
III. 

N á v r h  
ZÁKON 

ze dne ……, 
kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
Čl. I 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona 
č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. …/…. Sb., se 
mění takto: 
 
1. V § 1811 odst. 2 písmena c) a d) zní:  

„c) celkovou cenu zboží nebo služby včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných 
peněžitých plnění, a pokud povaha zboží nebo služby neumožňuje stanovit cenu 
předem, způsob jejího výpočtu, 
d) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění, a postup pro vyřizování stížností, 
má-li podnikatel takový postup stanoven,“. 
CELEX: 32011L0083 
 

2. V § 1811 odst. 2 písmeno f) zní:  
„f) údaje o existenci zákonných práv z vadného plnění, jakož i práv ze záruky za jakost 
a další podmínky pro uplatňování těchto práv, včetně údajů o poprodejním servisu, 
pokud jej podnikatel poskytuje,“. 
CELEX: 32011L0083 

 
3. V § 1811 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo jde-li o smlouvou 

automaticky obnovovanou“. 
CELEX: 32011L0083 
 

4. V § 1811 odst. 2 písm. h) se slovo „funkčnosti“ nahrazuje slovem „funkcích“.  
CELEX: 32011L0083 
 

5. V § 1811 odst. 3 písmeno b) zní:  
„b) smlouvu o zájezdu, a“. 
CELEX: 32011L0083 
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6. V § 1812 odst. 2 se za slova „odchylujícím se“ vkládají slova „v neprospěch 
spotřebitele“. 
CELEX: 31993L0013 

 
7. Nad § 1813 se vkládá nadpis „Zneužívající ujednání“. 

 
8. V § 1813 se dosavadní text označuje jako odstavec 1.  

 
9. V § 1813 odst. 1 se slova „Má se za to, že zakázaná“ nahrazují slovem „Zakázaná“, 

slovo „přiměřenosti“ se nahrazuje slovem „poctivosti“ a za slova „pro ujednání o“ se 
vkládá slovo „hlavním“. 
 

10. V § 1813 se doplňuje odstavec 2, který zní: 
„(2) Zneužívající povaha ujednání se posuzuje s ohledem na povahu zboží nebo služby, 
které jsou předmětem závazku, na ostatní smluvní ujednání a na všechny okolnosti 
provázející uzavření smlouvy, i s ohledem na ujednání obsažená v jiné smlouvě, na 
které dané ujednání závisí.“. 
CELEX: 31993L0013 
  

11. V § 1814 se v návětí slova „Zvláště se zakazují“ nahrazují slovy „Zneužívající jsou 
zejména“. 
CELEX: 31993L0013 
 

12. V § 1814 písm. b) se za slova „zavazují plnit“ vkládá slovo „nepodmíněně“. 
CELEX: 31993L0013 

 
13. V § 1814 písm. c) se slova „i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní 

odstoupí“ nahrazují slovy „jestliže spotřebitel neuzavře smlouvu nebo nesplní závazek, 
aniž mu vznikne právo na náhradu v přiměřené výši, pokud podnikatel závazek ukončí 
nebo nesplní“. 
CELEX: 31993L0013 
 

14. V § 1814 písmeno e) zní: „e) umožňují podnikateli vypovědět smlouvu uzavřenou na 
dobu neurčitou bez přiměřené výpovědní doby, aniž pro to jsou vážné důvody,“. 
CELEX: 31993L0013 
 

15. V § 1814 písm. f) se slova „za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před 
uzavřením smlouvy“ nahrazují slovy „ujednání, s nímž neměl možnost seznámit se před 
uzavřením smlouvy“. 
CELEX: 31993L0013 
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16. V § 1814 písmena g) až k) znějí:  
„g) umožňují podnikateli, aby jednostranně změnil práva či povinnosti stran bez 
vážného důvodu přesně uvedeného ve smlouvě, 
h) umožňují, aby cena zboží nebo služby byla stanovena až v okamžiku dodání nebo 
plnění, nebo aby podnikatel zvýšil cenu, aniž by v obou případech měl spotřebitel právo 
ukončit závazek, pokud se konečná cena v poměru k ceně dohodnuté při uzavírání 
smlouvy podstatně zvýšila, 
i) ukládají spotřebiteli, který nesplní svoji povinnost ze smlouvy, nepřiměřenou sankci, 
j) vylučují nebo omezují právo spotřebitele podat žalobu nebo použít jiný procesní 
prostředek, omezují důkazní prostředky, které má spotřebitel k dispozici, nebo ukládají 
spotřebiteli povinnost prokázat splnění povinností podnikatele, kterou by podle práva 
měl nést podnikatel, 
k) vylučují nebo omezují právo spotřebitele vůči podnikateli nebo vůči jiné osobě v 
případě nesplnění závazku nebo v případě vadného plnění ze strany podnikatele, včetně 
možnosti započtení pohledávky spotřebitele proti pohledávce podnikatele,“. 
CELEX: 31993L0013 
 

17. Na konci § 1814 se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až t), která znějí: 
„m) umožňují, aby si podnikatel v případě, že sám ukončí závazek, ponechal peněžitá 
plnění uhrazená za služby, které dosud neposkytl, 
n) automaticky obnovují smlouvu na dobu určitou nebo prodlužují závazek, pokud lhůta 
určená spotřebiteli pro odmítnutí obnovení smlouvy nebo prodloužení závazku 
nepřiměřeně předchází den obnovení smlouvy, 
o) umožňují, aby podnikatel jednostranně a bez vážného důvodu změnil vlastnosti 
zboží, které má být dodáno, nebo služby, která má být poskytnuta, 
p) umožňují podnikateli určovat, zda je zboží nebo služba v souladu se smlouvou, nebo 
mu svěřují výlučné právo vykládat kterékoli smluvní ujednání, 
r) omezují povinnosti podnikatele, k nimž se zavázali jeho zástupci, nebo podmiňují 
tyto povinnosti dodržením jiné zvláštní náležitosti, 
s) zavazují spotřebitele ke splnění jeho povinností, i když podnikatel své povinnosti 
nesplní, nebo 
t) umožňují podnikateli bez souhlasu spotřebitele postoupit pohledávku za smlouvy, 
jestliže to může vést ke zhoršení postavení spotřebitele.“. 
CELEX: 31993L0013 

 
18. V § 1815 se slova „K nepřiměřenému“ nahrazují slovy „Ke zneužívajícímu“. 

CELEX: 31993L0013 
 
19. § 1816 včetně nadpisu zní: 

   „§ 1816 
Neobjednané plnění 
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Plnil-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí 
se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady 
podnikateli ani nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“. 
CELEX: 32011L0083, 32002L0065 

 
20. Pod § 1817 se vkládá nadpis „Dodatečné platby“. 

 
21. V § 1817 se za slova „další platbě“ vkládají slova „před uzavřením smlouvy“. 

CELEX: 32011L0083 
 

22. Na konci § 1817 se doplňuje věta „Tento souhlas nesmí být odvozen z předem 
nastavených možností, které by spotřebitel musel odmítnout, aby se vyhnul dodatečné 
platbě.“ 
CELEX: 32011L0083 
 

23. Na konci textu § 1819 se doplňují slova „po dobu přiměřenou účelu těchto údajů“. 
CELEX: 32011L0083 
 

24. V části čtvrté hlavě I dílu 4 nadpis oddílu 2 zní:  
„Smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní 
prostory“. 
 

25. § 1820 včetně nadpisu zní: 
       „§ 1820 

Sdělení před uzavřením smlouvy 
(1) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel 
výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez 
současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo 
směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro 
podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před 
uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku  
a) údaj o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému 
nosiči a povaze zboží nebo služby,  

 b) svoji totožnost, například svoje jméno, 
c) adresu svého sídla a své telefonní číslo, číslo faxu a adresu pro doručování 
elektronické pošty, pokud existují, a pokud podnikatel jedná za jiného podnikatele, 
také jeho totožnost a sídlo, 
d) adresu provozovny podnikatele, pokud se liší od adresy podle písm. c), a pokud 
podnikatel jedná za jiného podnikatele, také jeho adresu, na niž může spotřebitel zaslat 
stížnost, 
e) údaj o celkové ceně a nákladech podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e), v případě 
smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, 
sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je 
tato cena neměnná, 
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 f) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby, 
g) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění, a postup pro vyřizování stížností, 
má-li podnikatel takový postup stanoven, 
h) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro 
uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, 
i) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s 
navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku 
komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být 
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, 
j) v případech, kdy má podle zákona spotřebitel takové náklady nést, údaj, že při 
odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro 
odstoupení podle § 1824a odst. 3 nebo § 1828 odst. 5 musí spotřebitel podnikateli 
uhradit přiměřené náklady v souladu s § 1834, 
k) nemá-li spotřebitel v souladu s § 1837 právo odstoupit od smlouvy, údaj o této 
skutečnosti, nebo o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy 
zanikne,   
l) údaje o existenci zákonných práv z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky za 
jakost a další podmínky pro uplatňování těchto práv, včetně údajů o poprodejním 
servisu, pokud jej podnikatel poskytuje, 
m) pokud se podnikatel zavázal dodržovat kodex chování v souvislosti s některou 
obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání, údaj o tomto kodexu, a tom, jak 
lze obdržet jejich kopii, 
n) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva 
uzavřena na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvou automaticky obnovovanou, 
o) nejkratší dobu, po kterou trvají povinnosti spotřebitele ze smlouvy, 
p) údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích 
podmínkách, 
q) v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, údaje o funkcích a součinnosti 
digitálního obsahu podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i), 
r) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností 
spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního 
dozoru. 
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. h), i) a j) může podnikatel spotřebiteli sdělit také 
prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. 

(3) Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti 
odstoupení od smlouvy, platí, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v odstavci 1 písm. h), 
i) a j).” 
CELEX: 32011L0083 
 

26. V § 1821 se text „§ 1811 odst. 2 písm. c) nebo o nákladech podle § 1811 odst. 2 písm. 
e) nebo podle § 1820 odst. 1 písm. g)“ nahrazuje textem „§ 1820 odst. 1 písm. e) nebo 
písm. i)“.  
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CELEX: 32011L0083 
 

27. § 1822 včetně nadpisu zní: 
„§ 1822 

Obsah smlouvy 
Údaje, které podnikatel sdělil spotřebiteli podle § 1820 odst. 1 před uzavřením smlouvy, 
jsou obsahem smlouvy; mohou být změněny jen výslovnou dohodou smluvních stran.“. 
CELEX: 32011L0083 

 
28. § 1823 se včetně nadpisu zrušuje. 

 
29. Nadpis nad označením § 1824 zní: „Smlouvy uzavírané distančním způsobem“. 

 
30. § 1824 zní: 

„§ 1824 
(1) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, sdělí 
podnikatel spotřebiteli údaje uvedené v § 1820 odst. 1 nebo mu je zpřístupní způsobem 
odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku. 
(2) Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny 
údaje, obdrží spotřebitel alespoň údaje podle § 1820 odst. 1 písm. a), b), e), h) a n). 
Ostatní údaje podnikatel zpřístupní spotřebiteli způsobem podle odstavce 1.“. 
CELEX: 32011L0083 

 
31. Za § 1824 se vkládá nový § 1824a, který zní: 

 
  „§ 1824a 

(1) Podnikatel zašle spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v 
přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před 
tím, než začne poskytovat službu. Potvrzení musí obsahovat údaje uvedené v 1820 odst. 
1, pokud je podnikatel spotřebiteli neposkytl v textové podobě již před uzavřením 
smlouvy.  
(2) Pokud je předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu, který není dodán na 
hmotném nosiči, obsahuje potvrzení také údaj, že spotřebitel výslovně souhlasí se 
započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, 
že udělením souhlasu zaniká právo odstoupit od smlouvy (§ 1837 písm. l)). 
(3) Přeje-li si spotřebitel, aby poskytování služby nebo dodávka vody, plynu nebo 
elektřiny, které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném 
množství, či tepla z dálkového vytápění začaly již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, 
podnikatel vyzve spotřebitele, aby o to výslovně požádal.“. 
CELEX: 32011L0083 

 
32. § 1825 včetně nadpisu zní: 

„§ 1825 
Zvláštní ustanovení o uzavírání smluv po telefonu 
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(1) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím telefonu, sdělí podnikatel spotřebiteli na 
začátku hovoru svou totožnost, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž její 
totožnost, a obchodní povahu hovoru. 
(2) Podnikatel potvrdí spotřebiteli nabídku učiněnou po telefonu v textové podobě. 
Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy spotřebitel nabídku podepíše, nebo kdy odešle 
svůj souhlas v textové podobě.“. 
CELEX: 32011L0083 

 
33. Nad § 1826 se vkládá nadpis „Zvláštní ustanovení o uzavírání smluv elektronickými 

prostředky“. 
 

34. V § 1826 se odstavec 2 zrušuje.  
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 
 

35. V § 1826 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
„(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud se smlouva uzavírá jen s využitím 
elektronické pošty nebo obdobným způsobem umožňujícím samostatné spojení a 
uložení dat.“ 
CELEX: 32000L0031 

 
36. Za § 1826 se vkládá nový § 1826a, který zní: 

„§ 1826a 
(1) Uzavírá-li se za použití elektronických prostředků úplatná smlouva, podnikatel 
upozorní spotřebitele jasným a zjevným způsobem bezprostředně před tím, než 
spotřebitel učiní objednávku, na údaje uvedené v § 1820 odst. 1 písm. a), e), n) a o).  
(2) Podnikatel zajistí, aby spotřebitel při učinění objednávky výslovně vzal na vědomí, 
že se objednávkou zavazuje k zaplacení. Pokud je objednávka činěna použitím tlačítka 
nebo podobné funkce, musí být toto tlačítko či podobná funkce snadno čitelným 
způsobem označeny „objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající 
jednoznačnou formulací. 
(3) Pokud podnikatel nesplní povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2, není spotřebitel 
objednávkou nebo smlouvou vázán.“. 
CELEX: 32011L0083 

 
37. § 1828 včetně nadpisu zní: 

„§ 1828 
   Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory 

(1) Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí 
podnikatel spotřebiteli údaje uvedené v § 1820 odst. 1 v listinné podobě; v jiné textové 
podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. 
(2) Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se 
považuje také smlouva uzavřená 
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a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání nebo s použitím prostředku 
komunikace na dálku, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel 
oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, 
b) během akce organizované podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a 
prodeje zboží či poskytování služeb, nebo 
c) na základě nabídky učiněné mimo obchodní prostory podnikatele.  
(3) Podnikatel poskytne spotřebiteli vyhotovení podepsané smlouvy nebo potvrzení o 
uzavřené smlouvě v listinné podobě; v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím 
spotřebitel souhlasil.  
(4) Pokud je předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu, který není dodán na 
hmotném nosiči, podnikatel poskytne spotřebiteli též potvrzení, že spotřebitel výslovně 
souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere 
na vědomí, že udělením souhlasu zaniká právo odstoupit od smlouvy (§ 1837 písm. l)). 
(5) Přeje-li si spotřebitel, aby poskytování služby nebo dodávka vody, plynu nebo 
elektřiny, které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném 
množství, či tepla z dálkového vytápění začaly již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, 
podnikatel vyzve spotřebitele, aby o to výslovně požádal v textové podobě.“. 
CELEX: 32011L0083 
 

38. § 1829 zní: 
„§ 1829 

(1) Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem nebo od 
smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty 
první končí uplynutím čtrnácti dnů 
a) ode dne uzavření smlouvy,  jde-li o smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu 
týkající se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány ve vymezeném 
objemu nebo ve stanoveném množství, tepla z dálkového vytápění nebo digitálního 
obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, 
b) ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od 
dopravce v případě kupní smlouvy, nebo 
1. objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány 
samostatně, ode dne převzetí posledního kusu zboží, 
2. v případě dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí ode dne převzetí 
poslední položky nebo části, 
3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná dodávka zboží po stanovenou 
dobu, ode dne převzetí první dodávky zboží. 
(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 
písm. h), může od smlouvy odstoupit do jednoho roku ode dne uplynutí lhůty podle 
odstavce 1. Jestliže podnikatel poučil spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy do 
jednoho roku ode dne uvedeného v odstavci 1, skončí lhůta pro odstoupení uplynutím 
čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.“. 
CELEX: 32011L0083 
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39. V § 1830 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 
 

„(1) Spotřebitel může odstoupit od smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře, 
jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, nebo jakýmkoli jiným jednoznačným 
prohlášením učiněným vůči podnikateli.“. 
 
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2. 
CELEX: 32011L0083 
 

40. § 1831 zní: 
„§ 1831 

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli nebo jím pověřené 
osobě bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, 
zboží, které od něho obdržel, ledaže mu podnikatel nabídl, že si sám výrobek vyzvedne. 
Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží před 
jejím uplynutím.  
(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených v § 
1832 odst. 2 a v § 1833 a 1834.“. 
CELEX: 32011L0083 

 
41. V § 1832 odst. 3 se text „§ 1820 odst. 1 písm. g)“ nahrazuje textem „§ 1820 odst. 1 

písm. j)“. 
CELEX: 32011L0083 

 
42. V § 1832 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „, podle toho, co nastane dříve“. 

CELEX: 32011L0083 
 

43. V § 1833 se slova „s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“ nahrazují 
slovy „k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží“, slovo 
„informace“ se nahrazuje slovem „údaje“ a text „f)“ se nahrazuje textem „h)“. 
CELEX: 32011L0083 

 
44. V § 1834 se za slova „poskytování služeb“ vkládají slova „nebo dodávka vody, plynu 

nebo elektřiny, které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném 
množství, či tepla z dálkového vytápění,“ a slova „poměrnou část ceny odpovídající 
tržní hodnotě poskytovaného plnění“ se nahrazují slovy „tržní hodnotu toho, co bylo 
poskytnuto“. 
CELEX: 32011L0083 

 
45. V § 1836 písm. a) se za slova „poskytování služeb“ vkládají slova „nebo dodávky vody, 

plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo se 
stanoveném množství, či tepla z dálkového vytápění,“, text „d) a f)“ se nahrazuje textem 
„h) a j“ a za slova „výslovně nežádal“ se vkládají slova „podle § 1824a odst. 3 nebo § 
1828 odst. 5“. 
CELEX: 32011L0083 
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46. V § 1836 písm. b) se slovo „nepředal“ nahrazuje slovem „neposkytl“ a slova 
„vyhotovení smlouvy“ se nahrazují slovy „potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 
nebo § 1828 odst. 3 a 4“. 

CELEX: 32011L0083 
 

47. Za § 1836 se vkládá nový § 1836a, který zní: 
 

„§ 1836a 
(1) Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv ke 
stejnému okamžiku jako závazky ze smlouvy hlavní bez jakýchkoli jiných nákladů pro 
spotřebitele s výjimkou nákladů podle § 1831 odst. 1, § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834. 
Ustanovení zákona upravujícího spotřebitelský úvěr o vázaném spotřebitelském úvěru 
tím nejsou dotčena. 
(2) Vedlejší smlouvou podle odstavce 1 se rozumí smlouva, na jejímž základě získává 
spotřebitel zboží nebo službu, které souvisejí se smlouvou uzavíranou distančním 
způsobem nebo se smlouvou uzavíranou mimo obchodní prostory, a toto zboží nebo 
služba jsou poskytovány podnikatelem nebo třetí stranou na základě ujednání mezi 
uvedenou třetí stranou a podnikatelem. 
(3) Na ukončení vedlejších smluv se § 1830 až 1836 použijí obdobně.“. 
CELEX: 32011L0083 

 
48. Pod § 1837 se vkládá nadpis „Výjimky z práva odstoupit od smlouvy“. 

 
49. V § 1837 písm. a) se slovo „splněny“ nahrazuje slovy „v plném rozsahu poskytnuty“.  

CELEX: 32011L0083 
 

50. V § 1837 písm. c) se slova „jež mohou být dodány“ nahrazují slovy „jejichž cena byla 
sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit“ a slova 
„jejichž aktuální cena“ se nahrazují slovy „jejich aktuální hodnota“. 
CELEX: 32011L0083 
 

51. V § 1837 písmeno d) zní:  
„d) o dodávce zboží zhotoveného podle požadavků spotřebitele, které nebylo vyrobeno 
předem, nýbrž podle osobní volby spotřebitele nebo zboží přizpůsobeného jeho 
osobním potřebám,“. 
CELEX: 32011L0083 
 

52. V § 1837 písm. e) se slova „, jakož i zboží, které bylo po dodání,“ nahrazují slovy „nebo 
zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své 
povaze“. 
CELEX: 32011L0083 
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53. V § 1837 písmeno f) zní:  
„f) o neodkladné opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho 
výslovnou žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než 
vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů nutných k 
provedení opravy nebo údržby,“. 
CELEX: 32011L0083 
 

54. V § 1837 písm. g) se slova „spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není 
možné vrátit“ nahrazují slovy „z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů 
není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel z obalu vyňal“. 
CELEX: 32011L0083 
 

55. V § 1837 v písm. h) se za slova „počítačového programu“ vkládají slova „v uzavřeném 
obalu“ a za slovo „pokud“ se vkládá slovo „spotřebitel“. 
CELEX: 32011L0083 
 

56. V § 1837 na konci textu písmene i) doplňují slova „s výjimkou smluv o předplatném na 
jejich dodávání“. 
CELEX: 32011L0083 
 

57. V § 1837 písmeno j) zní:  
„j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití 
volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém 
období,“. 
CELEX: 32011L0083 

 
58. § 1838 se zrušuje. 

 
59. V § 1840 odst. 1 písmeno g) zní: 

„g) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, které je dodáváno do 
spotřebitelovy domácnosti, do místa jeho bydliště nebo pracoviště formou častých a 
pravidelných dodávek,“. 
CELEX: 32011L0083 

 
60. V § 1840 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „, s výjimkou § 1825 a 

1826a“ 
CELEX: 32011L0083 

 
61. V § 1840 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, s  výjimkou § 1817 a 

1826a“ a věta druhá se zrušuje. 
CELEX: 32011L0083 

 
62. § 1963 zní: 
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„§ 1963 
(1) Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu 
za úplatu, je cena splatná do třiceti dnů  
a) ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy,  
b) ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby, není-li možné určit den doručení 
faktury nebo jiné výzvy podobné povahy, nebo byla-li mu doručena faktura nebo jiná 
výzva podobné povahy dříve než zboží nebo služba, 
c) ode dne převzetí nebo ověření, zda byl závazek řádně splněn, má-li být podle zákona 
nebo smlouvy provedeno, pokud byla faktura nebo jiná výzva podobné povahy 
doručena před takovým převzetím nebo ověřením zboží nebo služby. 
(2) Smluvní strany si mohou ujednat dobu splatnosti delší šedesáti dnů jen tehdy, pokud 
to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.  
(3) Ustanovení odstavce 1 se použije také na závazek mezi podnikatelem a veřejným 
zadavatelem ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, je-li zboží nebo služba 
poskytována veřejnému zadavateli. Smluvní strany si mohou ujednat dobu splatnosti 
delší třiceti dnů jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti 
nepřesahuje šedesát dnů.“. 
CELEX: 32011L0007 
 

63. V § 1964 odst. 1 zní: 
„(1) Věřitel má právo dovolat se neúčinnosti ujednání o času plnění odchylujícího se od 
ustanovení § 1963, ujednání odchylujícího se od zákonné výše úroku z prodlení nebo 
ujednání o náhradě nákladů spojených s vymáháním pohledávky, pokud jsou taková 
ujednání vůči věřiteli hrubě nespravedlivá. Ujednání, které vylučuje právo věřitele na 
úroky z prodlení ve vztazích podle § 1963, je hrubě nespravedlivé.“ 
CELEX: 32011L0007 

 
64. § 1965 zní: 
       „§ 1965 

Doba převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, může ve 
vztazích podle § 1963 překročit třicet dnů jen tehdy, není-li to vůči věřiteli hrubě 
nespravedlivé.“ 
CELEX: 32011L0007 

 
65. V § 1971 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 

zní: 
„(2) Ve vztazích podle § 1963 má věřitel vedle úroků z prodlení právo na úhradu 
minimální výše nákladů spojených s uplatněním své pohledávky v rozsahu a za 
podmínek stanovených nařízením vlády. Má se za to, že dohoda, která vylučuje právo 
na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, je hrubě nespravedlivá.“ 
CELEX: 32011L0007 
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66. § 1972 se zrušuje. 

 
67. V§ 2159 se se vkládají nové odstavce 1 až 3, které znějí: 

„(1) Není-li ujednána doba plnění, prodávající věc kupujícímu dodá bez zbytečného 
odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů ode dne jejího uzavření. 
(2) Nedodá-li prodávající věc podle odstavce 1, kupující jej vyzve k dodání v dodatečné 
přiměřené lhůtě. Nedodá-li prodávající věc ani v této lhůtě, kupující může odstoupit od 
smlouvy. Pokud však prodávající odmítl věc dodat nebo pokud je dodání v určeném 
čase nezbytné s ohledem na všechny okolnosti uzavření smlouvy, nebo pokud kupující 
před uzavřením smlouvy sdělil prodávajícímu, že je dodání v určité lhůtě nebo v určitý 
čas nezbytné, má kupující právo od smlouvy odstoupit ihned. Ustanovení § 1977 až 
1980 se nepoužijí. 
(3) Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu 
všechny peněžité částky, které kupující podle smlouvy uhradil.“ 
Dosavadní odstavec 1 a 2 se označují jako odstavce 4 a 5. 
CELEX: 31999L0044 

 
68. V§ 2161 se vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží, 
která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i 
v případě, kdy byla montáž provedena kupujícím a vada nastala v důsledku chyby 
v návodu k montáži.“. 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
CELEX: 31999L0044 
 

69. V § 2161 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, ledaže to povaha věci nebo vady 
vylučuje.“. 
CELEX: 31999L0044 
 

70. V § 2165 odst. 1 se slova „spotřebního zboží“ nahrazují slovem „věci“ a na konci 
odstavce 1 se doplňuje věta „Ustanovení § 1921 a 2112 se nepoužijí.“ 
CELEX: 31999L0044 
 

71. § 2169 zní: 
 „§ 2169 

(1) Má-li věc vadu, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, 
dodáním chybějící věci nebo opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo 
může odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 4. Ustanovení § 
1923 a § 2106 až 2107 se nepoužijí. 
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(2) Odstranění vady věci musí být provedeno v přiměřené lhůtě a bez značných obtíží 
pro kupujícího, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. 
(3) Prodávající může odmítnout odstranit vadu, pokud by to vyžadovalo vynaložení 
nepřiměřených nákladů, přičemž se zohlední zejména hodnota, kterou by věc měla bez 
vady, význam vady a zda může být náprava jiným způsobem zjednána bez značných 
obtíží pro kupujícího. 
(4) Kupující může odstoupit od smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu, pouze pokud 
není možné odstranění vady podle odstavců 2 a 3, a dále vždy, pokud prodávající 
nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě nebo bez značných obtíží pro kupujícího anebo 
pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo 
pro větší počet vad. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci jen 
nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí.“. 
CELEX: 31999L0044 

 
72. Za § 2169 se vkládá nový § 2169a, který zní: 

„§ 2169a 
Zjednání nápravy podle § 2169 je pro kupujícího bezplatné; ustanovení § 1924 věty 
druhé se nepoužije.“. 
CELEX: 31999L0044 
 

73. Za § 2174 se vkládají nové § 2174a a § 2174b, které včetně nadpisů znějí: 
„§ 2174a 

Zvláštní ustanovení o záruce za jakost 
(1) Ustanovení o záruce za jakost se použijí na každý závazek prodávajícího, výrobce 
nebo jiné třetí osoby přesahující jeho zákonné povinnosti z vadného plnění, učiněný 
prohlášením nebo v příslušné reklamě dostupné před uzavřením smlouvy nebo v době 
jejího uzavření, jehož obsahem je zejména povinnost vrátit kupní cenu, vyměnit věc 
nebo ji opravit anebo v této souvislosti poskytnout službu, nebude-li mít věc jakost 
uvedenou v daném prohlášení nebo reklamě. 
(2) Záruka za jakost musí obsahovat  
a) údaj, že kupující má zákonná práva z vadného plnění, a srozumitelné vysvětlení, že 
tato práva nejsou zárukou dotčena, a 
b) jasné, jednoduché a srozumitelné sdělení obsahu záruky a podstatných údajů, které 
jsou nezbytné k jejímu uplatnění, zejména délku záruční doby, místní působnost a údaje 
o totožnosti poskytovatele záruky. 
(3) Požádá-li o to kupující, poskytne mu poskytovatel záruky záruku v textové podobě. 
(4) Nesplněním povinností stanovených v odstavcích 2 a 3 není platnost záruky dotčena. 
 

§ 2174b 
Právo postihu 
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Je-li konečný prodávající odpovědný z vady věci, která vznikla v důsledku jednání nebo 
opomenutí výrobce, předcházejícího prodávajícího ve stejném smluvním řetězci nebo 
jiného prostředníka, náleží mu náhrada od odpovědné osoby ve smluvním řetězci; to 
neplatí, věděl-li prodávající o vadě věci v době jejího převzetí.“. 
CELEX: 31999L0044 

 
74. V § 3015 poznámka pod čarou č. 1 zní: 

 „1) Tento právní předpis zapracovává následující právní předpisy Evropské unie: 
Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky. 
Směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy 
členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců. 
Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních 
předpisů týkajících se pojištění právní ochrany. 
Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 
spotřebitelských smlouvách. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou se mění 
směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby zahrnovala srovnávací reklamu. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně 
spotřebitele při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o určitých 
aspektech nákupu spotřebního zboží a záruk za spotřební zboží. 
Směrnice evropského parlamentu a rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých 
právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na 
vnitřním trhu. 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění 
finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 
90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o 
klamavé a srovnávací reklamě. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně 
spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího 
zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o 
výměně. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu 
proti opožděným platbám. 
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 (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o 
souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.“. 

 
Čl. II 

Účinnost 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. 
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