úprava se i pro ně v důsledku častých změn stane rovněž 
nepřehledná. Přitom princip právního státu vyžaduje (srov. např. nález 
Ústavního soudu Pl. ÚS 77/06), „aby zákon byl jak z hlediska formy, 
tak co do obsahu předvídatelným konzistentním pramenem práva“. 

 

3. Navržené přepracování právní úpravy spotřebitelského práva podle 
našeho názoru odporuje smyslu a účelu nového občanského 
zákoníku, jímž bylo upravit (až na výjimky) veškeré soukromoprávní 
vztahy v jednom kodexu. Základním mottem rekodifikace soukromého 
práva bylo „Vše v jednom, logicky a přehledně“ (viz internetové stránky 
Ministerstva spravedlnosti obcanskyzakonik.justice.cz). Navržený 
záměr sloučení veřejnoprávní a soukromoprávní úpravy 
spotřebitelského práva do jednoho kodexu je navíc zcela v rozporu se 
základním principem vzájemné nezávislosti soukromého a veřejného 
práva (viz § 1 odst. 1 nového občanského zákoníku: „Uplatňování 
soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“). 

 

4. Za zcela nedůvodný lze považovat návrh, aby se z občanského 
zákoníku vyčlenily úpravy týkající se smluv se spotřebiteli, včetně 
úpravy prodeje zboží v obchodě a aby se tak rozčlenila úprava kupní 
smlouvy se spotřebiteli do dvou zákonů - kupní smlouva v občanském 
zákoníku a tzv. spotřebitelská kupní smlouva v zákoně o ochraně 
spotřebitele. Podle této logiky by bylo možné u většiny smluvních typů 
upravených v občanském zákoníku vytvořit paralelní úpravu pro 
případy, kdy je taková smlouva uzavírána se spotřebiteli a vytvořit tak 
vedle občanského zákoníku jakýsi paralelní kodex pro smlouvy se 
spotřebiteli. Uvedený návrh považujeme za zcela nesystémový a 
nežádoucí. Úprava smluvních vztahů se spotřebiteli by měla zůstat v 
občanském zákoníku jako v soukromoprávním kodexu a ze 
základního kodexu soukromého práva by se neměly začít vyčleňovat 
dílčí úpravy podle uměle vytvořených kritérií, jakým je ochrana 
spotřebitele.  
 

Odůvodnění:  
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a) Při změně zákona vždy dochází k věcným změnám v právní 
úpravě, neboť nikdy nedochází k přesnému převzetí původní 
textace a mění se i věcné zařazení ustanovení, a tyto změny 
by trh musel implementovat. S ohledem na neustále se měnící 
právní prostředí a na neustále vynakládané náklady na 
implementaci nových zákonů jsme toho názoru, že jakákoliv tzv. 
systémová změna, pro kterou však neexistuje naléhavá věcná 
potřeba, by neměla být realizována. K takovému kroku lze 
přistoupit například spolu s nějakou novou zcela klíčovou 
směrnicí, která by zásah do právní úpravy vyžadovala v opravdu 
velkém rozsahu tak jako tak.   
 

b) Obecně spotřebitelské smlouvy jsou nejčastěji uzavíranými 
smlouvami v zemi, a proto je jejich místo v občanském zákoníku, 
coby základním kameni právního řádu. Vzhledem k tomu, že 
v nedávné době byla konečně odstraněna dualita obchodního a 
občanského zákoníku, není vhodné vytvářet nový systém 
duality práva obecného a práva spotřebitelského. 
 

c) Navrhované řešení nebude stejně v konečném důsledku 
znamenat úplné sjednocení spotřebitelské úpravy, protože, jak i 
předkladatel uvádí, „není žádoucí vytvářet komplexní a 
všeobjímající spotřebitelský kodex“ (str. 10 návrhu) – proto i 
nadále bude panovat roztříštěnost a je otázkou, zda nahrazení 
jedné roztříštěnosti jinou znamená zlepšení stavu, zejména s 
ohledem na s tím spojené náklady. Jsme toho názoru, že taková 
to změna povede k nižší ochraně spotřebitele i proto, že díky stále 
se měnícím právním předpisům jejich implementace trvá déle. 
 

d)  Místo navržené změny, která má jen formální charakter, by se 
vláda měla spíše soustředit na odstranění chyb a nejasností v 
transpozici směrnic týkajících se smluv uzavíraných distančním 
způsobem, smluv mimo obchodní prostory a smluv o finančních 
službách v občanském zákoníku a na zrušení nevyhovující 
úpravy informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti 
spotřebitelů ve stávajícím zákoně o ochraně spotřebitele. 
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e) Vláda a ministerstvo průmyslu a obchodu by se místo tohoto – 
podle našeho názoru nepotřebného - legislativního záměru měla 
spíše zabývat otázkou zlepšení podnikatelského prostředí, které 
se v důsledku nepřetržitě rostoucí regulace a paternalizmu 
státních úřadů jak na národní, tak na evropské úrovni, stále více 
zhoršuje. Přeregulovanost hospodářských aktivit se stává již 
brzdou ekonomického rozvoje a začíná být uváděna jako jedna z 
příčin stagnace ekonomik EU. Proto by vláda ČR měla považovat 
za svou prioritu deregulaci a zlepšení podnikatelského prostředí 
a neplýtvat svými zdroji na přeskupování paragrafů z jednoho 
právního předpisu do druhého. 

 
Tato připomínka je zásadní 

5. Právní úprava se ještě dále rozdrobí, nezřídka bude na úrovni 
soukromoprávních předpisů docházet k současné aplikaci 3 úrovní 
zákonů. Právní úprava se tak stává ještě méně přehlednou a 
srozumitelnou. 
 
Odůvodnění:  
Obecná úprava závazků, promlčení apod. zůstává obsažena 
v občanském zákoníku. Mimo občanského zákoníku by po rekodifikaci 
bylo nutné aplikovat zákony odvětvové, například zákon o 
spotřebitelském úvěru, zákon o platebním styku a případně další, což by 
odpovídalo současnému stavu. Nad rámec těchto dvou zákonů bychom 
ale byli nuceni dále aplikovat ještě soukromoprávní ustanovení nového 
spotřebitelského zákona. 
 

Tato připomínka je zásadní 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno 
Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele 
schválila vláda usnesením č. 1163 ze dne 19. 
prosince 2016 v rámci schvalování materiálu 
nazvaného „Revize spotřebitelského práva“. Tuto 
myšlenku podpořila v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k uvedenému materiálu 
naprostá většina připomínkových míst. Aby bylo 
zabráněno namítané roztříštěnosti, bude nový 
zákon upravovat horizontální právní úpravu 
ochrany spotřebitele, a to jak veřejnoprávní, tak 
soukromoprávní.  
Předkladatelé počítají s tím, že bude v novém 
zákoně o ochraně spotřebitele jasně vymezen jeho 
vztah k občanskému zákoníku a dalším speciálním 
zákonům, aby byla zajištěna právní jistota, 
uživatelský komfort adresátů dotčených právních 
norem a jejich snadná aplikace. 
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6. Nová právní úprava si klade za cíl harmonické propojení 
soukromoprávní o veřejnoprávní složky ochrany spotřebitele, což však 
paradoxně ve výsledku povede ke snížení ochrany spotřebitele.  

 
Odůvodnění: 
Předpokládáme, že nové pojetí zákona povede k tomu, že stávající ryze 
soukromoprávní právní úprava bude nově spojena s veřejnoprávními 
sankcemi a bude podřízena veřejnoprávnímu dohledu. 
Na druhou stranu ale nebudou posíleny dohledové orgány a jejich činnost 
se bude muset rozmělnit na kontrolu více činností trhu. Což ve výsledku 
povede k omezení ochrany spotřebitele ve vztahu k nekalým 
obchodním praktikám a agresivním obchodním praktikám, kde 
vidíme co do praxe trhu největší problémy. 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 
Předkladatelé nesdílejí uvedenou obavu. 
Dozorové orgány již dnes kontrolují naprostou 
většinu povinností, avšak tam, kde jsou povinnosti 
upravené pouze v občanském zákoníku, musí 
svou kontrolní působnost dovozovat přes právní 
úpravu nekalých obchodních praktik. To je stav 
nežádoucí jak z hlediska kontroly plnění povinností 
a tím celkové úrovně ochrany spotřebitele na trhu, 
tak z hlediska potřeby zajistit řádnou transpozici 
evropské legislativy.  
 

7. Věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele zmiňuje, že bude 
připravena také nová obecná regulace distribuce finančních služeb. 
Mělo by se patrně jednat o další, vedle nového občanského zákoníku a 
vedle navrhovaného zákona o ochraně spotřebitele, obecný kodex. 
Takové řešení považujeme za nadbytečné a ve svém důsledku i 
nežádoucí. Právní úprava distribuce jednotlivých druhů finančních 
služeb, včetně podmínek pro udělení oprávnění poskytovat a distribuovat 
příslušné finanční služby, pravidel jednání vůči spotřebitelům a 
požadavků na informování spotřebitelů (včetně formulářů pro jednotlivé 
standardizované informační přehledy) je vždy obsažena v jednotlivých 
evropských nařízeních (např. nařízení PRIIPs) nebo zákonech, které 
zapracovávají příslušné směrnice (např. v zákoně o spotřebitelském 
úvěru, zákoně o distribuci pojištění a zajištění, zákoně o platebním styku, 
zákoně o podnikání na kapitálovém trhu či zákoně o bankách). Jednotlivé 
finanční služby jsou natolik specifické, že nepovažujeme za žádoucí 
vytvářet obecný kodex, který by obecně reguloval jejich poskytování. 
Jednotlivé právní předpisy upravující distribuci těchto finančních služeb 
byly přijaty v nedávné době (například nový zákon o spotřebitelském 
úvěru, který zapracovává směrnice CCD a MCD, nebo novela zákona o 
bankách, která zapracovává směrnici DGS II), resp. jsou nyní 
projednávány v legislativním procesu (např. novela zákona o podnikání 
na kapitálovém trhu, nový zákon o platebním styku nebo nový zákon o 
distribuci pojištění a zajištění). Vytváření nového kodexu, který by opět 

Vysvětleno. 
Předložený návrh neřeší regulaci distribuci 
finančních služeb; připomínku bude třeba uplatnit 
v rámci případných legislativních kroků týkajících 
se uvedeného záměru. 
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měnil či nahradil v nedávné době přijaté předpisy, považujeme za 
nadbytečnou a nekoncepční zátěž. Za žádoucí považujeme spíše 
opravu nedostatků harmonizace evropské legislativy formou dílčích novel 
již přijatých zákonů, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. 

Tato připomínka je zásadní 

 
Konkrétní připomínky 
Vynětí soukromého spotřebitelského práva do zvláštního zákona povede 
nutně k duplicitám. Zejména by tím došlo k roztříštění právní úpravy 
soukromoprávní kontraktace, což je jinak stěžejní část občanského 
práva. Obdobné pak platí pro roztříštění úpravy kupní smlouvy a 
odpovědnosti za vady věci, která je také obecným občanskoprávním 
institutem. 

 

Odůvodnění: 
Je zřejmé, že ne vše, co by mělo být obsahem takového předpisu, bude 

možné bez náhrady vypustit ze stávajícího občanského zákoníku. 

Problém je zejména u úpravy spotřebitelské kupní ceny a odpovědnosti 

za vady výrobku.  

 

1. Úprava spotřebitelské kupní smlouvy mimo občanský zákoník by 

vedla k výraznému znepřehlednění celkové právní úpravy koupě, 

jde o institut tradičně zařazeny v občanském zákoníku. Krom toho 

stávající ujednání občanského zákoníku o prodeji v obchodě 

nespadají na zcela výlučně jen na vztahy mezi podnikatelem a 

spotřebitelem, ale na všechny takové vztahy, kde je podnikatel 

prodávajícím, kupující nutně nemusí být spotřebitel. 

 

2. Úprava odpovědnosti za vady výrobku je odpovědnost obecná, 

nikoliv specifická jen pro právní vztahy spotřebitele. Její 

přenesení do „spotřebitelského zákona“ je tak nesystémové, 

případně by vedlo k duplicitám ve vztahu k občanskému 

zákoníku. 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele 
schválila vláda usnesením č. 1163 ze dne 19. 
prosince 2016 v rámci schvalování materiálu 
nazvaného „Revize spotřebitelského práva“. Tuto 
myšlenku podpořila v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k uvedenému materiálu 
naprostá většina připomínkových míst. 
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Hospodářská 
komora 

A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) souhlasí 
s předkladatelem, že právní úprava spotřebitelského práva je poměrně 
roztříštěná. Nicméně se HK ČR nemůže ztotožnit s tezí z předkládací 
zprávy, že: „Koncentrace spotřebitelského práva do samostatného 
právního předpisu (zejména díky vyjmutí příslušných částí občanského 
zákoníku), umožní pružnou reakci na potřebu implementovat novou 
právní úpravu.“. Koncentrací spotřebitelského práva do jednoho právního 
předpisu povede k: 

1. Roztříštěnosti právní úpravy 

Přijetím nového spotřebitelského kodexu, který bude mít pravděpodobně 
již zavedené označení Zákon o ochraně spotřebitele, nedojde 
k absolutnímu odstranění roztříštěnosti právní úpravy, jak deklaruje 
věcný záměr zákona. Naopak dojde de facto k založení „trojkolejnosti“ 
namísto současné „dvojkolejnosti“ právní úpravy. Věcný záměr zákona 
totiž počítá s tím, že stávající zákon o ochraně spotřebitele zůstane de 
facto v platnosti, byť ve významně pozměněné podobě a přejmenovaný. 
To bude znamenat, že v základu bude spotřebitelské právo stále 
upravovat občanský zákoník (a to minimálně v rovině obecné úpravy 
právního jednání a závazkových vztahů, v občanském zákoníku zůstane 
zachována právní úprava zájezdu, jako typický příklad smlouvy se 
spotřebitelem); dále nový spotřebitelský kodex (pravděpodobně 
s označením zákon  
o ochraně spotřebitele) a nakonec zákon obsahující vybraná ustanovení 
současného zákona o ochraně spotřebitele (zejména ustanovení 
upravující evidenční povinnosti podnikatele a ochranu práv a právem 
chráněných zájmů majitelů práv duševního vlastnictví). 

 

 

 

 

2. Narušení právní jistoty 

Akceptováno jinak (vysvětleno) 
V předkládací zprávě byla dotčená věta upravena 
následovně: 
„Koncentrace spotřebitelského práva do 
samostatného právního předpisu mimo občanský 
zákoník umožní pružnou reakci na potřebu 
implementovat novou evropskou legislativu.“ 
 
 
Vysvětleno 
Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele 
schválila vláda usnesením č. 1163 ze dne 19. 
prosince 2016 v rámci schvalování materiálu 
nazvaného „Revize spotřebitelského práva“. Tuto 
myšlenku podpořila v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k uvedenému materiálu 
naprostá většina připomínkových míst, včetně 
Hospodářské komory. Aby bylo zabráněno 
namítané roztříštěnosti, bude nový zákon 
upravovat horizontální právní úpravu ochrany 
spotřebitele, a to jak veřejnoprávní, tak 
soukromoprávní. Podpůrnou aplikaci OZ přitom 
nejde z povahy věci vyloučit. Předkladatelé počítají 
s tím, že bude vztah nového zákona 
k občanskému zákoníku jasně vymezen, aby byla 
zajištěna právní jistota, uživatelský komfort 
adresátů dotčených právních norem a jejich 
snadná aplikace. Pokud jde o tzv. zbytkový zákon 
o ochraně spotřebitele, ten se bude zaměřovat 
pouze na ty otázky, které necílí přímo na obecnou 
ochranu spotřebitele (ochrana před padělky, 
registry dlužníků). 
 
Vysvětleno 
Z občanského zákoníku bude sice vyňata 
významná část, avšak bude se jednat o část 
ucelenou, která bude navíc převzata pouze 
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V důsledku přijetí nového spotřebitelského kodexu dojde k narušení 
právní jistoty, a to mimo jiné v důsledku významné novelizace 
občanského zákoníku, který nabyl účinnosti teprve nedávno,  
a u něhož, jakožto základního soukromoprávního kodexu, nejsou 
z hlediska právní jistoty časté novelizace pochopitelně 
žádoucí.  Novelizace občanského zákoníku by přitom byla skutečně 
významná. Věcný záměr zákona počítá s tím, že by došlo k vypuštění de 
facto celé části  občanského zákoníku upravující smlouvy uzavírané se 
spotřebitelem a dále by byla vypuštěna ustanovení o prodeji zboží 
v obchodě, což se s ohledem na obecnou úpravu kupní smlouvy 
obsaženou v občanském zákoníku, jeví jako nekoncepční 
řešení.  Rovněž by byla nekoncepčně odstraněna vybraná ustanovení o 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

3. Zvýšené nároky na adresáty právních norem 

Kromě právní nejistoty a zmatků, které by zmíněná trojkolejnost právní 
úpravy a nekoncepční novelizace občanského zákoníku přinesly, je 
nutné upozornit na skutečnost, že pro samotné adresáty nové 
spotřebitelské legislativy by tato představovala zvýšené náklady, a to 
např. s ohledem na nutnost kompletně revidovat požívanou smluvní 
dokumentaci. 

Celým věcným záměrem zákona se prolíná upozornění na nesprávnost 
či neúplnost transpozice zásadních evropských směrnic na ochranu 
spotřebitele. Tento problém není ovšem žádoucí řešit úplně novým 
zákonem, ale postačily by vhodné novelizace příslušných právních 
předpisů, které by představovaly menší zásah do právní jistoty adresátů 
právních norem. 

s nutnými změnami, jež si vyžaduje především 
potřeba zajištění řádné transpozice unijního práva. 
Z hlediska aplikace k narušení právní jistoty tedy 
nedojde; kromě toho se předpokládá vyjasnění 
vztahu nového zákona o ochraně spotřebitele 
s občanským zákoníkem. Předkladatelé při 
přípravě paragrafového znění budou dbát na to, 
aby byla vždy vyjasněna vazba jak na občanský 
zákoník, případně jeho konkrétní části, tak i na 
ostatní právní předpisy.  
 
 
Vysvětleno 
K této připomínce lze odkázat na vysvětlení 
k předchozím připomínkám HK. Dále je třeba 
souhlasit, že obchodníci ponesou zvýšené náklady 
spojené s nutností revidovat jimi používanou 
smluvní dokumentaci. Avšak náklady nebudou 
velké, neboť jak vyplývá z výše uvedeného, co do 
obsahu právních norem se zásadní změny 
nepředpokládají; půjde spíše o formu (např. o 
odkazy na dotčené právní předpisy). 
 
 
 
 
 

B. Konkrétní připomínka k předkládanému materiálu 

Připomínka k bodu 2.6.5 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

Předkládaný materiál uvádí, že z důvodu nedávné právní úpravy 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů s ohledem na zachování 
principu trvalosti a neměnnosti zákonů, pokud neexistuje objektivní 
důvod pro jejich změnu, bude tato část obsažena v obsahově stejném 
znění i v novém zákoně.  

Vysvětleno 
Systém mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů byl do českého právního řádu začleněn 
zákonem č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů a některé další zákony. Na 
základě dosavadního fungování nebyly prozatím 
zjištěny systémové problémy. S analýzou jeho 
fungování se počítá ke konci r. 2017 a následně 
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Objektivním důvodem pro změnu se jeví nepřípustné omezení svobody 
v rozhodování spotřebitele, zda rozhodčí smlouvu uzavře či nikoli. 
Spotřebitel má být chráněn, evropská legislativa ukládá členským státům 
zvýšenou ochranu tzv. slabší smluvní strany, tj. spotřebitele. Pro tyto 
účely byl vytvořen speciální seznam rozhodců, který vede Ministerstvo 
spravedlnosti; na rozhodce byly kladeny zpřísněné požadavky, jako 
například právnické vzdělání. I Rozhodčí soud při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky vede oddělený 
seznam rozhodců kvalifikovaných rozhodovat spotřebitelské spory. Ve 
znění zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 
216/1994 Sb., platném do 30. 11. 2016, existovaly zpřísněné podmínky 
pro vznik rozhodčí smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a podnikatelem 
– uzavření rozhodčí smlouvy na samostatném listu papíru, informování 
spotřebitele aj. Tato část právní úprava již naplňovala požadavky 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o právech spotřebitelů č. 
2011/83/EU a Směrnice Rady o nepřiměřených podmínkách ve 
spotřebitelských smlouvách č. 93/13/EHS. Nadbytečná „ochrana“ 
spotřebitele daleko nad rámec evropské úpravy se jeví nevýhodná a 
zbytečná, proto navrhujeme vrátit se k osvědčenému stavu v režimu do 
30. 11. 2016. 

v r. 2020. Nicméně úprava rozhodčích doložek 
stojí mimo tento systém a tím i mimo věcný rozsah 
předloženého věcného záměru nového zákona o 
ochraně spotřebitele. 

Svaz průmyslu 
a dopravy 

OBECNÁ PŘIPOMÍNKA 
SP ČR obecně vítá snahu předkladatele sjednotit spotřebitelskou 
problematiku v rámci jednoho právního předpisu, tak jak je 
předkladatelem prezentována ve věcném záměru. To platí i konkrétně 
např. o zamýšleném propojení úpravy odpovědnosti za vady (občanský 
zákoník) s pravidly pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady (zákon o 
ochraně spotřebitele), čímž by mělo dojít k odstranění duplicit a mělo by 
to vést ke zpřehlednění celé problematiky pro její adresáty.  

SP ČR se však na druhé straně domnívá, že vyčleněním úpravy týkající 
se smluv se spotřebiteli, včetně úpravy prodeje zboží v obchodě a 
faktickým rozčleněním úpravy kupní smlouvy se spotřebiteli do dvou 
zákonů - kupní smlouva v občanském zákoníku a tzv. spotřebitelská 
kupní smlouva v zákoně o ochraně spotřebitele, může vzniknout 
nežádoucí precedens, kdy by mohly být vzneseny další požadavky na 

Vysvětleno. 
Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele 
schválila vláda usnesením č. 1163 ze dne 19. 
prosince 2016 v rámci schvalování materiálu 
nazvaného „Revize spotřebitelského práva“, a to 
(ve většině případů) i v předloženém rozsahu 
působnosti. Tuto myšlenku podpořila v rámci 
meziresortního připomínkového řízení 
k uvedenému materiálu naprostá většina 
připomínkových míst. 
Předkladatelé nesdílejí obavu, že by v návaznosti 
na předložený návrh věcného záměru zákona 
mohly být vznášeny požadavky na vyčlenění 
dalších smluvních typů z občanského zákoníku. 
Výslovně k otázce kupní smlouvy se v novém 
zákon+ o ochraně spotřebitele navrhuje zakotvit 
úpravu odpovědnosti za vadné plnění, které je pro 
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vyčlenění určitých smluvních typů do samostatných zákonů, jak tomu 
bylo před rekodifikací.   

SP ČR proto doporučuje ještě důkladně vyhodnotit a zvážit, v jakém 
rozsahu zachovat obecná (základní) ustanovení ochrany spotřebitele 
soukromoprávní povahy v občanském zákoníku a v jakém rozsahu 
upravit v novém kodexu speciální ustanovení soukromoprávní povahy, 
u kterých lze předpokládat "dynamický rozvoj", a ustanovení 
veřejnoprávní povahy. 

vztahy prodávající – spotřebitel upraveno na 
evropské úrovni; záměrem není jinak zasahovat do 
úpravy kupní smlouvy jako smluvního typu.  

   

   

   

  
      

       

            

V Praze dne 14. června 2017 

Vypracoval: Tereza Karasová Podpis: 
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