
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 15. řijna 
2018, s termínem dodání stanovisek do 26. října 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy Doporučující připomínky 

 
K návrhu zákona: 
 

 

Doporučujeme předkladateli provést celkovou revizi návrhu zákona se 
zaměřením na formulace novelizačních bodů podle Legislativních pravidel 
vlády. 

Akceptováno. 

K bodům 2 a 5: 
Úvodní část novelizačního bodu uvést podle čl. 58 odst. 4 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády (LPV). 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 3: 
Úvodní část novelizačního bodu uvést podle čl. 58 odst. 8 písm. b) LPV. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 7: 
Úvodní část novelizačního bodu uvést podle čl. 58 odst. 8 písm. e) LPV. 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo financí  Zásadní připomínka 
 
K důvodové zprávě: 
 

 

Do části upravující dopad do státního rozpočtu požadujeme výslovně 
doplnit, že navrhovaná úprava nejen, že nebude mít dopady na státní 
rozpočet, ale že nevyvolá ani požadavky na navýšení počtu pracovních sil. 

Akceptováno, upraveno. 
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Doporučující připomínky 
 
K návrhu zákona: 
 

 

K čl. I návrhu zákona 
Ve výčtu zákonů chybí podle ASPI zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích), kde se v části třicáté šesté 
(čl. XXXVI) mění zákon o ochraně spotřebitele, a zákon č. 264/2017 Sb. 
(kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů), kde se v části druhé (čl. III) mění zákon o 
ochraně spotřebitele. Doporučuje se uvedené zákony doplnit. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 1 návrhu zákona 
Pod textem „Poznámka pod čarou č. 48 zní:“ je nutno zrušit oddělení textu 
čarou. Text poznámky pod čarou č. 48 obsahuje implementaci příslušného 
předpisu EU (CELEX), a proto je nutno tento text podtrhnout. (Příloha č. 5 
čl. II bod 1. LPV). Obdobně je nutno takto podtrhnout nový text v bodech 
2 až 7. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 2 návrhu zákona 
V uvozující větě tohoto bodu je nutno slova „za odstavec 2 vkládá nový“ 
nahradit slovem „doplňuje“. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 3 návrhu zákona 
Text tohoto bodu je nutno upravit takto: „V § 23 se na konci odstavce 11 
doplňuje věta „Energetický regulační úřad dále na úseku podnikání …“.“. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 5 návrhu zákona 
V uvozující větě tohoto bodu je nutno slova „za odst. 19 vkládá nový“ 
nahradit slovem „doplňuje“. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 7 návrhu zákona 
Text tohoto bodu je třeba upravit takto: „V § 24 odst. 15 se na konec 
písmene c) vkládají slova „a odstavce 14“.“. 

Akceptováno jinak, upraveno podle 
návrhu dalších rezortů: 
„V § 24 odst. 15 se na konci textu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6ZRDXT5)



Stránka 3 (celkem 11) 

písmene c) doplňují slova ‚a 
odstavce 14‘.“ 

 
K důvodové zprávě: 
 

 

V části g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad… se v souvislosti 
s dopadem na podnikatelské prostředí uvádí pouze, že navrhovaná právní 
úprava bude mít pozitivní vliv na kultivaci podnikatelského prostředí. 
Doporučujeme taktéž zmínit informaci o případných finančních dopadech 
v rámci podnikatelského prostředí. 

Akceptováno, upraveno. 

V obecné části, Zhodnocení právního stavu doporučujeme ve třetím 
odstavci v první větě uvést zkratku pro směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, 
neboť v následujícím textu důvodové zprávy je již používáno pojmenování 
směrnice jako „směrnice o službách“. 

Akceptováno, upraveno. 

V obecné části, Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, 
v textu části „I. nepřijetí žádné úpravy“ a „I. Nepověřit poskytováním 
asistenčních služeb žádný subjekt“ je uvedeno, že by případná realizace 
těchto variant mohla znamenat riziko zahájení řízení o porušení Smlouvy 
vůči ČR ze strany Evropské komise. Doporučuje se doplnit bližší upřesnění 
názvu smlouvy, aby bylo z textu jednoznačně zřejmé, o porušení jaké 
smlouvy se jedná. 

Akceptováno, upraveno. 

Ve zvláštní části zvláštní, bod 7 (§ 24 odst. 15 písm. c) se navrhuje za slovo 
„korun“ doplnit slovo „českých“, a to z důvodu jednoznačné specifikace 
měny. 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Doporučující připomínka 
 
K rozdílové tabulce: 
 

 

Text „Evropské spotřebitelské centrum Česká republika poskytuje 
spotřebitelům praktickou pomoc pro případ sporu mezi spotřebitelem a 
obchodníkem, který vznikne v důsledku použití přímo použitelného předpisu 
Evropské unie“ je v předloženém návrhu zákona obsažen v § 20l, nikoliv v 
§ 22, jak uvádí rozdílová tabulka. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno, upraveno. 
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Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Doporučující připomínky 
 
K návrhu zákona: 
 

 

K názvu zákona 
1. Doporučujeme název zákona uvést tučně. 

Akceptováno, upraveno. 

K čl. I  
2. Doporučujeme v úvodní větě článku I doplnit všechny zákony, jimiž byl 
zákon novelizován. 

Akceptováno, upraveno. 

Ke všem bodům: 
3. Doporučujeme v adaptačních ustanoveních kromě uvedení CELEXu též 
vyznačit podtržení. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 2 
4. Doporučujeme v úvodní části bodu slova „za odstavec 2 vkládá nový“ 
nahradit slovem „doplňuje“. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 3 
5. Doporučujeme úvodní část bodu uvést ve znění „V § 23 se na konci 
odstavce 11 doplňuje věta“ 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 4 
6. Doporučujeme slova „slova „stanovených tímto“ nahradit slovem „slovo 
„“. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 5 
7. Doporučujeme v úvodní části bodu slova „za odst. 19 vkládá nový“ 
nahradit slovem „doplňuje“. 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 7 
8. Doporučujeme slova „slova „odstavce 7 písm. c), f), h), i), j), l), t), v),“ 
nahradit slovem „text“. 

Akceptováno jinak, upraveno podle 
návrhu dalších rezortů: 
„V § 24 odst. 15 se na konci textu 
písmene c) doplňují slova ‚a 
odstavce 14‘.“ 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Doporučující připomínky 
 
K návrhu zákona: 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB6ZRDXT5)



Stránka 5 (celkem 11) 

čl. I 
Z formálního hlediska doporučujeme uvádět ve formě horního indexu nejen 
číselné označení poznámky pod čarou, ale i následnou závorku za tímto 
označením a materiál tak v daném ohledu změnit. 

Akceptováno, upraveno. 

čl. I úvodní věta 
Upozorňujeme, že v předmětné úvodní větě nejsou obsaženy všechny 
novely zákona o ochraně spotřebitele. S ohledem na uvedené 
doporučujeme za text „č. 188/2016 Sb.“ vložit slova „, zákona č. 183/2017 
Sb., zákona č. 264/2017 Sb.“. 

Akceptováno, upraveno. 

čl. I bod 2. 
Vzhledem ke skutečnosti, že § 20l obsahuje pouze 2 odstavce, měl by být 
odstavec 3 doplněn ve smyslu čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády. S ohledem na uvedené doporučujeme slova „za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec 3“ nahradit slovy „doplňuje odstavec 3“. 

Akceptováno, upraveno. 

čl. I bod 3. 
Upozorňujeme, že předmětným novelizačním bodem se doplňuje určitá 
věta až za tečku a nelze tedy využít obratu „na konci textu“ ve smyslu čl. 
58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády, ale je třeba text novelizačního 
bodu formulovat dle čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
takto: „V § 23 se na konci odstavce 11 doplňuje věta“. 

Akceptováno, upraveno. 

čl. I bod 5. 
Obdobně jako u naší druhé připomínky doporučujeme slova „za odst. 19 
vkládá nový odstavec 20“ nahradit slovy „doplňuje odstavec 20“. 

Akceptováno, upraveno. 

čl. I bod 7. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhuje doplnit určitá slova na konec textu 
pododstavce, doporučujeme předmětný novelizační bod formulovat ve 
smyslu čl. 58 odst. 8 písm. e) Legislativních pravidel vlády takto: „V § 24 
odst. 15 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a odstavce 14“.“. 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 
 
K návrhu zákona: 
 

 

K čl. I bodu 7 – k § 24 odst. 15 písm. c) Akceptováno, upraveno v důvodové 
zprávě ve zvláštní části. 
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Požadujeme řádně odůvodnit, popř. upravit, navržené rozpětí pokuty za 
nově zaváděný přestupek podle § 24 odst. 14, a to v souladu se Zásadami 
tvorby právní úpravy přestupků (část 2.5), schválenými usnesením vlády č. 
498 ze dne 31. 7. 2018. Důvodová zpráva se omezuje na obecné 
konstatování, že rozpětí pokuty bylo určeno „vzhledem ke stupni 
společenské nebezpečnosti nově zaváděného přestupku“, což 
nepovažujeme za dostatečné. Předkladatel se může zaměřit na porovnání 
přestupků, pro které je v daném zákoně zakotven stejný druh a rozpětí 
správního trestu. Například může vysvětlit, že určitý přestupek je 
postihován ve srovnání s jinými přestupky přísněji, protože způsobuje 
závažnější následek, má poruchový charakter, případně vykazuje jiný znak 
zvyšující jeho typovou závažnost. Vzhledem ke skutečnosti, že protiprávní 
jednání u dotčeného přestupku může spočívat v porušení různých 
povinností upravených ve více ustanoveních nařízení (EU) 2018/302, mělo 
by být rovněž vysvětleno, proč je porušení všech uvedených povinností 
považováno za stejně typově závažné (důvodem může být shodný objekt, 
následek apod.). V případě, že porušení všech zmíněných povinností není 
typově stejně zavážené, je třeba úpravu rozdělit a zákonná rozpětí pokut 
náležitě diferencovat podle povahy konkrétní povinnosti. 
 
Doporučující připomínky 
 
K návrhu zákona: 
 

 

K čl. I – k úvodní větě 
V souladu s čl. 61 odst. 3 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme do výčtu novel zákona o ochraně spotřebitele doplnit zákon 
č. 183/2017 Sb. a zákon č. 264/2017 Sb. 

Akceptováno, upraveno. 

K čl. I bodu 2 – k § 20l odst. 3 
Dle čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády navrhujeme úvodní 
část novelizačního bodu uvést ve znění: „V § 20l se doplňuje odstavec 3, 
který zní:“. 
Tuto připomínku obdobně vztahujeme ke čl. I bodu 5 k § 23, ve kterém je 
pro doplnění odstavce 20 nutné použít stejnou slovní konstrukci. 

Akceptováno, upraveno. 
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K čl. I bodu 3 – k 23 odst. 11 
Úvodní část novelizačního bodu navrhujeme uvést ve znění: „V § 23 se na 
konci textu odstavce 11 doplňuje věta, která zní:“, viz čl. 58 odst. 8 písm. 
b) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno, upraveno. 

K čl. I bodům 3 až 6 – k § 23 odst. 11, § 23 odst. 16, § 23 odst. 20 a § 24 
odst. 14 
Pro označení nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady 
používá návrh opis „přímo použitelný předpis Evropské unie, který řeší 
neoprávněné zeměpisné blokování“, v souladu s legislativní praxí spíše 
doporučujeme využít slovní spojení „přímo použitelný předpis Evropské 
unie upravující neoprávněné zeměpisné blokování“. 

Akceptováno, upraveno. 

K čl. I bodu 7 – k § 24 odst. 15 písm. c) 
Doporučujeme novelizační bod upravit dle čl. 58 odst. 8 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády a uvést jej ve znění: „V § 24 odst. 15 se na 
konci textu písmene c) doplňují slova „a odstavce 14“.“. 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Doporučující připomínky 
 
K návrhu zákona: 
 

 

U novelizačního bodu 2 
Nahradit v úvodní části tohoto bodu slova „za odstavec 2 vkládá nový“ 
slovem „doplňuje“. 

Akceptováno, upraveno. 

U novelizačního bodu 5  
Nahradit v úvodní části tohoto bodu slova „za odst. 19 vkládá nový“ 
slovem „doplňuje“. 

Akceptováno, upraveno. 

U novelizačního bodu 7:  
Tento bod formulovat takto: „7. V § 24 odst. 15 se na konci textu písmene 
c) doplňují slova „a odstavce 14“. 

Akceptováno, upraveno. 

U označování nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování 
a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě 
bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES 
v odkazech:  

Akceptováno, odkazování 
sjednoceno. 
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Posoudit, zda je záměrné na citované nařízení odkazovat nejednotným 
způsobem.  
 
U novelizačních bodů 3 až 6 se na toto nařízení totiž odkazuje jako na 
„přímo použitelný předpis Evropské unie, který řeší neoprávněné 
zeměpisné blokování 48)“, nicméně u novelizačního bodu 2 je činěn odkaz 
pouze na „přímo použitelný předpis Evropské unie 48)“, aniž by tento byl 
blíže určen příslušným dovětkem. Pokud odlišné označování není záměrné, 
MZV doporučuje označení citovaného nařízení sjednotit. V opačném 
případě MZV doporučuje různé označování citovaného nařízení vysvětlit 
v důvodové zprávě. 

Ministerstvo zdravotnictví Doporučující připomínky 
 
K návrhu zákona: 
 

 

K textu materiálu 
Upozorňujeme na velké závorky za poznámkami pod čarou v celém 
materiálu a doporučujeme jejich nahrazení za malé závorky v souladu 
s LPV (např. čl. 57 odst. 4 písm. g)). 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 2 a 5 materiálu 
Doporučujeme úvodní část novelizačních bodů do souladu s čl. 58 odst. 4 
písm. a). 

Akceptováno, upraveno. 

K bodu 3 materiálu 
Doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést do souladu s čl. 58 
odst. 8 písm. b) LPV. 

Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo zemědělství Doporučující připomínky 
 
K návrhu zákona: 
 

 

Obecně k návrhu 
Doporučujeme zvážit nezbytnost přijetí navrhované právní úpravy. Z níže 
uvedených důvodů se domníváme, že pro účely adaptace na nařízení (EU) 

Neakceptováno. Předkladatel 
považuje za nutné přijetí navržené 
právní úpravy pro řádnou adaptaci 
nařízení. Předkládaný návrh musí 
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2018/302 je návrh novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších předpisů, nadbytečný 

v souladu s nařízením (čl. 7) 
zakotvit orgán dozoru a vymezit 
přestupky za porušení povinností 
nařízením stanovených a určit 
příslušné sankce. 

K bodu č. 2 
Domníváme se, že určení Evropského spotřebitelského centra orgánem, 
který poskytuje praktickou pomoc spotřebitelům ve sporech podle nařízení 
(EU) 2018/302 nemusí být nutně provedeno změnou zákona. Z hlediska 
adaptace na nařízení by mělo být dostatečné určení příslušného orgánu 
exekutivním aktem v rámci výkonu státní správy. 

Neakceptováno. Předkladatel 
považuje za nutné přijetí navržené 
právní úpravy pro řádnou adaptaci 
nařízení. Předkládaný návrh musí 
v souladu s nařízením (čl. 8) určit 
subjekt či subjekty odpovědné za 
poskytování praktické pomoci 
spotřebitelům pro případ sporu 
mezi spotřebitelem a obchodníkem, 
který vznikne v důsledku použití 
tohoto nařízení. 

K bodům č. 3 až 5 
Rovněž tyto novelizační body považujeme za nadbytečné. Povinnosti 
stanovené v nařízení (EU) 2018/302 jsou již v  o ochraně spotřebitele 
pokryty obecným zákazem diskriminace obsaženým v § 6. Rovněž 
dozorové orgány nad dodržováním zákazu diskriminace jsou v zákoně na 
ochranu spotřebitele určeny v § 23. Domníváme se, že předkladatel se 
vydal cestou přehnané kazuistiky, která nepřináší žádnou faktickou změnu 
a naopak právní úpravu činí nepřehlednou. 

Neakceptováno. Předkladatel 
považuje za nutné přijetí navržené 
právní úpravy pro řádnou adaptaci 
nařízení. Předkládaný návrh musí 
v souladu s nařízením (čl. 7) 
zakotvit orgán dozoru a vymezit 
přestupky za porušení povinností 
nařízením stanovených a určit 
příslušné sankce. 

K bodům 6 a 7 
S ohledem na obecný zákaz diskriminace podle § 6, kterému odpovídá 
přestupek podle § 24 odst. 7 písm. c), lze rovněž novelizační body 6 a 7 
považovat za nadbytečné. 

Neakceptováno. Předkladatel 
považuje za nutné přijetí navržené 
právní úpravy pro řádnou adaptaci 
nařízení. Předkládaný návrh musí 
v souladu s nařízením (čl. 7) 
zakotvit orgán dozoru a vymezit 
přestupky za porušení povinností 
nařízením stanovených a určit 
příslušné sankce. 
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Ministerstvo životního 
prostředí 

Doporučující připomínky 
 
K návrhu zákona: 
 

 

Na začátku čl. I doporučujeme zkontrolovat výčet zákonů, kterými byl 
novelizován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a doplnit novely 
č. 183/2017 Sb. a 264/2017 Sb. 

Akceptováno, upraveno. 

Implementační ustanovení doporučujeme podtrhnout. Akceptováno, upraveno. 
Úřad vlády České republiky 
– odbor kompatibility 

Doporučující připomínky 
 
K návrhu zákona: 
 

 

V souladu s čl. II odst. 1 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády je 
předkladatel povinen implementační ustanovení návrhu podtrhnout. 
Podtržení je nutno doplnit. 

Akceptováno, upraveno. 

V souladu s legislativními zvyklostmi doporučujeme nekombinovat přímý 
odkaz na článek předpisu Evropské unie s jeho generickým názvem (jak se 
objevuje v návrhu u § 23 a § 24), nýbrž do textu zákona uvést přímo jeho 
číslo (v souladu například s dikcí současného § 23 odst. 18). 

Akceptováno jinak, upraveno podle 
připomínek Ministerstva vnitra. 

 
K rozdílové tabulce: 
 

 

Rozdílová tabulka nekoresponduje zcela s návrhem. V rozdílové tabulce 
chybí § 20l odst. 3, resp. je jeho obsah v tabulce uveden pod § 22. 
Rozdílovou tabulku je nutno s návrhem sjednotit. 

Akceptováno, upraveno. 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Doporučující připomínka 
 
Vzhledem k adaptačnímu charakteru navržené úpravy, nemáme k návrhu 
připomínky. Nad rámec podotýkáme, že neustále přibývá důvodů pro 
existenci zákona na ochranu spotřebitele, který by zahrnoval i další 
související oblasti, především pak současnou úpravu obsaženou v 
občanském zákoníku. Na nevhodnost zařazení ochrany spotřebitele do 
občanského zákoníku jsme upozorňovali již při jeho tvorbě. Roztříštěnost 

Akceptováno. 
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současné právní úpravy, v návaznosti na časté evropské legislativní změny, 
je na závadu. 

V Praze 12. března 2019 

Vypracoval: Mgr. Marek Vondřich Podpis: 
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