
N á v r h 

 

 

 

ZÁKON 

ze dne …………… 2018, 

kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 

468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších 

předpisů,  

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona 

č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 

Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 

Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 

Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 

303/2013 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona 

č. 26/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb. se 

mění takto: 

 

1. § 6b zní: 

§ 6b 

Spotřebitelské úvěry 

 

(1) Reklama na spotřebitelské úvěry a rovněž sponzorování, jehož účelem nebo přímým či 

nepřímým účinkem je reklama na spotřebitelské úvěry, jsou zakázány, pokud není dále 

stanoveno jinak. 

(2) Reklamou na spotřebitelské úvěry se rozumí též jakákoliv forma obchodního sdělení, jehož 

účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace spotřebitelského úvěru. 

(3) Zákaz reklamy podle odstavce 1 se nevztahuje na 

a) reklamu na spotřebitelský úvěr na bydlení  
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b) reklamu v provozovnách poskytovatele spotřebitelského úvěru 

c) reklamu v provozovnách poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo v jejich výkladních 

skříních, 

d) reklamu na spotřebitelské úvěry v provozovnách, ve kterých se prodává nebo poskytuje 

široký sortiment zboží nebo služeb, jedná-li se o reklamu umístěnou v té části provozovny, 

která je určena k sjednávání spotřebitelských úvěrů, 

e) sponzorování veřejně prospěšných aktivit a sponzorskou komunikaci v místě jejich konání. 

 

2. Dosavadní § 6b se označuje jako § 6c 

3. V § 8a odst. 1 písm. a) se slovo „§ 6b“ nahrazuje slovy „§ 6c“ 

4. V § 8 odst. 1 se v písm. o) se na konci tečka nahrazuje čárkou 

5. V § 8 odst. 1 se doplňuje písm. p), které zní:   

„p) šíří reklamu spotřebitelské úvěry v rozporu s § 6b“ 

6. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slova „nebo § 3 odst. 1“ vkládají slova „nebo § 6b“ 

7. V § 8 odst. 3 písm. a) se za slova „nebo § 3 odst. 1“ doplňují slova „nebo § 6b“ 

8. V § 8a odst. 1 písm. a) se slovo „§ 6b“ nahrazuje slovy „§ 6c“ 

9. V § 8a odst. 1 se v písm. r) se na konci tečka nahrazuje čárkou 

10. V § 8a odst. 1 se doplňuje písm. s), které zní: 

„s) šíří reklamu spotřebitelské úvěry v rozporu s § 6b.“ 

11. V § 8a odst. 2 písm. a) se za slova „nebo § 3 odst. 1“ vkládají slova „nebo § 6b“ 

12. V § 8a odst. 3 písm. a) se za slova „nebo § 3 odst. 1“ doplňují slova „nebo § 6b“ 

13. V § 8a odst. 4 písm. d) se za slova „nebo § 3a.“ vkládají slova „nebo § 6a“ 
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