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VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 
právní předpis) 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o 
významné tržní síle při prodeji zemědělských a 
potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

  

Odpovídající předpis EU 
 

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 
2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a 
potravinovém řetězci 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., 
písm., apod.) 

 

Obsah 
 

Celex č. 
 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 
 

§ 1 odst. 1 V § 1 odst. 1 se za slovo „zákon“ vkládají 

slova „zapracovává příslušný předpis 

Evropské unie 7) a“. 

 

Poznámka pod čarou č. 7 zní:  

„7) Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 2019/633 ze dne 17. dubna 2019, o 

nekalých obchodních praktikách mezi 

podniky v zemědělském a potravinovém 

řetězci.“ 

32019L633 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 13, 1 
Provedení ve vnitrostátním právu 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto měrnicí do 1. května 2021. 
Znění těchto předpisů neprodleně sdělí 
Komisi. 

Použijí tyto předpisy nejpozději ode dne 1. 
listopadu 2021. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 
být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy. 

§ 1 odst. 1 
písm. a)  

 

za slova „síly v“ se vkládají slova 

„zemědělském a potravinovém řetězci v“ 

32019L633 
 

Čl. 1, 1 
S cílem bojovat proti praktikám, které se 

výrazně odchylují od zásad poctivého 

obchodního styku, jsou v rozporu s dobrou 
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vírou a poctivým jednáním a jsou 

jednostranně vnuceny jedním obchodním 

partnerem druhému, tato směrnice stanoví 

minimální seznam zakázaných nekalých 

obchodních praktik ve vztazích mezi 

kupujícími a dodavateli v zemědělském 

a potravinovém řetězci, minimální pravidla 

pro prosazování těchto zákazů a opatření pro 

koordinaci mezi donucovacími orgány. 

§ 2, písm. b) se slova „nebo nákupní aliance podle 

písmene c), pokud nakupují“ nahrazují 

slovy „, aliance podnikatelů nebo orgán 

veřejné moci, pokud nakupují“. 

 

32019L633 
 

Čl. 2, 2 Definice 

2) „kupujícím“ fyzická nebo právnická 

osoba, bez ohledu na místo svého usazení, 

nebo veřejný orgán v Unii, které kupují 

zemědělské produkty a potravinářské 

výrobky; pojem „kupující“ může zahrnovat 

skupinu takových fyzických a právnických 

osob; 

§ 2, písm. d)  
 

tečka se zrušuje a doplňují se slova „nebo 

zboží vymezené přílohou I Smlouvy o 

fungování Evropské unie, jakož i výrobek v 

této příloze neuvedený, avšak zpracovaný 

pro použití jako potravina s využitím látek, 

výrobků nebo zboží uvedených v této 

příloze,“. 

32019L633 
 

Čl. 2, 5 Definice 
5) zemědělskými produkty a potravinářskými 
 výrobky podléhajícími rychlé zkáze“ 
zemědělské produkty a potravinářské 
výrobky, které by se ze své podstaty či ve své 
fázi zpracování mohly stát nevhodnými  
k prodeji v průběhu 30 dní od sklizně, výroby 
či zpracování. 

§ 2, písm. e) doplňuje se písmeno e), které zní:  

„e) zemědělským a potravinovým řetězcem 

řetězec produkce, zpracování, uvádění na 

trh, distribuce a velkoobchodního nákupu a 

prodeje potravin zahrnující trhy, na nichž 

dochází k nákupu a prodeji potravin za 

účelem dalšího prodeje mezi dodavateli a 

odběrateli.“. 

32019L633 
 

Čl. 1, 2  
Předmět a oblast působnosti 

Tato směrnice se vztahuje na některé nekalé 

obchodní praktiky, k nimž dochází 

v souvislosti s prodejem zemědělských 

produktů a potravinářských výrobků. 

Tato směrnice se nevztahuje na dohody mezi 

dodavateli a spotřebiteli. 

§ 3a odst. 2,  doplňuje se odstavec 2, který zní: 32019L633 Čl. 3, 1 Zákaz nekalých obchodních praktik 
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„(2) Odběratel s významnou tržní silou a 

dodavatel si mohou sjednat dobu splatnosti 

kupní ceny delší než je uvedena v odstavci 

1 písm. a) pokud 

 

a) se dohodli na ustanovení o sdílení 

hodnoty ve smyslu článku 172a nařízení 

(EU) č. 1308/2013, 

 

b) jde o platbu provedenou dodavateli 

v rámci školního projektu podle článku 23 

nařízení (EU) č. 1308/2013, 

 

c) jde o platbu provedenou veřejným 

subjektem poskytujícími zdravotní péči ve 

smyslu článku 4 odst. 4 písm. b) směrnice č. 

2011/7/EU, nebo 

 

d) jde o platbu provedenou na základě 

smlouvy o dodávkách mezi dodavatelem 

hroznů nebo částečně zkvašeného 

hroznového moštu pro výrobu vína a jeho 

přímým odběratelem, pokud 

1. jsou konkrétní platební podmínky 

týkající se prodeje obsaženy ve 

standardních smlouvách, jež byly 

členským státem učiněny závaznými 

podle článku 164 nařízení (EU) 

č. 1308/2013 před 1. lednem 2019, 

je-li platnost tohoto rozšíření 

působnosti standardních smluv 

členskými státy obnovena od 

Zákazem uvedeným v prvním pododstavci 
písm. a) nejsou dotčeny platby: 
na základě smluv o dodávkách mezi 
dodavateli hroznů nebo částečně 
zkvašeného hroznového moštu pro výrobu 
vína a jejich přímými kupujícími: 
i)pokud jsou konkrétní platební podmínky  
týkající se prodeje obsaženy ve standardních 
smlouvách, jež byly členským státem učiněny 
závaznými podle článku 164 nařízení (EU) č. 
1308/2013 před 1. lednem 2019, je-li platnost 
tohoto rozšíření působnosti standardních 
smluv členskými státy obnovena od 
uvedeného dne bez jakýchkoli výraznějších 
změn platebních podmínek v neprospěch 
dodavatelů hroznů nebo částečně 
zkvašeného hroznového moštu, a 
ii)pokud jsou smlouvy mezi dodavateli  
hroznů nebo částečně zkvašeného 
hroznového moštu pro výrobu vína a jejich 
přímými kupujícími víceleté nebo se stanou 
víceletými. 
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uvedeného dne bez jakýchkoli 

výraznějších změn platebních 

podmínek v neprospěch dodavatelů 

hroznů nebo částečně zkvašeného 

hroznového moštu, a 

 

2. jsou smlouvy mezi dodavateli 

hroznů nebo částečně zkvašeného 

hroznového moštu pro výrobu vína 

a jejich přímými odběrateli jsou 

víceleté nebo se stanou víceletými. 

§ 4 odst. 2 
 

za písmeno a) se vkládá nové písmeno b), 

které zní: 

 

„b) jednostranná změna smluvních 

podmínek,“. 
 

32019L633 
 

Čl. 3, 1, c) Zákaz nekalých obchodních praktik 

kupující jednostranně změní podmínky 

smlouvy o dodávkách zemědělských 

produktů a potravinářských výrobků týkající 

se četnosti, způsobu, místa, načasování nebo 

objemu zásobování či dodávek, norem 

jakosti, platebních podmínek nebo cen či 

podmínky poskytování služeb v rozsahu, 

v jakém jsou tyto služby výslovně uvedeny 

v odstavci 2; 
kupující vrátí neprodané zemědělské 
produkty a potravinářské výrobky dodavateli, 
aniž by mu za tyto neprodané produkty a 
výrobky, za jejich odstranění nebo za obojí 
zaplatil; 

 

§ 4 odst. 2, 
písm. l) až p) 

a r)  
 

na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje 

čárkou a doplňují se písmena l) až t), která 

znějí: 

 

„l) požadování platby za zhoršení jakosti 

potraviny, ztrátu potraviny nebo za obojí, 

k nimž dojde poté, co na odběratele přešlo 

32019L633 
 

Čl. 3, 1 a 2  Zákaz nekalých obchodních praktik 

kupující po dodavateli vyžaduje, aby zaplatil 

za zhoršení jakosti, ztrátu či zhoršení jakosti 

i ztrátu zemědělských produktů 

a potravinářských výrobků, k nimž dojde 

v prostorách kupujícího nebo poté, co na 

kupujícího přešlo vlastnictví, a jež nebyly 
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vlastnické právo k potravině, jež nebyly 

způsobeny zaviněním dodavatele, 

 

m) zneužití obchodního tajemství 

dodavatele, 

 

n) hrozba nebo uplatňování odvetných 

opatření v případě, kdy dodavatel využívá 

svá smluvní nebo zákonná práva, 

 

o) sjednávání nebo uplatňování plateb, jimiž 

je podmíněno skladování nebo vystavení 

potravin, jejich zařazení do nabídky nebo 

jejich dodání na trh, 

 

p) sjednávání nebo uplatňování náhrady 

nákladů na slevy na potraviny prodávané v 

rámci mimořádné prodejní akce,  

 

r) sjednávání nebo uplatňování plateb za 

úpravu prodejních prostor odběratele pro 

prodej potravin, nebo 

způsobeny nedbalostí ani pochybením 

dodavatele 

kupující neoprávněně získá, využije nebo 

zpřístupní obchodní tajemství dodavatele ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/943  

kupující hrozí dodavateli odvetnými 

obchodními opatřeními nebo je provádí 

v případě, že dodavatel uplatňuje svá smluvní 

či zákonná práva, a to i podáním stížnosti 

u donucovacích orgánů nebo spoluprací 

s donucovacími orgány během šetření 

dodavateli je naúčtována platba, jíž je 

podmíněno skladování nebo vystavení jeho 

zemědělských produktů a potravinářských 

výrobků, jejich zařazení do nabídky nebo 

jejich dodání na trh 

kupující od dodavatele vyžaduje, aby zcela 

nebo zčásti uhradil všechny náklady 

jakýchkoli slev na zemědělské produkty 

a potravinářské výrobky prodávané 

kupujícím v rámci propagace 

kupující od dodavatele vyžaduje, aby zaplatil 

za reklamu na zemědělské produkty 

a potravinářské výrobky poskytnutou 

kupujícím  

kupující naúčtuje dodavateli platbu za 

pracovníky zajišťující úpravu prostor 

využívaných pro prodej zemědělských 

produktů a potravinářských výrobků 

dodavatele. 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBG4FB32I)



 

6 

 

 
 

Číslo předpisu EU (kód 
CELEX) 
 

Název předpisu EU 
 

32019L633  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých 
obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci  
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