
 
 

 
STANOVISKO VLÁDY 

 
k návrhu poslanců Leo Luzara, Hany Aulické Jírovcové a Pavla Kováčika  

na vydání zákona, 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, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 180) 
 

Vláda na své schůzi dne 22. června 2018 projednala a posoudila návrh zákona, 

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, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k tomuto návrhu neutrální stanovisko, 

přičemž upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, které doporučuje v rámci dalšího 

legislativního procesu zohlednit. 
 
1. Vláda, jakkoli si je vědoma problematiky zvyšující se míry zadluženosti ve společnosti, 

zdůrazňuje nezbytnost strukturovaného přístupu k dané problematice a vyjadřuje 

pochybnost, zda by předkládaný návrh omezení reklamy byl s to výrazně přispět 

ke snížení počtu exekucí. Předkládaný návrh vychází z toho, že omezením nebo úplným 

vyloučením šíření určitých informací k adresátům dojde ke změně jejich rizikového 

jednání, tento předpoklad však není v předloženém návrhu nijak fakticky doložen. 

Opatrné jednání autonomních subjektů práva je podle přesvědčení vlády naopak 

podmíněno především dostupností relevantních informací a schopností je řádně 

vyhodnotit. Úkolem zákonodárce v demokratickém právním státě je pak předně 

předcházet vzniku a zneužívání nedostatku informací potřebných pro jednotlivé subjekty 

právních vztahů, v tomto případě pro spotřebitele.  

2. Předložený návrh zákona nerespektuje stávající terminologii již v právním řádu České 

republiky používanou, čímž vytváří prostor pro budoucí aplikační potíže a výkladové 

spory. Návrh tak užívá pojem „finanční půjčky“, který dosud není v právním řádu 

obsažen. Pro tytéž závazky občanský zákoník užívá pojmy „zápůjčka“, resp. „peněžitá 

zápůjčka“ (§ 2390 a násl.) nebo „úvěr“ (§ 2395 a násl.) a v zákoně o spotřebitelském 

úvěru jsou zavedeny specifické pojmy „spotřebitelský úvěr“ či „spotřebitelský úvěr 

nabydlení“ (§ 2 odst. 1 a 2). Použití nově navrhovaného pojmu by vedlo k aplikačním 

problémům, neboť předmět navrhované regulace není jasný. Z navržené úpravy ani 

z důvodové zprávy také nelze poznat, zda předkladatelé zamýšlejí regulovat i reklamu 

na úvěry určené podnikatelům, tato reklama by však návrhem byla taktéž dotčena. 
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Potíže by vyvolával i výklad některých v návrhu obsažených neurčitých pojmů, jako jsou 

např. „výhodné a snadné získání finančních prostředků“ nebo „jakákoli forma akcí 

a činnosti“, obsažené v ustanovení § 3b nově doplňovaném do zákona o regulaci 

reklamy. 

3. Vláda upozorňuje na vnitřní rozpornost předloženého návrhu. Ten v navrženém § 3b 

odst. 1 upravuje zákaz reklamy na bankovní a nebankovní finanční půjčky, jejichž cílem 

nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace výhodného a snadného získání 

finančních prostředků, a to s výjimkou publikací a tiskovin, které jsou k dispozici 

v obchodních prostorách bank a nebankovních subjektů, informujících o nabízených 

finančních produktech. Jde tedy o zákaz reklamy na finanční půjčky určitého obsahu, 

avšak v navrženém § 3b odst. 2 se oproti tomu upravuje zákaz jakékoli formy akcí a 

činnosti, jejichž cílem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace finančních 

půjček, tedy vlastně zákaz jakékoli reklamy na ně, včetně té, která nespadá pod zákaz 

podle navrhovaného § 3b odst. 1. 

4. Dále vláda uvádí, že navrhované omezení reklamy na úvěrové produkty by mohlo vést  

k omezení hospodářské soutěže, a to jak navzájem mezi subjekty na již trhu 

zavedenými, tak mezi nimi a mezi subjekty na trh nově vstupujícími. Tento aspekt je 

významný i z hlediska práva Evropské unie, neboť Soudní dvůr Evropské unie 

opakovaně judikoval v tom smyslu, že zákazy různých forem šíření reklamy mohou 

představovat nepřípustné omezení volného pohybu zboží, resp. služeb. Zákazy reklamy 

na bankovní či nebankovní úvěry podle navrženého § 3b odst. 1 a 2 by fakticky mohly 

znamenat zákaz jakékoli reklamy na tyto produkty a nepředstavují tak zřejmě úpravu, jež 

by ve svém celku byla slučitelná s úpravou volného pohybu služeb podle Smlouvy 

o fungování Evropské unie (čl. 56 a násl.). 

5. Návrh nijak nezohledňuje stávající mechanismy ochrany spotřebitelů obsažené v zákoně 

o ochraně spotřebitele a zejména v zákoně o spotřebitelském úvěru, kterým byla 

do právního řádu České republiky transponována směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru.  

6. Dozor nad dodržováním zákazu reklamy na finanční půjčky by podle § 7 písm. a) zákona 

o regulaci reklamy příslušel jednak Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (v případě 

reklamy a sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání) a jednak podle § 7 písm. i) zákona krajským 

živnostenským úřadům (v ostatních případech). Nutnost řádně zabezpečit výkon nových 

pravomocí jmenovaných orgánů by v rozporu s tvrzením obsaženým v důvodové zprávě 

zřejmě měla dopad na státní rozpočet, potažmo na rozpočty krajů. Zároveň vláda 
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zdůrazňuje, že návrh zcela pomíjí věcnou příslušnost České národní banky k dohledu 

nad dodržováním povinností podle zákona o spotřebitelském úvěru, což by ve svém 

důsledku vedlo k nežádoucí duplicitě orgánů příslušných k dozoru nad reklamou 

na spotřebitelské úvěry a spotřebitelské úvěry na bydlení. 

7. Vláda upozorňuje, že snížení dostupnosti informací umožňujících srovnání produktů 

by ve svém důsledku mohlo usnadnit činnost subjektů, které v této oblasti působí zcela 

bez příslušného oprávnění, tedy nelegálně. K tomu vláda připomíná, že se naopak 

zavázala pokračovat v intenzivním boji proti lichvářským praktikám. 

8. Vláda současně s ohledem na předpokládané hospodářské dopady návrhu, spočívající 

minimálně ve výpadku daňových příjmů vázaných na výrobu a šíření reklamy, nemůže 

přijmout tvrzení obsažené v důvodové zprávě, že návrh nemá dopady na státní 

rozpočet, na rozpočty krajů ani na podnikatelské prostředí České republiky. 
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