
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 18. 1. 
2019, s termínem dodání stanovisek do 15. 2. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro 
vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů 
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (dále 
jen „nařízení“) požaduje zajištění toho, aby příslušné 
orgány měly minimální pravomoci stanovené tímto 
nařízením. Mezi tyto pravomoci patří i zveřejnění 
jakéhokoli pravomocného rozhodnutí, závazků obchodníka 
či příkazů přijatých podle tohoto nařízení, a to včetně 
zveřejnění totožnosti obchodníka odpovědného za 
protiprávní jednání, na něž se toto nařízení vztahuje (viz 
jeho čl. 9 odst. 7). Upozorňujeme na to, že v platných 
vnitrostátních předpisech není dle našeho názoru 
předmětná pravomoc implementována a měla by být tedy 
doplněna do předkládaného návrhu zákona. Tuto 
skutečnost potvrzuje i srovnávací tabulka, která u 
předmětného ustanovení uvádí, že se jedná pouze o dílčí 
adaptaci. Pro úplnost uvádíme, že jsme si vědomi úpravy 
obsažené v § 50 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, 
která umožňuje zveřejnění rozhodnutí o přestupku, za 
situace, kdy tak stanoví zákon. Zákonná úprava, která by 
pokrývala působnost nařízení nicméně chybí. S ohledem 
na výše uvedené tedy navrhujeme doplnění implementace 

Neakceptováno, vysvětleno 
Podle čl. 9 odst. 7 nařízení 2017/2394 není zveřejnění 
pravomocného rozhodnutí, závazků obchodníka či příkazů 
přijatých podle tohoto nařízení, a to včetně zveřejnění totožnosti 
obchodníka pojímáno jako vyšetřovací nebo donucovací opatření, 
na rozdíl od pravomocí uvedených v čl. 9 odst. 3 a 4, ale pouze 
jako možnost dozorového orgánu.  
Přístup ke zveřejňování rozhodnutí a případných jiných opatření 
přijatých v rámci přeshraniční spolupráce bude tedy v podstatě 
odpovídat režimu vnitrostátnímu, tj. pokud existuje v daném 
sektoru zveřejnění jako sankce, bude ji moci příslušný orgán 
uložit, pokud ne, zveřejnění jako sankci neuloží.  
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čl. 9 odst. 7 nařízení do předmětného návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K části první čl. I bod 2, § 24 odst. 14 
Požadujeme upravit text § 24 odst. 14 takto: 
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou rozhodnutím 
podle § 24h nebo 24i.“ 
Odůvodnění: 
Požadujeme upravit skutkovou podstatu přestupku tak, 
aby nebyla zavádějící a byla určitá. Obecně platí, že 
správní orgán rozhodnutím v určité věci zakládá, mění 
nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby 
nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo 
povinnosti má nebo nemá. Ve výrokové části rozhodnutí 
správní orgán uvede řešení otázky, která je předmětem 
řízení, přičemž pouze tato část nabývá právní moci. 
Z odůvodnění rozhodnutí ani z poučení žádné povinnosti 
nevznikají. Pro skutkovou podstatu navrhovaného 
přestupku je tedy stěžejní, že právnické či podnikající 
fyzické osobě byla uložena rozhodnutím povinnost, kterou 
by měla tato osoba splnit. Přestupek spočívající 
v „nesplnění rozhodnutí“ postrádá smysl, neboť by 
skutková podstata mohla spočívat ad absurdum v 
nepodání odvolání, o jehož možnosti bude účastník řízení 
v rozhodnutí poučen. 
Dále požadujeme text „§ 24h a 24i“ nahradit textem „§ 24h 
nebo 24i“, neboť z návrhu zákona vyplývá, že skutkovou 
podstatu lze naplnit alternativně a to porušením povinnosti 
uložené rozhodnutím podle ustanovení § 24h nebo podle 
ustanovení § 24i, nikoliv kumulativně porušením 
povinností stanovených současně rozhodnutími vydanými 
podle ustanovení § 24h a § 24i. Slova „tohoto zákona“ 
požadujeme vypustit, neboť se při citaci neuvádí. Obdobně 
by měla být tato slova vypuštěna z § 24 odst. 15. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
Formulace skutkové podstaty přestupku bude upravena, s tím, že 
bude spočívat v nesplnění příkazu ukončit protiprávní jednání.  
 
§ 24h bude znít: 
„Dochází-li k protiprávnímu jednání, může příslušný orgán 
rozhodnutím nařídit ukončení protiprávního jednání. Odvolání 
proti rozhodnutí o nařízení ukončení protiprávního jednání nemá 
odkladný účinek.“ 
 
§ 24 odst. 15 bude znít: 
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že nesplní povinnost uloženou rozhodnutím podle § 24h nebo 
24i odst. 1.“ 
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K části první čl. I bod 3, § 24 odst. 16 
Doporučujeme tento bod upravit takto: 
 
V § 24 odst. 16 se vkládá nové písmeno a), které zní: 
„a) 500 000 Kč za přestupek podle odstavce 15,“. 
 
Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) 
až f). 
 
Dále doporučujeme vložit nový bod X, který zní: 
 
„X. V § 24 odstavci 16 písm. e) se text „9, 10 a 13“ 
nahrazuje textem „9, 10, 13 a 14,“.“ 
 
Následující body návrhu v návaznosti na to doporučujeme 
přečíslovat. 
 
Odůvodnění: 
 
S ohledem na systematiku právního předpisu, konkrétně 
ustanovení § 24 odst. 16 se jeví jako vhodnější, aby 
v rámci stanovení maximální výše pokuty, kterou je možné 
za přestupek uložit, byly maximální výše pokut seřazeny 
vzestupně, jak je ostatně obvyklé v rámci systematiky 
těchto ustanovení napříč právním řádem ČR.  
Jelikož uvedené ustanovení již stanoví pro některé 
přestupky maximální výši pokuty 5 000 000,- Kč, 
považujeme za nadbytečné vkládat do § 24 odst. 16 další 
pododstavec, v němž by byla stanovena stejná maximální 
výše pokuty. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 
Smyslu připomínky vyhověno, daná ustanovení jsou ovšem 
konstruována poněkud odlišně.  

K části první čl. I bod 4, § 24c 
Doporučujeme vypustit § 24c. 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 24c nemá normativní povahu, neboť pouze 
proklamuje obsah nařízení, konkrétně čl. 1, který zní: „Toto 
nařízení stanoví podmínky, za nichž orgány, které byly 

Vysvětleno 
Jde o vymezení působnosti této části. Je třeba zejména výslovně 
uvést, že se nová část vztahuje pouze na přeshraniční vymáhání 
práva na základě nařízení 2017/2394 a dozorové orgány ji 
nebudou moci využít při „klasickém“ výkonu dozoru.  
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svými členskými státy určeny jako orgány příslušné pro 
vymáhání dodržování právních předpisů Unie na ochranu 
zájmů spotřebitelů, mezi sebou navzájem a s Komisí 
spolupracují a koordinují své činnosti s cílem vymáhat 
dodržování těchto právních předpisů a zajistit 
bezproblémové fungování vnitřního trhu a s cílem posílit 
ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů.“ Z tohoto 
ustanovení nevyplývají žádné právní důsledky.  
Uvedené ustanovení tak přenáší část obsahu nařízení do 
implementačního předpisu, což je však možné jen 
výjimečně. Jelikož v tomto případě se nejedná o složitou 
situaci, kdy by si aplikace nařízení vyžádala kombinaci 
ustanovení nařízení a právního předpisu, je takový postup 
nežádoucí. 
Nadto již bod 1 návrhu jasně deklaruje, že návrh sám 
zapracovává příslušné předpisy EU, a to včetně nařízení 
2017/2394 a oblasti, jež je jím upravena. 
Tato připomínka je doporučující. 
K části první čl. I bod 4, § 24g odst. 1 

 
Doporučujeme vypustit § 24g odst. 1. Zároveň s tím 
doporučujeme odstranit označení odstavce 2. 
 
Odůvodnění: 
 
Uvedené ustanovení přenáší část obsahu nařízení do 
implementačního předpisu, což je však možné jen 
výjimečně.  
Jedná se o čl. 9 odst. 3 písm. a) a b): 
„Příslušné orgány mají alespoň tyto vyšetřovací 
pravomoci: 
a) pravomoc získat přístup k veškerým dokumentům, 
údajům nebo informacím týkajícím se protiprávního 
jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, v jakékoli formě 
či formátu, bez ohledu na médium, na kterém jsou 
uloženy, či na místo, kde jsou uloženy; 
b) pravomoc žádat jakýkoli orgán veřejné moci, agenturu 

Vysvětleno 
Jde o pravomoci, kterou příslušné orgány v současnosti při 
výkonu dozoru nedisponují. Vzhledem k tomu, že je třeba 
adaptovat právní řád na nařízení, je nezbytné touto pravomocí 
příslušné orgány vybavit, a to zákonem (zásada zákonnosti).  
 
§ 24g bude nově znít: 
 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
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nebo jiný subjekt v rámci jejich členského státu nebo 
jakoukoli fyzickou osobu nebo právnickou osobu o 
poskytnutí veškerých relevantních informací, údajů nebo 
dokumentů v jakémkoli formátu či formě a bez ohledu na 
médium, na kterém jsou uloženy, či místo, kde jsou 
uloženy, za účelem zjištění, zda došlo nebo dochází k 
protiprávnímu jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, a 
za účelem zjištění podrobností takového protiprávního 
jednání včetně sledování finančních a datových toků, 
zjištění totožnosti osob zapojených do finančních 
a datových toků a zjištění informací týkajících se 
bankovních účtů a vlastnictví internetových stránek“. 
 
Jelikož v tomto případě se nejedná o složitou situaci, kdy 
by si aplikace nařízení vyžádala kombinaci ustanovení 
nařízení a právního předpisu, je takový postup nežádoucí. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“ 

K části deváté 
Doporučujeme opravit číslování částí návrhu zákona, 
neboť v návrhu je dvakrát po sobě uvedena „ČÁST 
DEVÁTÁ“. V souvislosti s tím je třeba přeznačit i označení 
částí následujících. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
upraveno 

K části deváté (po přeznačení části desáté), čl. X.,  
 

Požadujeme doplnit body 3 až 6 v tomto znění: 
 
3. V § 92n odst. 1 se písmeno e) zrušuje. 
Dosavadní písmena f) až k) se označují jako e) až j). 
 
4. V §92n odst. 3 písm. a) se text „e), g), h), i) nebo j)“ 

Akceptováno 
upraveno 
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nahrazuje textem „f), g), h) nebo i),“. 
 
5. V § 92n odst. 3 písm. b) se text „f),“ nahrazuje textem 
„e),“. 
 
6. V § 92n odst. 3 písm. c) se text „k)“ nahrazuje textem 
„j)“. 
 
Odůvodnění: 
 
Návrh zákona mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že mimo jiné 
ruší § 84 odst. 1 písm. y). Jelikož se bezprostředně na toto 
ustanovení váže skutková podstata přestupku uvedeného 
v § 92h odst. 1 písm. e), požadujeme zrušení tohoto 
ustanovení. V návaznosti na přeznačení dosavadních 
písmen f) až k) v § 92n odst. 1 je nezbytné promítnout tuto 
změnu do § 92n odst. 3, který stanovuje maximální výši 
pokut za jednotlivé přestupky.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
K důvodové zprávě 
 
Ve zvláštní části důvodové zprávy zcela chybí zdůvodnění 
k části I, bodům 2 a 3. 
 
Ve zdůvodnění § 24c (strana 7) je v textu chybně 
odkazováno na část šestou, správně má být uvedena část 
sedmá.  
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
doplněno 

Nad rámec legislativního návrhu doporučujeme umístění 
skupinového nadpisu pro § 8 a § 8a. 
 
V ustanovení § 8 doporučujeme nadpis umístěný pod 
označením paragrafu „Zákaz nabízení, prodeje a 

Vysvětleno 
Dle našeho názoru označení matoucí není, neboť § 8a navazuje 
na § 8 a je zřejmé, že daný nadpis se vztahuje k oběma těmto 
ustanovením. 
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skladování výrobků porušujících některá práva duševního 
vlastnictví“ zrušit a umístit citovaný nadpis nad označení 
paragrafu jako skupinový nadpis pro § 8 a § 8a. 
 
Odůvodnění: 
V souladu s čl. 30 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme nadpis umístěný pod označením paragrafu 
zrušit a umístit ho nad označení § 8 jako skupinový nadpis 
pro ustanovení § 8 a § 8a. 
Ustanovení § 8 bylo v roce 2008 zrušeno zákonem č. 
36/2008 Sb. Koncem roku 2015 bylo zákonem č. 378/2015 
Sb. zakotveno současné znění § 8 včetně nadpisu. Tato 
úprava však nezohlednila fakt, že nadpis by měl být 
společný i pro již existující § 8a, neboť se jedná o 
procesně právní ustanovení, které navazuje na povinnost 
stanovenou v § 8, když upravuje postup dozorčích orgánů 
při výkonu dohledu nad povinnostmi vyplývajícími 
z ustanovení § 8. Stávající označení paragrafů tak může 
být pro adresáty právní normy matoucí. 
  
Tato připomínka je doporučující.  

Ministerstvo 
zemědělství 

K § 24d odst. 2 písm. b): 
V tomto ustanovení požadujeme vypustit text: „a dále pro 
oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod 
číslem 11 této přílohy, a to v rozsahu jeho provedení do 
vnitrostátního právního předpisu v oblasti srovnávací 
reklamy.“ 
 
Odůvodnění: Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
není příslušná ke kontrole srovnávací reklamy. Podle § 23 
odst. 10 zákona č. 634/1992 Sb. „při výkonu dozoru 
v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní 
praktikou podle tohoto zákona, se postupuje podle zákona 
o regulaci reklamy.“ Podle § 7 písm. g) zákona č. 40/1995 
Sb., o regulaci reklamy, je k dozoru nad dodržováním 
uvedeného zákona příslušná „Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce pro požadavky stanovené 

Akceptováno 
upraveno 
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zákonem o potravinách a tabákových výrobcích41), 
zejména pokud jde o uvedení informace naznačující, že 
země původu potraviny je Česká republika, pro výživové 
nebo zdravotní tvrzení podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeních21a), 
pro zavádějící informaci užitou v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům39) a pro údaje 
použité v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, 
zeměpisných označení a tradičních výrazů40) v reklamě na 
potraviny, včetně sponzorování, s výjimkou působnosti 
podle písmena a)“. Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce má pravomoc pouze ke kontrole dodržování 
konkrétních povinností v reklamě, nikoliv však ke kontrole 
srovnávací reklamy. Zbytková pravomoc k výkonu dozoru 
nad dodržováním zákona o regulaci reklamy náleží 
krajským živnostenským úřadům.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 24g odst. 2: 
V tomto ustanovení požadujeme doplnit text takto: „(2) 
Příslušné orgány jsou oprávněny požadovat údaje, které 
jsou předmětem bankovního tajemství za podmínek 
uvedených v právním předpisu upravujícím činnost 
bank56), pokud lze důvodně předpokládat, že poskytnuté 
údaje mohou přispět ke ztotožnění osoby odpovědné za 
protiprávní jednání nebo ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, nelze-li stanoveného 
účelu dosáhnout jinak, nebo jen s vynaložením 
neúměrného úsilí.“  
 
Odůvodnění: Považujeme za vhodné zdůraznit, že se 
jedná o údaje včetně totožnosti osoby odpovědné za 
protiprávní jednání, stejně, jako je to upraveno v § 24g 
odst. 1 návrhu, což je i v souladu s důvodovou zprávou. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o prolomení bankovního 

Akceptováno jinak 
§ 24g bude znít: 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
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tajemství, u kterého lze očekávat restriktivní výklad, je dle 
našeho názoru nezbytné, aby zde bylo výslovně uvedeno, 
že se jedná i o údaje o totožnosti vlastníka bankovního 
účtu (aby při uplatňování této pravomoci nevyvstaly žádné 
pochybnosti). 
Tato připomínka je zásadní. 

b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“ 

K části desáté – změně zákona o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů:  
Upozorňujeme, že kromě vypuštění části § 48 odst. 1 
písm. p) a příslušných poznámek pod čarou je nutné 
provést obdobnou změnu i v § 49 odst. 1 písm. v). Kromě 
kompetence Ústřední veterinární správy SVS je tedy třeba 
vypustit z veterinárního zákona i obdobnou kompetenci 
krajských veterinárních správ SVS. Z tohoto důvodu 
požadujeme provedení následující úpravy:  
 
X. V § 49 odst. 1 písm. v) se slova „provádí v případě 
přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle 
předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele25d) a v případě zjištění protiprávního 
jednání25e), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na 
území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský 
hospodářský prostor a které poškozuje nebo může 
poškodit společný zájem spotřebitelů25f), rozhodnutím 

Akceptováno 
Upraveno, a to v souladu s připomínkou OKOM k § 48 odst. 1 
písm. p).  
 
Úprava provedena tak, že ustanovení § 49 odst. 1 písm. v) nyní 
zní:  
 
„v) plní úkoly vyplývající pro ni z předpisů Evropské unie2), 
zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících 
pro fyzické a právnické osoby z těchto předpisů Evropské unie2),“.  
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takové jednání zakáže,“ zrušují. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 24e odst. 2:  
Domníváme se, že příslušné orgány a koordinující orgány 
by měly Ústřednímu styčnému úřadu zasílat informace 
podle čl. 37 písm. a), b) a c). Ostatní informace podle čl. 
37 by měly být spíše až výsledkem dalšího zpracování 
těchto údajů poskytnutých Ústřednímu styčnému orgánu.  

Vysvětleno 
Ze strany příslušných orgánů je třeba zasílat veškeré informace; 
jedná se o důležité podklady pro CPC spolupráci. EK z nich bude 
vypracovávat plány, priority, apod. (viz čl. 37 CPC nařízení). 

K § 24e odst. 3:  
Upozorňujeme, že toto ustanovení nesprávně odkazuje na 
informace podle odstavce 2 a 3; mělo by se zřejmě jednat 
o informace podle odstavců 1 a 2. 
 

Akceptováno 
upraveno 

K čl. 9 odst. 4 písm. g) bod iii) nařízení (EU) č. 
2017/2394:  
Podle srovnávací tabulky pro posouzení implementace 
nařízení (EU) č. 2017/2394 nebude dané ustanovení 
transponováno. Podle uvedeného ustanovení mají mít 
příslušné orgány možnost nařídit registrům nebo 
registrátorům domén vymazat plně kvalifikované 
doménové jméno a umožnit toto jméno zaregistrovat 
dotčenému příslušnému orgánu. Upozorňujeme, že se 
jedná o nástroj, který by mohl efektivně přispět k ochraně 
spotřebitelů, a který mohou mít k dispozici ostatní členské 
státy EU. Dané ustanovení je sice uvozeno větou „Nejsou-
li k dispozici jiné účinné prostředky“, nicméně z praktických 
zkušeností vyplývá, že dozorové orgány jiné účinné 
prostředky k dispozici nemají. Je možné, že pokud bude 
tento prostředek zaveden v jiných členských státech EU a 
jeho použití bude vyhodnoceno jako nutné, pro chybějící 
adaptaci nebude Česká republika schopna vyhovět žádosti 
jiného členského státu o zásah proti protiprávnímu 
jednání, a dostát tak svým závazkům. 

Vysvětleno 
Dle našeho názoru v ČR právní úprava neumožňuje, aby si na 
sebe doménové jméno zaregistroval orgán veřejné moci. 

K čl. 9 odst. 7 nařízení (EU) č. 2017/2394:  
Ve srovnávací tabulce pro posouzení implementace 
nařízení (EU) č. 2017/2394 je jako adaptační ustanovení 

Neakceptováno, vysvětleno 
Podle čl. 9 odst. 7 nařízení 2017/2394 není zveřejnění 
pravomocného rozhodnutí, závazků obchodníka či příkazů 
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uveden § 35 písm. e) zákona č. 250/2016 Sb. V uvedeném 
ustanovení je však obsažen pouze obecný katalog 
správních trestů [v písmenu e) přitom konkrétní druh trestu 
– zveřejnění rozhodnutí o přestupku]. Dále je uvedeno 
jako adaptační ustanovení § 50, které obsahuje právní 
úpravu trestu – zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Podle § 
50 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. je však možné uvedený 
druh trestu uložit, pouze stanoví-li tak zákon. Podle 
nařízení (EU) č. 2017/2394 se jedná o minimální 
donucovací pravomoc, a dovolujeme si tedy upozornit na 
skutečnost, že pokud by měla být cílem plná adaptace 
tohoto ustanovení, bylo by nezbytné možnost ukládat daný 
druh trestu vložit do relevantních „sankčních“ ustanovení 
jednotlivých zvláštních předpisů – tedy skutečnost, že za 
porušení požadavků zákona č. 634/1992 Sb. lze uložit 
citovaný druh trestu, uvést přímo v zákoně č. 634/1992 Sb. 
(např. v ustanovení, které umožňuje za porušení tohoto 
zákona ukládat jiný druh trestu – pokuty). 
 

přijatých podle tohoto nařízení, a to včetně zveřejnění totožnosti 
obchodníka pojímáno jako vyšetřovací nebo donucovací opatření, 
na rozdíl od pravomocí uvedených v čl. 9 odst. 3 a 4, ale pouze 
jako možnost dozorového orgánu.  
Přístup ke zveřejňování rozhodnutí a případných jiných opatření 
přijatých v rámci přeshraniční spolupráce bude tedy v podstatě 
odpovídat režimu vnitrostátnímu, tj. pokud existuje v daném 
sektoru zveřejnění jako sankce, bude ji moci příslušný orgán 
uložit, pokud ne, zveřejnění jako sankci neuloží.  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K části první, bodu 3 (§ 24 odst. 16):  

V zájmu zachování stávající systematiky ustanovení o 
sankcích doporučujeme změny provést následujícím 
způsobem: 

 „a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
15, 
a) b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 
písm. b), e), m) až s), u), w), y), z), 
b) c) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
11 a 12, 
c) d) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. c) až e), odstavců 2 a 3, odstavce 7 písm. c), f), 
h), i), j), l), t), v), x) a odstavce 8 písm. d), 
d) e) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. a) a b), odstavce 4, odstavce 7 písm. a), d), g), 
k) a odstavců 9, 10 a, 13, a 14, 
e) f) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 

Akceptováno 
Upraveno, ustanovení je ovšem nově konstruováno poněkud 
odlišně.  
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5 a 6 a odstavce 8 písm. a), b), c).“. 
2. K části první, bodu 4 (§ 24f): 

V první větě § 24f doporučujeme nahradit slovo 
„zvláštních“ slovem „právních“. Jak je patrné z důvodové 
zprávy, nejedná se pouze o právní předpisy mající zvláštní 
povahu, ale také o právní předpisy obecné povahy. 

Akceptováno 
upraveno 

3. K části první, bodu 4 (§ 24g odst. 1): 

V návaznosti na čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 
2017/2394 zakotvuje ustanovení § 24g odst. 1 širokou 
povinnost ediční (či svědeckou). Dle důvodové zprávy je 
doplnění ustanovení § 24g odst. 1 nezbytné, neboť jinak 
použitelné vnitrostátní předpisy nejsou dostatečné ve 
vztahu k protiprávnímu jednání, k němuž došlo 
prostřednictvím internetu. Z návrhu však není zřejmé, 
v jakých aspektech jde nově formulovaná povinnost nad 
rámec stávajících předpisů. Obecnost navrhované 
formulace vyvolává dojem, že se toto ustanovení použije 
namísto obecné úpravy, nikoliv vedle ní jako její doplnění. 
Požadujeme proto doplnit důvodovou zprávu o 
podrobnější analýzu nedostatků platné právní úpravy, 
případně též upravit text § 24g odst. 1 tak, aby se omezil 
jen na chybějící aspekty. Nebude-li vztah těchto úprav 
vyjasněn, hrozí významné výkladové nejasnosti stran 
aplikovatelnosti institutů z obecné úpravy. 
 
Z návrhu dále není zřejmé, jak má být postupováno 
v případě střetu povinnosti uložené v § 24g odst. 1 
s povinností mlčenlivosti uložené zákonem nebo zákonem 
uznané (například advokátní tajemství ve smyslu § 21 
zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších 
předpisů). S ohledem na znění recitálu č. 19 nařízení (EU) 
2017/2394, dle něhož musí být provádění a výkon 
pravomocí při uplatňování tohoto nařízení v souladu 
s dalším právem Unie a vnitrostátním právem, včetně 
platných procesních záruk a zásad základních práv, 

Akceptováno 
§ 24g  bude znít: 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
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požadujeme, aby předkladatel návrh upravil a předešel tím 
možným výkladovým nejasnostem. Například by na konci 
odstavce 1 mohla být doplněna věta: „Tím není dotčena 
povinnost mlčenlivosti, jež byla uložena nebo uznána 
jiným právním předpisem.“. 

Dále požadujeme v § 24g odst. 1 upřesnit, k jakým účelům 
mohou příslušné orgány zde upravené pravomoci 
využívat. Čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2394 uvádí, že 
má jít o „zjištění, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu 
jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, a za účelem 
zjištění podrobností takového protiprávního jednání“. 
Navrhujeme proto neurčité spojení „oprávněny požadovat 
(…) poskytnutí veškerých relevantních informací, údajů 
nebo dokumentů“ nahradit určitějším vymezením, 
kupříkladu „oprávněny požadovat poskytnutí informací, 
údajů nebo dokumentů, které mohou přispět ke zjištění, 
zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, 
popřípadě dalších okolností týkajících se tohoto jednání“. 

Požadujeme návrh doplnit dle výše uvedených 
připomínek. 
Tato připomínka je zásadní. 

podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“ 
 
 

4. K části první, bodu 4 (§ 24g odst. 2): 

V § 24g odst. 2 je výslovně upravena výjimka týkající se 
přístupu k informacím podléhajícím bankovnímu tajemství. 
Dáváme v té souvislosti ke zvážení, zda adaptace 
předmětného článku nařízení (EU) 2017/2394 (s 
přihlédnutím ke znění recitálu č. 10) nevyžaduje také 
zvláštní úpravu přístupu k provozním a lokalizačním 
údajům dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vysvětleno/Akceptováno jinak  
Adaptace daného článku zvláštní úpravu nevyžaduje, protože jde 
o jinou oblast úpravy. V souladu s nařízením požadované 
informace nejsou provozními ani lokalizačními údaji. V dané 
oblasti bude nadále platit právní úprava obsažená v zákoně 
127/2005 Sb. bez jakýchkoliv změn. 
 
§ 24g bude znít 
 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
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v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“  

5. K části první, bodu 4 (§ 24j odst. 1): 

Ustanovení § 24j odst. 1 doporučujeme pro zjednodušení 
uvést v tomto znění: „(1) Evropské spotřebitelské centrum 
Česká republika je oprávněno poskytovat příslušným 
orgánům příslušným pro vymáhání dodržování právních 
předpisů Evropské unie na ochranu zájmů spotřebitelů 
jmenovaným členskými státy členských států Evropské 

Akceptováno 
upraveno 
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unie nebo Evropského hospodářského prostoru a 
Evropské komisi varování týkající se podezření na 
protiprávní jednání a poskytovat jim informace, které má 
k dispozici58).“. 
6. K části první, bodu 4 [§ 24j odst. 2 písm. b)]: 

Není zřejmé, co se rozumí požadavkem „nezávislosti“. 
Doporučujeme, aby předkladatel tento požadavek 
detailněji vymezil. 
V souvislosti s požadavkem „neziskovosti“ formulovaným v 
§ 24j odst. 2 písm. b) upozorňujeme, že neziskový 
charakter právnické osoby nevyžaduje, aby nevytvářela 
zisk nebo nemohla dosahovat zisku. Podstatné je, jak 
bude se ziskem naloženo – zda bude rozdělen mezi 
oprávněné osoby, nebo bude použit pro naplňování jejího 
poslání. Doporučujeme ustanovení formulovat například 
tak, že právnická osoba „podle zakladatelského právního 
jednání nerozděluje zisk mezi své zakladatele, členy nebo 
jiné osoby“. Lze se též inspirovat řešením v návrhu zákona 
o statusu veřejné prospěšnosti (sněmovní tisk 1005/0). 
V tomto směru předkladateli doporučujeme zvážit také 
úpravu stávajícího § 25 odst. 4 písm. c) zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 

Vysvětleno 
Obdobně jako u jiných právních předpisů nepovažujeme za 
vhodné bližší vymezení pojmu nezávislosti; v praxi bude tento 
pojem aplikován dle jeho obecně chápaného významu. 

7. K části první, bodu 4 [§ 24j odst. 2 písm. c)]: 

Požadujeme přesněji vymezit, jakých finančních závazků 
k České republice se dané ustanovení týká. Lze se 
inspirovat řešením v § 147 odst. 1 písm. n) zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Stávající znění je podle našeho 
názoru zbytečně široké, přičemž není zřejmé, jak by měl 
žadatel bezdlužnost v tomto rozsahu doložit, respektive 
ministerstvo ověřit. V tomto směru předkladateli 
doporučujeme zvážit také úpravu stávajícího § 25 odst. 4 
písm. d) zákona o ochraně spotřebitele. 

Vysvětleno 
V praxi je splnění této povinnosti dokládáno čestným 
prohlášením, přičemž tato praxe nepůsobí problémy. Ustanovení 
se vztahuje na jakékoliv finanční závazky k České republice. 
Konkrétní definice těchto závazků by mohla být v praxi 
kontraproduktivní. Dále v této odkazujeme na § 25 zákona o 
ochraně spotřebitele.  
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Dále v ustanovení § 24j odst. 2 doporučujeme na konci 
textu písmene c) doplnit slovo „a“ a současně v písmenu 
d) doporučujeme slovo „a“ vypustit. Jedná se o legislativně 
technickou úpravu dle čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení písm. d) vypuštěno. 
 
 
 

8. K části první, bodu 4 [§ 24j odst. 2 písm. d)]: 

Požadavek „odbornosti“ zakotvený v § 24j odst. 2 písm. d) 
požadujeme upravit podrobněji. Stávající formulace 
nespecifikuje nároky, které jsou na dané odborníky 
kladeny. Není upřesněna oblast, k níž se má odbornost 
vztahovat, stupeň dosaženého vzdělání, ani vztah dané 
osoby k žadateli. Není ani stanoveno, jakým způsobem 
bude žadatel odbornost dokládat.  

Akceptováno 
Ustanovení písm. d) bude vypuštěno. Odbornost bude zaručena 
již z podmínky aktivního dvouletého působení v oblasti ochrany 
spotřebitelů.   
 

9. K části jedenácté, bodu 3 (§ 66): 

Znění bodu 3 je třeba přeformulovat, neboť stávající text 
nedává smysl. Patrně postačí v nahrazované části uvést 
nejprve slovo „a“ a současně vypustit nadbytečná 
interpunkční znaménka. 

Akceptováno 
upraveno 
 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu, čl. I, X a XI úvodní věty: Upozorňujeme, 
že v předmětných úvodních větách by měly být uvedeny 
všechny právní předpisy, které příslušný právní předpis 
měnily. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu 
uvedeném a např. v úvodní větě čl. I uvést také zákon 
č. 183/2017 Sb., v úvodní větě čl. X zákon č. 183/2017 
Sb., zákon č. 193/2017 Sb. a zákon č. 202/2017 Sb. a 
v úvodní větě čl. XI zákon č. 225/2017 Sb. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. I bod 1. [k poznámce pod čarou č. 1, 2 
a 48] a bod 4. [k poznámce pod čarou č. 28]: Vzhledem 
ke skutečnosti, že předmětné poznámky pod čarou jsou již 
v materiálu zavedeny či příp. u poznámky pod čarou č. 48 
zavedeny budou (sněmovním tiskem 369), není třeba je 
znovu zavádět. V navrhovaném materiálu tak lze pouze 
umístit odkazy na předmětné poznámky pod čarou bez 
jejich opětovného zavedení, a to zvláště s ohledem 
na skutečnost, že předmětné poznámky pod čarou č. 1 a 

Vysvětleno 
poznámky pod čarou č. 1 a 48 jsou novelizovány 
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48 jsou zaváděny nesprávně, neboť každý právní předpis 
má být uveden na samostatném řádku, jak stanovuje čl. 47 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

K materiálu, čl. I bod 4.: Upozorňujeme, že poslední věta 
týkající se přečíslování částí zákona není součástí 
navrhovaného znění paragrafů, ale samotného textu 
novelizačního bodu, a proto by měla být umístěna až 
v závěru novelizačního bodu na samostatném řádku a 
nikoli v uvozovkách, jak stanovuje čl. 58 odst. 2 písm. c) 
Legislativních pravidel vlády. S ohledem na uvedené 
ustanovení Legislativních pravidel vlády také 
doporučujeme v úvodním textu novelizačního bodu vložit 
za slovo „včetně“ slova „nadpisů a“ a ve zmiňované 
poslední větě vložit za slovo „jako“ slovo „části“. 

Akceptováno 
upraveno 
 

K materiálu, čl. I bod 4. [§ 24d odst. 2 a 3]: S ohledem 
na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme navrhované legislativní zkratky uvést v 
jednotném čísle a při zavedení legislativní zkratky v 
předmětném odstavci 2 použít formulaci stanovenou 
uvedeným ustanovením Legislativních pravidel vlády, tedy 
za slovo „dále“ vložit slovo „jen“. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. I bod 4. [§ 24h]: Zvolenou formulaci 
předmětného ustanovení nepovažujeme za zcela 
vhodnou. Vzhledem k navrhované možnosti určité jednání 
zakázat, je možno konstatovat, že se dané ustanovení 
vztahuje pouze na jednání komisivní, avšak aby bylo 
možno toto jednání označit jako protiprávní, musí být jeho 
zákaz vyjádřen již v příslušném předpise. V konečném 
důsledku je tak předmětným ustanovením stanoveno 
oprávnění pro příslušný orgán zakázat již zakázané 
jednání, a to formou rozhodnutí. Rozhodnutí je v daném 
případě tak zcela nadbytečné. Předkladatel by měl zvážit 
spíše stanovení pravomoci pro příslušný orgán posoudit, 
zda se v daném případě jedná o protiprávní jednání a 
následně písemně vyzvat daný subjekt k ukončení tohoto 

Akceptováno jinak 
Formulace ustanovení bude vycházet z toho, že správní orgán 
rozhodnutím nařídí ukončení protiprávního jednání.  
 
§ 24h bude znít: 
„Dochází-li k protiprávnímu jednání, může příslušný orgán 
rozhodnutím nařídit ukončení protiprávního jednání. Odvolání 
proti rozhodnutí o nařízení ukončení protiprávního jednání nemá 
odkladný účinek.“ 
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protiprávního jednání s upozorněním na případnou sankci. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

K materiálu, čl. I bod 4. [§ 24i odst. 1]: Upozorňujeme, 
že pouze v předmětném pododstavci je použito slovo 
„online“, avšak ve zbytku předkládaného materiálu i 
v platném znění zákona o ochraně spotřebitele je užíváno 
slovo „on-line“. Doporučujeme materiál sjednotit a změnit 
ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. I bod 4. [§ 24j]: Z hlediska lepší 
srozumitelnosti adresátům navrhovaného ustanovení 
doporučujeme termín „poskytovat varování“ nahradit 
termínem „upozorňovat“. 

Akceptováno jinak 
V upraveném textu bude použita formulace „poskytovat 
upozornění na“. 

K materiálu, čl. I bod 4. [§ 24j odst. 2 písm. c) a d)]: Z 
formálního hlediska a s ohledem na čl. 42 odst. 2 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo „a“ na 
začátku předmětného písmene d) odstranit a toto slovo 
doplnit na konec písmene c). 

Akceptováno jinak 
Ustanovení písm. d) bude vypuštěno. 
upraveno 
 

K materiálu, čl. I bod 4. [k poznámkám pod čarou č. 52 
až 54, 57 a 58]: Není nám jasné, z jakého důvodu 
předkladatel uvádí v navrhovaných poznámkách pod 
čarou č. 52 až 54 určité články s názvem nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) v plném znění, avšak 
v poznámkách pod čarou č. 57 a 58 určité články 
s názvem stejného nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) ve znění zkráceném. S ohledem na čl. 47 odst. 
5 Legislativních pravidel vlády doporučujeme uvádět celý 
název uvedeného předpisu Evropské unie příp. vysvětlit 
uvedený rozdíl. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. II, IV až IX a XIII: Vzhledem ke 
skutečnosti, že předmětné části materiálu obsahují pouze 
jednu změnu v určitém právním předpise, je třeba úvodní 
věty těchto částí formulovat dle čl. 55 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

Akceptováno 
upraveno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 19 (celkem 96) 

K materiálu, čl. II bod 1.: Upozorňujeme, že tečka 
zmiňovaná v textu novelizačního bodu se nachází na konci 
odstavce 3 a v daném případě se doplňované písmeno 
také neoznačuje jako „nové“. V souvislosti s naší 
předchozí připomínkou tak doporučujeme při nové 
formulaci využít druhý příklad uvedený v čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády a dále také číselné označení 
poznámky pod čarou včetně následné kulaté závorky 
uvést ve formě horního indexu obdobně, jako v čl. I 
předkládaného materiálu. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. III úvodní věta: Z formálního hlediska 
doporučujeme odstranit čárku před slovy „a zákona“. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. III bod 1.: Doporučujeme předmětný 
novelizační bod přeformulovat ve smyslu čl. 56 odst. 2 
písm. e) Legislativních pravidel vlády a doplnit před 
číselné označení rušené poznámky pod čarou text „č.“, na 
konec předmětného bodu číselné označení odstavce, 
které se navrhuje zrušit, a na konec předmětného 
novelizačního bodu doplnit tečku. Zároveň doporučujeme 
předmětným novelizačním bodem zrušit i poznámku pod 
čarou č. 11, která nebude v novém znění předmětného 
předpisu využita. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. X bod 1. a 2.: S ohledem na čl. 56 odst. 2 
písm. f) Legislativních pravidel vlády doporučujeme text 
„písm.“ nahradit slovem „písmeno“. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. X bod 2. a čl. XI bod 2.: Z formálního 
hlediska doporučujeme před číselným označením 
poznámek pod čarou vložit text „č.“. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. XI úvodní věta: S ohledem na formální 
úpravu materiálu doporučujeme slovo „a“ před slovy 
„zákona č. 183/2017 Sb.“ nahradit čárkou. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. XI bod 1.: Upozorňujeme, že v 
navrhovaném znění je na dvou místech nesprávně uveden 
odkaz na poznámku pod čarou č. 2, neboť tento odkaz má 

Akceptováno 
upraveno 
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být uveden ve formě horního indexu. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

K materiálu, čl. XII bod 2. a čl. XIV bod 2.: S ohledem 
na čl. 56 odst. 2 písm. b) doporučujeme slovo „se“ před 
slovem „zrušuje“ odstranit a vložit jej před slovo „včetně“. 

Akceptováno 
upraveno 

K materiálu, čl. XII bod 3.: Z formálního hlediska 
doporučujeme čárku před slovy „a slova“ odstranit a odkaz 
na poznámku pod čarou č. 5a uvést ve formě horního 
indexu. 
K materiálu, čl. XIV bod 1.: Doporučujeme nesprávně 
uvedené slovo „jaké“ nahradit slovem „jako“. 

Akceptováno 
upraveno 

K Důvodové zprávě, Obecná část na str. 1: Vzhledem 
ke skutečnosti, že předkladatel se ke vztahu 
navrhovaného předpisu a zákazu diskriminace či rovnosti 
mužů a žen vyjadřuje až na str. 3 materiálu, tedy v části 
vztahující se k písmenu b), neměl by být daný vztah 
uveden i v nadpisu písmene a). Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 
upraveno 

Ministerstvo 
kultury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K části první, čl. I, bodu 4 [ustanovení § 24d odst. 2 
písm. n) a a) zákona o ochraně spotřebitele] 
 
Ministerstvo kultury nesouhlasí s tím, aby Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „RRTV“) byla 
určena správním úřadem příslušným k uplatňování 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
pro oblast upravenou nařízením Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o 
přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících 
obsah v rámci vnitřního trhu (dále jen „nařízení  
o přenositelnosti“). 
 
Z tohoto důvodu požadujeme, aby z navrhovaného 
ustanovení § 24d odst. 2 písm. n) zákona  
o ochraně spotřebitele byla odstraněna slova „a pro oblast 
upravenou evropským předpisem uvedeným pod číslem 

Akceptováno 
upraveno 
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26 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v oblasti on-line služeb poskytujících obsah, 
které jsou audiovizuální mediální službou,“ a aby toto 
ustanovení znělo takto: „n) Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání pro oblast upravenou evropskými předpisy 
uvedenými pod číslem 5, 9 a 17 přílohy nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu 
jejich provedení do vnitrostátního právního řádu a dále pro 
oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod 
číslem 11 této přílohy, a to v rozsahu jeho provedení do 
vnitrostátního právního předpisu28) v oblasti srovnávací 
reklamy,“. 
Odpovídajícím způsobem je v této souvislosti nutné 
pozměnit ustanovení § 24d odst. 2 písm. a) zákona o 
ochraně spotřebitele, upravující působnost České 
obchodní inspekce. 
Odůvodnění: 
Primárním cílem nařízení o přenositelnosti, jak vyplývá 
z jeho preambule, je zlepšení dostupnosti obsahu 
poskytovaného některými typy služeb online spotřebitelům 
v EU. Účelem je tedy zajistit přístup ke službě i v jiném 
členském státě EU, než je členský stát bydliště 
spotřebitele. 
 
RRTV jako nezávislý regulační orgán je pověřena úkoly, 
které souvisejí pouze s dohledem nad obsahovou 
nezávadností rozhlasového a televizního vysílání (ve 
smyslu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů) a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 
(ve smyslu zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání). Oba uvedené zákony 
vycházejí z evropského regulačního rámce pro 
audiovizuální mediální služby, který reguluje výlučně 
obsahové náležitosti uvedeného druhu služeb, nikoli jejich 
dostupnost nebo přístup k nim. Oba zákony jsou ve vztahu 
k obsahu uvedených služeb koncipovány neutrálně, pokud 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 22 (celkem 96) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jde o technický způsob jejich šíření. RRTV tedy vykonává 
dohled pouze nad obsahem, bez ohledu na způsob, jakým 
je tento obsah distribuován uživateli. Přenositelnost služeb 
se nijak netýká (ne)závadnosti obsahu, a zcela se tak míjí 
s pravomocí i působností RRTV. Účelem regulace nařízení 
je, aby měl zákazník přístup k zaplacené službě i při 
pobytu v jiném členském státě EU. Nejedná se tedy o 
regulaci obsahu audiovizuálních mediálních služeb, tj. o 
regulaci obsahu vysílání či audiovizuální služby na 
vyžádání. 
 
Přenositelnost služeb znamená pouze zpřístupnění 
obsahu on-line služby, na kterou má zákazník nárok ze 
smlouvy, také kdekoli na území EU. Zpřístupněný obsah 
má být dle nařízení navíc zcela totožný s obsahem 
poskytovaným v ČR. RRTV svou působnost vykonává nad 
poskytovateli služeb, které spadají do její pravomoci. 
Obsah takové služby, nad níž již byl vykonán dohled 
RRTV, proto nemusí být znovu kontrolován při konzumaci 
služby v jiném členském státě EU.  
 
Nařízení o přenositelnosti se vztahuje na placené on-line 
služby automaticky, na bezúplatné online služby se 
vztahuje pouze v případech podle čl. 6, tj. tehdy, když se 
poskytovatel takové bezúplatné služby rozhodne 
umožňovat přístup k obsahu jím poskytovanému 
přeshraničně. RRTV sice vede evidenci audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání dle zákona  
č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na 
vyžádání, avšak nijak neeviduje, zda je služba placená či 
nikoli. RRTV tedy z vedené evidence není schopna určit, 
zda se jedná o službu placenou, popř. o službu 
bezplatnou, jejíž poskytovatel se rozhodl zpřístupnit její 
obsah rovněž přeshraničně.  
 
V případě dozoru nad plněním nařízení o přenositelnosti 
se de facto jedná o dohled nad dodržováním podmínek 
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vyplývajících ze smlouvy. Smluvní spotřebitelský vztah 
vzniká podpisem smlouvy na území ČR. Nařízení o 
přenositelnosti do takového vztahu zavádí pouze další 
podmínku (příjem služby v zahraničí) a nejeví se jako 
smysluplné, aby tuto podmínku začal regulovat orgán, 
který nedisponuje potřebnými technickými prostředky ani 
nemá zákonnou pravomoc přístupu ke smlouvám. 
 
Celkově lze tedy shrnout, že typ dozoru vyžadovaného 
nařízením o přenositelnosti se zcela míjí se základním 
posláním a působností RRTV, kterou je dohled nad 
obsahovou nezávislostí vysílání a služeb na vyžádání, 
zachováváním a rozvojem plurality programové nabídky  
a informací v oblasti vysílání a udělování oprávnění k jeho 
provozování. Dohled nad technickým zpřístupňováním 
služby, a tedy plnění podmínek ze smlouvy o poskytnutí 
placené služby, by byl v případě RRTV zcela 
nesystematický. 
 
V případě, že by předložený návrh zákona měl určit RRTV 
správním úřadem příslušným k uplatňování nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ve vztahu 
k nařízení o přenositelnosti, nelze se ztotožnit s formulací 
v obecné části důvodové zprávy (v části, která se věnuje 
předpokládanému hospodářskému a finančnímu dopadu), 
podle níž „nebude třeba navýšit počet pracovníků orgánů 
dozoru, nicméně bude potřeba zohlednit potřebu vyšší 
kvalifikace a požadavků na tyto pracovníky.“ Posouzení, 
zda nová agenda, která se navrhuje svěřit RRTV, bude 
vyžadovat posílení aparátu Úřadu RRTV, je výlučně na 
RRTV, která musí situaci vyhodnotit s ohledem na své 
personální kapacity. V tomto směru bude tedy závazné její 
stanovisko, které k návrhu zákona poskytne 
v připomínkovém řízení.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
K části jedenácté, čl. XII, bodu 3 (změna ustanovení § Akceptováno 
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66 zákona o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů) 
Ministerstvo kultury požaduje, aby z platného znění 
ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, nebyla odstraněna slova „rozhodnutí o 
pozastavení šíření převzatého televizního programu“, tedy 
aby novelizační bod 3 zněl takto: „3. V § 66 větě druhé se 
slova „rozhodnutí o pokutě,“ nahrazují slovy „rozhodnutí o 
pokutě a“ a slova „a rozhodnutí o zákazu činnosti, která 
porušuje nebo může porušit společný zájem 
spotřebitelů5a)“ se zrušují.“ 
 
Odůvodnění: 
Předložený návrh vypouští z ustanovení § 66 mj. slova 
„rozhodnutí o pozastavení šíření převzatého televizního 
programu“. Uvedená pravomoc RRTV ale nijak nesouvisí 
se zrušením nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
2006/2004. Důvody pro pozastavení vysílání programu 
jsou zcela jiného druhu (narušení fyzického, psychického 
nebo mravního vývoje dětí a mladistvých; propagace války 
nebo líčení krutého nebo jinak nelidského jednání takovým 
způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo 
schvalováním; podněcování k nenávisti z důvodu pohlaví, 
rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického 
nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 
příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, 
rodu nebo jiného postavení; bezdůvodné zobrazování 
osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou 
důstojnost) a vycházejí z Evropské Úmluvy o přeshraniční 
televizi. Účelem návrhu má být pouze vypustit z § 66 
zákona č. 231/2001 Sb. text vztahující se k rozhodnutí o 
zákazu činnosti, která porušuje nebo může porušit 
společný zájem spotřebitelů, včetně odkazu na poznámku 
pod čarou č. 5a). Text ustanovení, který se vztahuje k 
rozhodnutí o pozastavení šíření převzatého televizního 

upraveno  
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programu, musí zůstat v ustanovení § 66 zachován. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
Ke zvláštní části důvodové zprávy 
 
Ve zvláštní části důvodové zprávy chybí zdůvodnění části 
čtrnácté návrhu – navrhovaného data nabytí účinnosti. 
Doporučujeme tuto část doplnit. 

Akceptováno 
doplněno 

RRTV 
 

Část sedmá „Přeshraniční dozor v oblasti ochrany 
spotřebitele“, ustanovení § 24d odst. 2 písm. n) – RRTV a 
její určení jako příslušného orgánu dozoru: 
Z pohledu Rady se jeví jako problematické navrhované 
ustanovení § 24d odst. 2 písm. n), kdy je Rada potenciálně 
určena jako příslušný organ, vedle 4 směrnic, které 
spadají do její působnosti, také pro nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 o přeshraniční 
přenositelnosti online služeb poskytujících obsah v rámci 
vnitřního trhu (dále také nařízení o portabilitě), tam, kde 
on-line služby poskytují obsah, který je audiovizuální 
mediální službou. Důvody pro tuto připomínku jsou 
následující: 
- Nejedná se o regulaci obsahu vysílání či služby na 
vyžádání, nýbrž toho, aby se zákazník dostal k zaplacené 
službě. Portabilita jakožto přenositelnost služeb totiž 
znamená pouze zpřístupnění obsahu placené online 
služby, na kterou má zákazník nárok ze smlouvy také 
kdekoli v zahraničí na území EU. Zpřístupněný obsah má 
být zcela totožný s obsahem poskytovaným v ČR. 
- Nařízení se týká pouze placených online služeb. RRTV 
podle zákona č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních 
mediálních službách na vyžádání eviduje takové služby, 
které jsou svou povahou podobné lineárním službám, 
nicméně neeviduje, zda je služba placená či nikoli.   
- Není známo, že by kdekoli v rámci EU počítali s 
rozšířením kompetencí národních regulačních orgánů pro 

Akceptováno 
upraveno 
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audiovizuální média pro tyto další typy služeb.   
- Nařízení pokrývá dvě oblasti, a to spotřebitelskou a 
autorskoprávní. Ani jedna není oblastí působnosti Rady; 
autorské právo je zcela mimo kompetence Rady, ochrana 
spotřebitele se Rady týká pouze okrajově.   
- De facto se jedná o dohled nad dodržováním podmínek 
vyplývajících ze smlouvy. Smluvní spotřebitelský vztah 
vzniká podpisem smlouvy na území ČR, dodržování 
podmínek sleduje Česká obchodní inspekce. Nařízení o 
portabilitě do takového vztahu v podstatě zavádí pouze 
další podmínku (příjem služby v identickém rozsahu v 
zahraničí) a nejeví se jako smysluplné, aby tuto podmínku 
začal regulovat někdo jiný, kdo navíc nemá zákonnou 
pravomoc přistupovat k původním smlouvám.  
- Rada je nezávislým správním orgánem co do původu 
svého vzniku i způsobu rozhodování, jehož základním 
úkolem je kontrola odvysílaného obsahu. Již v minulosti 
sice byly do její gesce přidány některé směrnice týkající se 
ochrany spotřebitele, vždy však šlo pouze o ty části, které 
se týkají odvysílaného obsahu (odvysílaných obchodních 
sdělení), tedy jádra její činnosti. Nařízení o portabilitě se 
nicméně s odvysíláním (a kontrolou obsahu) 
audiovizuálních mediálních služeb zcela míjí.  
 - Rada jako taková je jediným ryze kolegiálním orgánem. 
To v praxi znamená, že správní řízení vedená před Radou 
jsou jednostupňová. Předseda Rady je pouze jednou ze 
třinácti rozhodujících osob, neexistuje žádný nadřízený 
organ Rady, není jím ani předseda Rady. Opravné 
prostředky podle správního řádu (hlavy VII až X části 
druhé) jsou tak při rozhodování Rady vyloučeny ať již 
fakticky, tak výslovně § 66 zákona č. 231/2001 Sb. a § 16 
zákona č. 132/2010 Sb. s jedinou výjimkou možnosti 
nového rozhodnutí. Proti výroku rozhodnutí Rady lze tak 
jako jediný opravný prostředek použít správní žalobu. 
Rozšíření okruhu pravomocí Rady na nařízení o portabilitě 
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tak může vést k významnému nárůstu počtu soudních 
řízení, která s ohledem na délku soudních řízení, 
nepředstavují dobré řešení ani pro poskytovatele služeb, 
tím méně pro spotřebitele. 
TATO PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ 

 Část jedenáctá bod 3 - změna zákona o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, konkrétně § 66: 
V § 66 větě druhé se slova „rozhodnutí o pokutě“ nahrazují 
slovy „rozhodnutí o pokutě a“, a slova „rozhodnutí o 
pozastavení šíření převzatého televizního programu a 
rozhodnutí o zákazu činnosti, která porušuje nebo může 
porušit společný zájem spotřebitelů5a)“ se zrušují. 
Rozhodnutí o pozastavení šíření převzatého televizního 
vysílání se vůbec nedotýká nařízení č. 2006/2004 – 
důvody pro pozastavení jsou zcela jiného druhu (mohou 
narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a 
mladistvých; propagace války nebo líčení krutého nebo 
jinak nelidského jednání takovým způsobem, který je jejich 
zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním; 
podněcování k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy 
pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného 
smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 
jiného postavení; bezdůvodné zobrazování osoby umírající 
nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu 
utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost), a vychází 
se z Evropské Úmluvy o přeshraniční televizi. Zřejmě 
došlo k záměně za přeshraniční spolupráci. 
V Evropě měli zájem o toto řešení pobaltské země ve 
vztahu k propagandistickému vysílání ze zahraničí, není 
logické jeho zrušení bez důvodu. 
Tak jak je navržené zrušení v § 66 by se slova „rozhodnutí 
o pokutě“ měla nahradit slovy „a rozhodnutí o pokutě“ 
nikoli navrženým „rozhodnutí o pokutě a“„ Ale optimálně by 

Akceptováno 
Upraveno dle připomínky Ministerstva kultury 
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mělo být „rozhodnutí o pokutě a rozhodnutí o pozastavení 
šíření převzatého televizního programu“ a zrušit jen „ a 
rozhodnutí o zákazu činnosti, která porušuje nebo může 
porušit společný zájem spotřebitelů5a)“. 

Důvodová zpráva - v části pod písmenem g) 
„Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a 
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí“ na 
straně 5: 
Důvodová zpráva mluví o dopadu ve smyslu zařazení 
činnosti výkonu dozoru s přeshraničním prvkem minimálně 
do 13 PT, nicméně také uvádí, že nebude třeba navýšit 
počet pracovníků orgánů dozoru. Oddělení nelineárních 
služeb, které se zabývá vyhledáváním audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání a jejich obsahovou 
kontrolou, má celkem 5 pracovníků, kteří jsou těmito 
činnostmi zcela vytíženi, a jejichž specializace analytická a 
právní se nekryje s potřebami kvalifikace a požadavky na 
pracovníky orgánu dozoru s přeshraničním prvkem 
(ostatně celý Úřad Rady, jako ústřední orgán státní správy, 
má celkem 44 zaměstnanců pro veškerou agendu, kterou 
vykonává, tedy včetně zajištění provozu, práce podatelny 
atp., tedy nelze hledat možné kvalifikované pracovníky ani 
v jiných organizačních složkách). V případě, že nebude 
vyhověno první připomínce Rady, je nezbytné počítat 
s náklady na alespoň 2 nové zaměstnance s dostatečnými 
jazykovými a technickými znalostmi on-line služeb 
poskytujících obsah a v tomto smyslu důvodovou zprávu 
upravit. 

Vysvětleno 
Důvodová zpráva upravena odlišně.  

Ministerstvo 
vnitra 

Obecně: 
Navrhovaný zákon upravuje mimo jiné ustanovení zákona 
č. 634/1992 Sb., která jsou měněna i vládním návrhem 

Akceptováno 
Možnost, že ST 369 bude schválen později, než předkládaný 
návrh zákona, je s ohledem na stav projednávání tohoto předpisu 
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zákona, který je v současné době projednáván 
Poslaneckou sněmovnou v prvém čtení jako sněmovní tisk 
č. 369 (dále jen „ST 369“) a který má nabýt účinnosti ve 
stejný den jako navrhovaný zákon. Zvolený postup 
předkladatele nepovažujeme za vhodný, neboť může 
nastat situace, kdy dojde ke schválení a nabytí platnosti 
později předloženého návrhu dříve než ST 369, což je 
zcela zjevně nežádoucí stav, neboť by některá novelizační 
ustanovení ST 369 zcela postrádala smysl. 
Změny navržené ST 369 jsou navíc v navrhovaném 
zákoně reflektovány pouze částečně. Není například 
zohledněna aktualizace seznamu právních předpisů 
uvedených v poznámkách pod čarou č. 1 a 48, naopak § 
24 je uveden již ve znění se zapracovanými změnami dle 
ST 369. Požadujeme tento nesoulad odstranit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

pouze teoretická. Námi zvolené řešení považujeme z praktického 
hlediska za vhodnější.  
 
Seznam právních předpisů v poznámkách pod čarou byl 
aktualizován. 

K čl. I bodu 2 – k § 24 odst. 14 a odst. 15 zákona č. 
634/1992 Sb.:  
1. Upozorňujeme, že § 24 již v současném znění obsahuje 
velké množství odstavců (viz čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády). Navrhujeme proto stanovit, že skutkové 
podstaty navrhované v novelizačním bodu 2 budou 
zařazeny do následujícího § 24a jako samostatné 
odstavce.  
 
2. Domníváme se, že by se obě navrhované skutkové 
podstaty, s níže uvedenou výjimkou, měly týkat všech 
subjektů (tedy fyzické, právnické i podnikající fyzické 
osoby), respektive povinnosti, jejichž porušení je znakem 
skutkových podstat těchto přestupků, neboť jsou dle 
našeho názoru uloženy všem subjektům (obdobně 
zásadní připomínka k čl. I bodu 4). V takovém případě 
požadujeme v souladu se Zásadami tvorby právní úpravy 
přestupků schválenými usnesením vlády ze dne 
31. července 2018 č. 498, aby návětí odstavce 
se skutkovými podstatami znělo takto: „Přestupku se 
dopustí ten, kdo …“.  

Vysvětleno 
Navržené řešení nepovažujeme za vhodné z důvodu systematiky 
ustanovení o přestupcích v zákoně o ochraně spotřebitele. 
Ustanovení § 24a je specifické a vztahuje se toliko k fyzickým 
osobám, zatímco ustanovení § 24 se vztahuje k právnickým a 
podnikajícím fyzickým osobám.  
 
 
 
Akceptováno částečně 
akceptováno k odst. 14, ale ne k odst. 15, protože povinnosti, 
k nimž se přestupek váže, jsou zakotveny pouze pro 
„podnikatele“. 
 
§ 24 odst. 14, 15 a 16 budou znít: 
(14) „Přestupku se dopustí ten, kdo neposkytne příslušnému 
orgánu informace podle § 24g tohoto zákona.“ 
(15) „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou rozhodnutím podle 
§ 24h nebo 24i odst. 1. 
(16) Poskytovatel služby informační společnosti se dopustí 
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3. Výše uvedené neplatí v případě povinnosti podle § 24i 
odst. 2, která je uložena zvláštnímu subjektu, kterým je 
poskytovatel služby informační společnosti. Vzhledem 
k tomu je nutno vytvořit skutkovou podstatu zvláštního 
subjektu přestupku v samostatném odstavci zařazeném za 
odstavcem se skutkovými podstatami obecných subjektů 
(fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby), a to 
v tomto znění: „Poskytovatel služby informační společnosti 
se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou 
rozhodnutím podle § 24i odst. 2.“. 
 
4. Navrhujeme zpřesnit skutkovou podstatu přestupku 
spočívajícího v neposkytnutí informace, aby se vztahovala 
též na ostatní akty a úkony požadované dle § 24g, tedy 
slovo „informace“ nahradit slovem „součinnost“. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.  

přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou rozhodnutím podle 
§ 24i odst. 2.“. 
 
Akceptováno 
Upraveno v § 24 odst. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
upraveno 

K čl. I bodu 3 – k § 24 odst. 16 zákona č. 634/1992 Sb.:  
1. V návaznosti na výše uvedenou změnu požadujeme 
obdobně přesunout do § 24a i sankční ustanovení 
navrhovaná v novelizačním bodě 3. 
 
2. Výši pokut je nutné přehodnotit a řádně odůvodnit, a to 
s ohledem na bod 2.5 Zásad tvorby právní úpravy 
přestupků: 
a) Výše pokut za přestupky musejí být přiměřené a nemají 
být likvidační, mají pachatele potrestat a zároveň jej 
odradit od páchání přestupku v budoucnu. Pachatele 
přestupku by měla odrazovat nikoli přísnost pokuty, ale to, 
že mu při spáchání přestupku hrozí její uložení. Je také 
nutno zvážit, jak se daří uložené pokuty vymáhat. Platí 
přitom, že čím vyšší pokuty, tím hůře se vymáhají. 
b) Stanovení příliš velkého rozpětí sazby pokuty (zde od 0 
Kč do 5 milionů Kč) není přípustné, neboť nedostatečně 
vypovídá o typové závažnosti přestupku a ponechává 

Akceptováno/vysvětleno 
S ohledem na konstrukci sankčních ustanovení v zákoně o 
ochraně spotřebitele považujeme za vhodnější připomínce 
nevyhovět a zakotvit daná ustanovení do § 24.  
 
Akceptováno  
Důvodová zpráva upravena. 
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nadměrný prostor pro správní uvážení. Zvyšuje se tím 
riziko, že bude docházet k nezákonným excesům při 
rozhodování správních orgánů.  
c) Předkladatel dále zhodnotí, zda porušení určité 
povinnosti může vést k narušení nebo ohrožení výkonu 
veřejné správy, anebo zda má postihovat spíše „formální“ 
pochybení (například různé evidenční, ohlašovací a 
podobné povinnosti). 
d) Předkladatel rozpětí pokuty rozliší rovněž podle toho, 
zda jde o přestupky poruchové, anebo ohrožovací. 
Přísnější správní trest by měl být stanoven za přestupky, 
jejichž spácháním dochází ke vzniku závažnějšího 
následku, k získání většího majetkového prospěchu 
pachatele apod. 
e) Předkladatel dále vysvětlí, že určitý přestupek (nebo 
skupina přestupků) je postihován ve srovnání s jinými 
přestupky přísněji, protože způsobuje závažnější následek 
(vede k získání většího majetkového prospěchu 
pachatele), má poruchový charakter, případně vykazuje 
jiný znak zvyšující jeho typovou závažnost. 
f) Právo Evropské unie může vyžadovat podstatně vyšší 
rozpětí správního trestu, než které by odpovídalo 
Zásadám tvorby právní úpravy přestupků. V těchto 
případech je nutno v důvodové zprávě alespoň vysvětlit, v 
jakém rozsahu je navržená úprava správních trestů za 
přestupky implementací, respektive výsledkem 
harmonizace s právem Evropské unie. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.  
K čl. I bodu 4 – k § 24f zákona č. 634/1992 Sb.:  
Požadujeme zpřesnit znění ustanovení následujícím 
způsobem: 
„Na postup při výkonu kontroly dodržování právních 
předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, na řízení 
navazující na výkon kontroly a na uplatňování 
odpovědnosti za protiprávní jednání uvnitř Unie52), 
rozsáhlé protiprávní jednání53) a rozsáhlé protiprávní 
jednání s unijním rozměrem54), které vykazuje znaky 

Vysvětleno 
Navrhované připomínce vyhovět nelze, neboť by nebylo 
zohledněno to jednání, které je protiprávní, přičemž z hlediska 
českého právního řádu se jedná např. o rozpor s ustanoveními 
občanského zákoníku a z hlediska českého právního řádu takové 
jednání není pojímáno jako přestupek. Blíže je o této otázce 
pojednáno v důvodové zprávě na str. 11 - 12, důvodová zpráva 
byla upravena.    
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skutkové podstaty přestupku podle vnitrostátních právních 
předpisů (dále jen „protiprávní jednání“), se použijí 
vnitrostátní právní předpisy55) včetně ustanovení této 
části.“. 
V poznámce pod čarou poté navrhujeme uvést správní 
řád, kontrolní řád a zákon o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, případně další zákony. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

 
 
 
 

K čl. I bodu 4 – k § 24g odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.:  
Požadujeme objasnit, z jakého důvodu není povinnost 
součinnosti při výkonu kontroly stanovena obecně (tedy 
vůči fyzické, právnické i fyzické podnikající osobě), ale 
pouze vůči právnické osobě a fyzické osobě nepodnikající 
(viz zásadní připomínka k čl. I bodu 2). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

Akceptováno 
Text bude upraven tak, že povinnost součinnosti podle § 24g 
odst. 1 bude mít jakákoliv osoba. 
 
§ 24g odst. 1 bude znít: 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem.“ 

K čl. I bodu 4 – k § 24h zákona č. 634/1992 Sb.:  
Znění věty první požadujeme zpřesnit následujícím 
způsobem: 
„Zjistí-li příslušný orgán při výkonu kontroly dodržování 
právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, že došlo 
k protiprávnímu jednání, může je rozhodnutím zakázat.“. 
Dále je nutné řádně odůvodnit vyloučení odkladného 
účinku odvolání proti takovému rozhodnutí, neboť se jedná 
o odchylku od § 85 odst. 1 správního řádu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Akceptováno 
Formulace skutkové podstaty přestupku bude upravena, s tím, že 
bude spočívat v nesplnění příkazu ukončit protiprávní jednání.  
 
§ 24h bude znít: 
„Dochází-li k protiprávnímu jednání, může příslušný orgán 
rozhodnutím nařídit ukončení protiprávního jednání. Odvolání 
proti rozhodnutí o nařízení ukončení protiprávního jednání nemá 
odkladný účinek.“ 
 
Vyloučení odkladného účinku odůvodněno v důvodové zprávě. 
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K čl. I bodu 4 – k § 24i odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.:  
1. Slovní spojení „osoba odpovědná za protiprávní 
jednání“ implikuje, že se jedná o pachatele přestupku. To 
však dle našeho názoru není cílem daného ustanovení, 
které se má vztahovat na toho, kdo způsobil protiprávní 
jednání bez ohledu na to, zda je též pachatelem 
přestupku. Navrhujeme proto slovní spojení upravit 
například takto: „tomu, kdo jednal protiprávně“. 
2. Dále považujeme za vhodnější místo slovního spojení 
„příslušný orgán nařídí“ užít formulace „příslušný orgán 
uloží povinnost“. Tuto změnu navrhujeme provést i 
v následujících ustanoveních. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

Akceptováno 
upraveno 
 
 
 
 
 
 
upraveno 

K čl. I bodu 4 – k § 24i odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.:  
V návaznosti na předchozí připomínku požadujeme slova 
„nebo v případě protiprávního jednání osoby odpovědné 
za toto jednání“ nahradit slovy „nebo protiprávního 
jednání“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
upraveno 

K čl. I bodu 4 – k § 24j odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.:  
1. Požadujeme v důvodové zprávě doplnit odůvodnění pro 
odlišné stanovení lhůty pro vydání rozhodnutí, které 
nerespektuje obecnou úpravu obsaženou v § 71 odst. 3 
správního řádu. 
2. Slovo „obdržení“ navrhujeme nahradit slovem 
„doručení“. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
doplněno 
 
 
 
upraveno 
 

K čl. I bodu 4 – k § 24j odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb.:  
1. Vzhledem k tomu, že se v případě udělení oprávnění 
jedná o rozhodnutí, navrhujeme uvést, že Ministerstvo 
průmyslu a obchodu rozhodne o udělení oprávnění. 
2. Požadujeme upřesnit, jaké stanovené podmínky musí 
právnická osoba splnit, aby získala oprávnění (zda 
podmínky dle odstavce 2 či i jiné podmínky). 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.     

Akceptováno 
upraveno 
 
 
upraveno 

K čl. I bodu 4 – k § 24j odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb.:  
Dle § 73 odst. 2 správního řádu je pro účastníky a všechny 

Akceptováno 
upraveno 
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správní orgány závazné stanovisko, které je pravomocné. 
Navrhujeme tedy stanovit, že Ministerstvo průmyslu a 
obchodu informuje Evropskou komisi o udělení oprávnění 
podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu po nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí. Obdobnou připomínku 
uplatňujeme také k § 24j odst. 7 a odst. 8. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     
K čl. I bodu 4 – k § 24j odst. 7 zákona č. 634/1992 Sb.:  
Slovní spojení „odebrání oprávnění“ požadujeme nahradit 
vhodnějším slovním spojením „odnětí oprávnění“. Tuto 
změnu navrhujeme provést v celém předpise. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.   

Akceptováno 
upraveno 

K čl. I bodu 4 – k § 24j odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb.:  
1. Navrhujeme slovo „a“ ve slovech „aktuální a přesné“ 
nahradit slovem „nebo“, neboť je žádoucí, aby se jednalo o 
alternativní výčet, nikoliv kumulativní. 
2. Je nutné vyjasnit, co se rozumí tím, že varování a 
informace nejsou dostatečně správné. Dle našeho názoru 
mohou být buď správné, nebo nesprávné. Dostatečnost 
může být zahrnuta v pojmu přesnost, nebo se může týkat 
celkového rozsahu informací a varování. 
3. Navrhujeme upravit právní následek nezjednání 
nápravy, například v podobě opatření k nápravě, 
respektive rozhodnutí, kterým se nařídí odstranit 
protiprávní stav ve stanovené přiměřené lhůtě. Nesplnění 
tohoto opatření k nápravě pak může být znakem skutkové 
podstaty přestupku. 
4. Požadujeme alespoň příkladmým výčtem s pomocí 
druhových znaků (například délka trvání, vznik určitého 
následku nebo škody apod.) vymezit, co se rozumí 
závažnými nebo opakovanými nedostatky. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.    

Akceptováno 
upraveno 
 
 
Vysvětleno 
navrhované ustanovení připouští drobné nepřesnosti, které 
v praxi mohou nastat; příklady budou uvedeny v důvodové zprávě 
 
 
Akceptováno  
upraveno 
 
 
 
 
Vysvětleno 
v zákoně o ochraně spotřebitele je už obdobná úprava zakotvena  
 

Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 4 – k § 24c zákona č. 634/1992 Sb.:  
V souladu s nově navrhovaným vymezením předmětu a 
rozsahu úpravy zákona v § 1 odst. 1 písm. d) 

Akceptováno 
upraveno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 35 (celkem 96) 

doporučujeme upravit znění ustanovení následujícím 
způsobem: 
„Tato část upravuje v návaznosti na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 
2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými 
pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele rozsah působnosti a pravomocí správních 
orgánů při přeshraniční spolupráci s orgány jiných 
členských států Evropské unie a Evropského 
hospodářského prostoru v oblasti ochrany spotřebitele.“. 
Domníváme se, že postupy a pravomoci správních úřadů, 
jakož i další ustanovení důležitá pro uplatňování tohoto 
právního předpisu Evropské unie užité v navrhovaném 
ustanovení, lze podřadit pod pojmy „působnost“ a 
„pravomoci“. 
K čl. I bodu 4 – k § 24d odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.:  
V souladu s § 1 odst. 1 správního řádu navrhujeme slova 
„Správními úřady“ nahradit slovy „Správními orgány“. 

Akceptováno 
upraveno 

K čl. I bodu 4 – k § 24j odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.:  
Slova „podezření na protiprávní jednání“ doporučujeme 
nahradit vhodnějším slovním spojením „podezření ze 
spáchání protiprávního jednání“. 

Akceptováno 
upraveno 

K čl. I bodu 4 – k § 24j odst. 6 zákona č. 634/1992 Sb.:  
Doporučujeme zpřesnit znění ustanovení a slova „na její 
oprávnění“ nahradit slovy „na platnost jejího oprávnění“. 

Akceptováno 
upraveno 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
Obecně:  
1. Navrhujeme v celém předpise sjednotit způsob 
odkazování a citací poznámek pod čarou dle 
Legislativních pravidel vlády. 
2. Upozorňujeme, že materiál neobsahuje platná znění 
s vyznačením navrhovaných změn zákonů, které jsou 
měněny v článcích II až XIV. Ani přiložené platné znění 
zákona č. 634/1992 Sb. s vyznačením navrhovaných 
změn není kompletní, neboť postrádá změny provedené 

Akceptováno 
 
 
 
upraveno 
 
 
upraveno 
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v poznámkách pod čarou. 
3. Odkaz na poznámku pod čarou se v textu právního 
předpisu uvádí jako horní index. Navrhujeme tuto změnu 
provést v celém navrhovaném předpise. 

 
upraveno 

K čl. I bodu 2 – k § 24 odst. 14 a 15 zákona č. 634/1992 
Sb.: 
Navrhujeme zpřesnit text ustanovení a slova „nesplní 
rozhodnutí“ nahradit slovy „nesplní povinnost uloženou 
rozhodnutím“. 

Akceptováno 
§ 24 odst. 15 bude znít: 
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že nesplní povinnost uloženou rozhodnutím podle § 24h nebo 
24i odst. 1.“ 
 

K čl. I bodu 3 – k § 24 odst. 16 zákona č. 634/1992 Sb.:  
S ohledem na čl. 71 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v úvodní větě novelizačního bodu slovo 
„odstavci“ nahradit textem „odst.“. 

Akceptováno 
upraveno 

K čl. I bodu 4 – k části sedmé zákona č. 634/1992 Sb.:  
1. Text „51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58“ v úvodní větě 
novelizačního bodu doporučujeme nahradit slovy „51 až 
58“, neboť se jedná o souvislou řadu čísel. 
2. V poznámce pod čarou č. 55 navrhujeme v souladu s čl. 
47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády slovo „a“ ve 
slovech „předpisů a zákon“ nahradit čárkou. 
3. Na konci novelizačního bodu doporučujeme mezi slova 
„jako osmá“ vložit slovo „části.“ 

Akceptováno 
upraveno 

K čl. I bodu 4 – k § 24d odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.:  
Ve větě druhé doporučujeme mezi slova „rozsahu 
nařízení“ vložit slovo „působnosti“. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení nyní zní:  
„Ústředním styčným úřadem pro přeshraniční spolupráci je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ústřední styčný úřad zajišťuje 
koordinaci uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2394 a plní informační povinnosti vůči Evropské 
komisi.“  

K čl. I bodu 4 – k § 24d odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb.:  
1. S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme uvést legislativní zkratku v jednotném čísle. 
Obdobně navrhujeme upravit též legislativní zkratku 
v odstavci 3. 
2. V písmeni i) doporučujeme čárku mezi slovy „léčiv, pro“ 
vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno 
upraveno 
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K čl. I bodu 4 – k § 24f zákona č. 634/1992 Sb.:  
Slovo „Unie“ doporučujeme nahradit slovy „Evropské 
unie“. 

Akceptováno 
upraveno 

K čl. X – k části deváté:  
Upozorňujeme, že v předpise došlo k chybnému označení 
části obsahující změnu zákona o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících předpisů. Tato část má 
být označena jako „ČÁST DESÁTÁ“, nikoliv „ČÁST 
DEVÁTÁ“. V této souvislosti navrhujeme opravit označení 
všech následujících částí předpisu. 

Akceptováno 
upraveno 

K čl. X bodu 1 – k § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.:  
S ohledem na čl. 56 odst. 2 písm. f) Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme text „písm.“ nahradit slovem „písmeno“. 
Tuto změnu navrhujeme provést též v bodě 2. 

Akceptováno 
upraveno 

K čl. XII bodu 4 – k § 32 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb.:  
1. S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slova 
„nahrazují slovy“ nahradit slovy „nahrazuje text“. Tuto 
změnu navrhujeme provést též v čl. XIV bodě 3. 
2. Navrhujeme upravit pořadí novelizačních bodů tak, aby 
odpovídalo pořadí ustanovení, která jsou jimi 
novelizována. Doporučujeme proto bod 4 označit jako bod 
2 a dosavadní body 2 a 3 označit jako body 3 a 4. 
Z obdobného důvodu navrhujeme v čl. XIV bod 3 označit 
jako bod 2 a dosavadní bod 2 označit jako bod 3. 

Akceptováno 
upraveno 
 
 
 
 
upraveno 
 

K čl. XV – k účinnosti:  
S ohledem na legislativní praxi doporučujeme napsat 
nadpis části tučně. 

Akceptováno 
upraveno 

Ministerstvo 
financí 

  
  
K části první, čl. I, bodu 4, § 24d odst. 2 návrhu zákona: 
Navrhovaný způsob vymezení působnosti orgánů je pro 
adresáty norem nejednoznačný a může vést ke sporům o 
věcnou příslušnost mezi jednotlivými orgány v případech, 
kdy ke konkrétnímu předpisu je příslušných několik orgánů 
dohledu. Například emitenti cenných papírů podléhají při 

Vysvětleno 
Bližší vymezení působnosti dozorových orgánů uvedeno 
v důvodové zprávě.  
Dále je vhodné poznamenat, že právní úprava by měla být 
stabilní a koncipována takovým způsobem, aby ji nebylo nutné 
měnit při každé změně právních předpisů, která má dopad na 
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emitování dohledu ČNB, ale ČNB nebude dohlížet, jak 
označují cenou své výrobky (např. cenné papíry může 
emitovat společnost prodávající elektrickou energii a tuto 
činnost dozoruje ČNB, ale jak stanovuje ceny elektrické 
energie, dohlíží ERÚ). Považujeme za vhodné, kromě 
výše uvedeného, vztáhnout předpis k věcné působnosti 
jednotlivých orgánů dohledu. 

vymezení působnosti dozorových orgánů.  
 

K části první, čl. I, bodu 4, § 24d odst. 2 písm. m) návrhu 
zákona: Požadujeme vypustit odkaz na č. 11 přílohy 
nařízení CPC. Celní správa má kompetenci v oblasti 
regulace reklamy v rozsahu, který stanoví ustanovení § 7 
písm. h) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve 
znění pozdějších předpisů, tedy v případě reklamy, 
propagace nebo podpory hazardních her zakázaných 
podle zákona upravujícího hazardní hry, a sponzorování v 
této oblasti, s výjimkou působnosti Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání. Celní úřad se podle uvedeného zabývá 
pouze reklamou nelegální. V případě, kdy je nelegální 
reklama zjištěna, je zahájena kontrolní činnost a po té 
následuje řízení o přestupku. S ohledem na výše uvedené, 
odkaz v návrhu materiálu nereflektuje českou právní 
úpravu. Reklama na nelegální hazard je vždy zakázaná a 
celní úřad se bude nelegální reklamou zabývat vždy a to 
bez ohledu na její charakter, tedy na to, zda je srovnávací 
nebo jakákoli jiná. Oblast posouzení charakteru reklamy 
náleží dle našeho názoru pouze krajským živnostenským 
úřadům při výkonu regulace reklamy ve sféře legálního 
provozování, kde může být reklama povolená. 
 
Stejně tak považujeme za nutné vypustit odkaz na č. 20 
přílohy nařízení CPC. Kompetence celní správy je v oblasti 
ochrany spotřebitele omezena pouze na oblast ochrany 
spotřebitele v souvislosti s provozováním hazardních her v 
souladu s  dotčenými tuzemskými právními předpisy. 
Příloha předmětného nařízení CPC odkazuje v daném 
případě na směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU. Článek 3 bod 3 písm. c) této směrnice však 

Vysvětleno  
Připomínka vysvětlena v rámci ústního projednání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
upraveno 
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výslovně stanoví, že se směrnice 2011/83/EU nevztahuje 
na smlouvy týkající se hazardních her, které zahrnují 
sázení peněžitých částek, včetně loterií, hazardních her v 
kasinech a sázkových her. 
K části první, čl. I, bodu 4, § 24g návrhu zákona: Navržený 
způsob poskytování informací považujeme za zásadní 
zásah do práv občanů a nepřiměřený zásah do 
bankovního tajemství. Je nepřípustné, aby každý z 23 
správních úřadů (přičemž tento výčet není uzavřen a není 
zaručeno, že se v budoucnu nebude více rozšiřovat) mohl 
bez jakékoliv kontroly požadovat informace o finančních a 
datových tocích. V navržené úpravě neexistuje žádná 
pojistka, která by chránila občany a společnosti před zvůlí 
správních orgánů, případně jednotlivých úředních osob. Je 
na místě zdůraznit, že se osoba, které se údaje týkají, jen 
stěží dozví, že jí bylo tímto vyšetřovacím úkonem 
zasaženo do práv, a proto nebude ani možné, aby se 
jakémukoliv překročení zákona mohla bránit. Takto 
zásadním oprávněním dnes disponují např. orgány činné v 
trestním řízení, a to za velice přísných podmínek 
nastavených trestním řádem, BIS, FAÚ, orgány finanční 
správy, a to za jasně regulovaných podmínek stanovených 
daňovým řádem. Nyní by takovým oprávněním disponoval 
neuzavřený počet úředních osob, aniž by měl nad touto 
činností kdokoliv přehled a kontrolu a byly nastaveny 
zákonné požadavky, kdy je takové úkony možno provést.  
 
Zároveň máme značné pochybnosti o tom, že je nutné 
prolamovat bankovní tajemství uvedeným způsobem. 
Nařízení tento krok nepředpokládá. To hovoří pouze o 
informacích o finančních a datových tocích. § 38 odst. 3 
zákona o bankách však umožňuje požadovat daleko širší 
okruh informací o účtech, pohybech na nich a osobách, 
které s těmito účty disponují. Proto tento způsob 
implementace považujeme za nepřiměřený účelu a textu 
nařízení CPC.  
Dále požadujeme, aby důvodnost žádosti o informace o 

Akceptováno/vysvětleno 
Ustanovení § 24g nyní zní:  
 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
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finančních a datových tocích podle § 24g posuzoval vždy 
pouze soud. Takový postup předpokládá i čl. 10 odst. 1 
písm. d) nařízení CPC, a považujeme ho za jedinou 
možnost, jak ochránit práva kontrolovaných osob. Zároveň 
je nutné, aby byly přímo v zákoně zakotveny požadavky čl. 
10 odst. 2 nařízení CPC (případně aby na ně bylo 
explicitně v zákoně odkázáno), které má soud při svém 
rozhodování vzít do úvahy, tedy že žádosti o údaje podle 
§ 24g musí být přiměřené povaze protiprávního jednání a 
celkové skutečné nebo potencionální hrozbě, nelze-li 
dosáhnout požadovaného účelu jinak. 
 
Považujeme za zásadní omezit okruh případů, za kterých 
bude možné tyto vyšetřovací pravomoci aplikovat. 
Poslední věta § 24f žádným způsobem neomezuje užívání 
pravomocí podle § 24g. Podle navrženého znění tak 
mohou tuto pravomoc užívat příslušné úřady i mimo 
případy vymezené v § 24f, tedy i mimo případy 
předpokládané nařízením CPC. To je nepřiměřené 
rozšíření pravomocí nad rámec požadavků nařízení CPC, 
s čímž zásadně nesouhlasíme. 
Zároveň máme značné pochybnosti, zda je 
bezpodmínečně nutné, aby pravomocemi podle § 24g 
disponovaly všechny kontrolní a dohledové orgány. Čl. 9 
odst. 2 nařízení CPC dokonce předpokládá možnost 
členských států se rozhodnout, že nebudou všem 
příslušným orgánům svěřeny všechny v nařízení 
vymezené pravomoci. Požadujeme u každého 
z příslušných orgánů odůvodnit svěření těchto zásadních 
pravomocí, případně okruh oprávněných orgánů omezit. 

odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“ 
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K části první, čl. I, bodu 4, § 24h návrhu zákona: Poslední 
věta § 24f žádným způsobem neomezuje užívání 
pravomoci podle § 24h. Podle navrženého znění tak 
mohou tuto pravomoc užívat příslušné úřady i mimo 
případy vymezené v § 24f, tedy i mimo případy 
předpokládané nařízením CPC. To je nepřiměřené 
rozšíření pravomocí nad rámec požadavků nařízení CPC, 
s čímž zásadně nesouhlasíme.  
 
Zároveň máme značné pochybnosti, zda je 
bezpodmínečně nutné, aby pravomocemi podle § 24g 
disponovaly všechny kontrolní a dohledové orgány. Čl. 9 
odst. 2 nařízení CPC dokonce předpokládá možnost 
členských států se rozhodnout, že nebudou všem 
příslušným orgánům svěřeny všechny v nařízení 
vymezené pravomoci. Požadujeme u každého 
z příslušných orgánů odůvodnit svěření těchto zásadních 
pravomocí, případně okruh oprávněných orgánů omezit. 
 

Vysvětleno 
Zákaz podle § 24h se vztahuje toliko na protiprávní jednání ve 
smyslu § 24c.  
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Oprávnění se vztahuje k získávání informací, údajů nebo 
dokumentů, které jsou ve vztahu k předmětu kontroly relevantní. 
Oprávnění je tedy důležité pro všechny příslušné orgány.  
 

K části první, čl. I, bodu 4, § 24i odst. 2 návrhu zákona: 
Poslední věta § 24f žádným způsobem neomezuje užívání 
pravomoci podle § 24i odst.2. Podle navrženého znění tak 
mohou tuto pravomoc užívat příslušné úřady i mimo 
případy vymezené v § 24f, tedy i mimo případy 
předpokládané nařízením CPC. To je nepřiměřené 
rozšíření pravomocí nad rámec požadavků nařízení CPC, 
s čímž zásadně nesouhlasíme. 

Vysvětleno 
Zákaz podle § 24h se vztahuje toliko na protiprávní jednání ve 
smyslu § 24c. 

K části první, čl. I, bodu 4, § 24j odst. 2 návrhu zákona: 
Požadujeme zařadit mezi podmínky, které opravňují 
spotřebitelské organizace k poskytování varování a 
informací podle odstavce 1 také podmínku 
opodstatněnosti svěření takového oprávnění a podmínku 
nezbytných odborných znalostí (viz čl. 27 odst. 1 nařízení 
CPC). Požadavek na nezávislost považujeme 
za problematický z pohledu praktické aplikace, bude 
obtížné jasně definovat obsah pojmu nezávislost. 
Požadavek neziskovosti nemusí a priori zaručit jakoukoliv 

Vysvětleno 
Připomínka vysvětlena v rámci ústního projednání, podmínka 
nezbytných odborných znalostí bude zajištěna požadavkem na 
aktivní působení v oblasti ochrany spotřebitele po dobu dvou let a 
také možností rozhodnout o odnětí oprávnění, v případě, že 
oprávněná právnická osoba svou činnost v oblasti varování a 
poskytování informací nevykonává řádně.  
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„kvalitu“ oprávněných subjektů. 

K části druhé, čl. II, bodu 1 návrhu zákona: Zásadně 
odmítáme prolomení bankovního tajemství ve prospěch 
„správního orgánu za podmínek, které stanoví zvláštní 
zákon“ (tedy ZOS). Nevidíme důvod pro toto široké a 
vágní prolomení bankovního tajemství, navíc způsobem 
nerespektujícím dosavadní metodiku odst. 3, který 
vymezuje oprávnění skrz taxativní výčet oprávněných 
subjektů s odkazem na relevantní regulaci. Zároveň 
požadujeme odůvodnit svěření této pravomoci jednotlivým 
orgánům, případně zvážit, kterým orgánům tuto pravomoc 
nesvěřit, jak to předpokládá i čl. 9 odst. 2 nařízení CPC. 
Pokud nebude možné svěření této pravomoci řádně 
odůvodnit, jsme zásadně proti tomu, aby dotyčný správní 
orgán takto zásadním zásahem do práv disponoval. 
 
Dále, jak již bylo uvedeno v připomínce č. 5, máme značné 
pochybnosti o tom, že je nutné dle nařízení CPC 
prolamovat bankovní tajemství uvedeným způsobem, bez 
jakýchkoliv limitů co do rozsahu požadovaných informací. 
Okruh informací, které je možné dle § 38 odst. 3 zákona 
o bankách požadovat, je daleko širší, než rozsah 
„informací o finančních a datových tocích“, o kterých 
hovoří nařízení CPC. Takový způsob implementace 
považujeme za nepřiměřený.  

Vysvětleno 
Navrhované ustanovení zákona o bankách bude znít: 
 
„5) Banka je za podmínek stanovených zákonem upravujícím 
ochranu spotřebitele35) povinna i bez souhlasu klienta poskytnout 
příslušnému orgánu podle zákona upravujícího ochranu 
spotřebitele35) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu, které 
vede, a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem 
tohoto účtu a zmocněnci, který je oprávněn nakládat s peněžními 
prostředky na tomto účtu.“.  
 
 
 

K důvodové zprávě: V obecné části, písm. h) Zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů, není jakkoliv zhodnocen 
dopad vyšetřovacích pravomocí v § 24g, přestože se 
jedná o jeden z nejzásadnějších a nejrozsáhlejších 
průlomů do soukromí osob v českém právu. 

Akceptováno  
upraveno 

Ke srovnávací tabulce: K čl. 5 odst. 4 a k poznámce č. 1 – 
Nesouhlasíme s tím, aby v poznámce č. 1 byl uveden 
zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla). Tento zákon 
finanční zdroje nezajišťuje pro organizační složky státu ani 
pro nikoho jiného, to v případě finančních zdrojů pro 

Akceptováno 
upraveno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 43 (celkem 96) 

organizační složky státu je věcí zákona o státním rozpočtu 
na příslušný rozpočtový rok. Odborné znalosti, postupy a 
další mechanismy neupravují ani rozpočtová pravidla ani 
zákon o státním rozpočtu. 
Obecná: Považujeme za velice spornou efektivitu 
navrženého modelu správního trestání jednání osob uvnitř 
Unie, tedy v jiném státě, než ČR. Narážíme zde na 
nepřekonatelný problém teritoriality při páchání přestupků, 
přestože se předkladatel snaží zavést tento přeshraniční 
režim pomocí deliktu navazujícího na zákaz činnosti podle 
§ 24h návrhu. Nařízení samo nepředpokládá vznik nového 
sankčního systému, v recitálu 16 nařízení CPC se uvádí: 
„...Jelikož vnitrostátní sankční režimy ne vždy umožňují 
zohlednit přeshraniční rozměr protiprávních jednání, měly 
by příslušné orgány jako součást svých minimálních 
pravomocí mít právo ukládat sankce za protiprávní 
jednání, na něž se vztahuje toto nařízení. Po členských 
státech by nemělo být vyžadováno, aby stanovily pro 
protiprávní jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, nový 
režim sankcí. Místo toho by měly vyžadovat, aby příslušné 
orgány uplatňovaly režim použitelný pro stejné vnitrostátní 
protiprávní jednání a, je-li to možné, zohlednily skutečné 
měřítko a rozsah dotčeného protiprávního jednání...“ 
Navrhujeme vypuštění sankce za porušení zákazu podle § 
24h z navrhované úpravy, a tedy zachování stávajících 
sankcí, které, i s přihlédnutím k citovanému recitálu, 
vyhovují požadavkům nařízení. 

Neakceptováno 
Navrhované připomínce vyhovět nelze, neboť by nebylo 
zohledněno to jednání, které je protiprávní (přičemž z hlediska 
českého právního řádu se jedná např. o rozpor s ustanoveními 
občanského zákoníku), nicméně z hlediska českého právního 
řádu takové jednání není pojímáno jako přestupek. Blíže bude o 
této otázce pojednáno v důvodové zprávě.    
 

Obecná: Čl. 9 odst. 3 písm. d) nařízení CPC v rámci 
minimálních pravomocí příslušných orgánů uvádí tzv. 
mystery shopping, výslovně „pravomoc provádět kontrolní 
nákupy zboží nebo služeb, v případě potřeby pod krycí 
totožností, aby byla zjištěna protiprávní jednání, na něž se 
vztahuje toto nařízení, a aby byly získány důkazy, včetně 
pravomoci pozorování, zkoumání, prostudování, 
demontáže nebo testování tohoto zboží nebo služeb.“  
Tímto nástrojem, včetně možnosti využít krycí totožnost, 
dnes nedisponuje ani Česká národní banka ani některé 

Neakceptováno 
Nejedná se o krycí totožnost, ale možnost provádět kontrolní 
nákupy ve smyslu kontrolního řádu „v utajení“ (tj. bez nutnosti 
předchozího oznámení o kontrole). 
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další kontrolní orgány, které jsou vymezeny v § 24d odst. 2 
návrhu. Čl. 9 odst. 3 písm. d) nařízení CPC tak je 
nedostatečně implementovaný. 
Připomínka: 
Obecná: V návrhu zákona se nově upravuje přeshraniční 
spolupráce s orgány jiných členských států Evropské unie 
a Evropského hospodářského prostoru v oblasti ochrany 
spotřebitele. V této souvislosti navrhujeme revizi pojmů 
v této oblasti. Ve vymezení pojmů je vymezen pojem 
„dovozce“, a to jako „podnikatel, který uvede na trh 
výrobek z jiného než členského státu Evropské unie“. 
Dovozcem tak není podnikatel, který na území České 
republiky dopravil a uvedl na trh výrobek z jiného 
členského státu Evropské unie. Pokud tedy zákon ukládá 
povinnost dovozci, tato povinnost nejde za osobou, která 
výrobek dopravila z jiného členského státu Evropské unie 
a uvedla jej na trh v České republice. Podle vymezení 
pojmů by mohl být touto povinnou osobou dodavatel, 
nicméně povinnost dodavatele není upravena ve všech 
ustanoveních, ve kterých se ukládá povinnost dovozci 
(např. § 7a, 18a, 21, 23a odst. 6). 

Vysvětleno 
Daná problematika nesouvisí s předmětem regulace. 

K části první, čl. I, bodu 1 návrhu zákona: Poznámka pod 
čarou č. 50 má správně znít: „Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 
2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými 
pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu 
zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 
2006/2004.“ Jedná se o oficiální název v české jazykové 
verzi tak, jak byl zveřejněn v Úředním věstníku (a jak je 
správně uveden v důvodové zprávě). 

Akceptováno 
upraveno 

K části první, čl. I, bodu 2 návrhu zákona: V navrhovaném 
textu § 24 odst. 14 doporučujeme za slovo „rozhodnutí“ 
doplnit slovo „vydané“. 
K části první, čl. I, bodu 4, § 24j odst. 8 návrhu zákona: 
Text „č. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58“ doporučujeme 
nahradit textem „č. 51 až 58“. Poslední větu pod 
odstavcem 8 „Dosavadní části sedmá a osmá se označují 

Akceptováno 
upraveno 
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jako osmá a devátá.“ je třeba umístit až na konec celého 
znění čtvrtého bodu, tedy až za znění poznámky pod 
čarou č. 58. 
K části třetí, čl. III návrhu zákona: Ve výčtu právních 
předpisů doporučujeme přemístit slova „zákona č. 
281/2009 Sb.“, tak aby zákony šly chronologicky za sebou, 
a slova „zákona č. 378/2015 Sb.,“ zrušit, jelikož se ve 
výčtu nachází dvakrát. 

Akceptováno 
upraveno 

K části třetí, čl. III, bodu 1 návrhu zákona: Za označení 
poznámky „1i“ je třeba doplnit poloviční závorku. Závěr 
bodu „a zároveň se zrušuje označení odstavce“ 
doporučujeme formulovat slovy „a označení odstavce 1 
se zrušuje.“. 

Akceptováno 
upraveno 

K části deváté, čl. IX, bodu 1 návrhu zákona: Za bodem 1 
je třeba uvést větu „Dosavadní písmena i) a j) se označují 
jako písmena h) a i).“. 

Akceptováno 
upraveno 

K části deváté návrhu zákona: Upozorňujeme, že se v 
materiálu nachází dvě části deváté, proto část „ Změna 
zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů“ je třeba označit jako část desátou a 
ostatní následující části přečíslovat. 

Akceptováno 
upraveno 

K části deváté, čl. X, bodu 1 návrhu zákona: Zkratku v 
poslední větě „písm. x)“ doporučujeme uvést celým slovem 
„písmeno x)“. 

Akceptováno 
upraveno 

K části deváté, čl. X, bodu 2 návrhu zákona: Zkratku 
„písm. y)“ doporučujeme uvést celým slovem „písmeno y)“. 

Akceptováno 
upraveno 

K části desáté, čl. XI návrhu zákona: Ve výčtu právních 
předpisů je třeba slova „zákona č. 309/2002 Sb.,“ 
odstranit, jelikož zákon byl zrušen zákonem č. 250/2014 
Sb. 

Akceptováno 
upraveno 

K části desáté, čl. XI, bodu 2 návrhu zákona: Před 
označení poznámky pod čarou „25d)“ je třeba vložit 
zkratku „č.“ a text „25d, 25e a 25f“ doporučujeme nahradit 
textem „25d až 25f“.  

Akceptováno 
upraveno 

K části jedenácté, čl. XII návrhu zákona: Ve výčtu zákonů 
je třeba „zákon č. 458/2011 Sb.,“ a „zákon č. 267/2014 
Sb.,“ odstranit, jelikož ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., 

Akceptováno 
upraveno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 46 (celkem 96) 

kterým se zákon č. 231/201 Sb. měnil, nenabyly účinnosti 
v důsledku jeho zrušení zákonem č. 267/2014 Sb. (a tento 
zákon není novelou zákona č. 231/2001 Sb., ale novelou 
právě zákona č. 458/2011 Sb.).  
K části jedenácté, čl. XII, bodu 3 návrhu zákona: Po 
zapracování uvedených změn ztrácí věta smysl. 
Doporučujeme proto bod formulovat ve znění: „3. V §66 
větě druhé se za slovy „rozhodnutí o zrušení registrace“ 
čárka nahrazuje spojkou „a“ a slova „rozhodnutí o 
pozastavení šíření převzatého televizního programu a 
rozhodnutí o zákazu činnosti, která porušuje nebo může 
porušit společný zájem spotřebitelů5a)“ se zrušují.“.  

Akceptováno 
upraveno 

K části jedenácté, čl. XII, bodu 4 návrhu zákona: Jelikož 
bod 4 upravuje § 32 odst. 6 zákona, doporučujeme bod 
umístit za bod 1 tak, aby jednotlivé změny ustanovení byly 
v bodech v souvislém pořadí.  

Akceptováno 
upraveno 

K části dvanácté, čl. XIII návrhu zákona: Navrhovanou 
změnu je třeba formulovat v souladu s čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády takto: „V § 3 odst. 3 zákona č. 
146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění ….., se písmeno dd) včetně poznámky pod čarou č. 
14i) zrušuje. Dosavadní písmeno ee) se označuje jako 
písmeno dd).“ 

Akceptováno 
upraveno 

K části třinácté, čl. XIV, bodu 1 návrhu zákona: Slovo 
„jaké“ v závěru bodu je třeba nahradit slovem „jako“. 

Akceptováno 
upraveno 

K části třinácté, čl. XIV, bodu 2 návrhu zákona: Jelikož bod 
3 upravuje § 6 odst. 7 zákona, doporučujeme bod umístit 
za bod 1 tak, aby jednotlivé změny ustanovení byly v 
bodech v souvislém pořadí. 

Akceptováno 
upraveno 

Obecná k platnému znění: Upozorňujeme, že v platném 
znění s vyznačením navrhovaných změn nejsou 
znázorněny další změny v souvisejících předpisech (část 
druhá až třináctá materiálu). 

Akceptováno 
doplněno 

K důvodové zprávě: Zvláštní část, str. 10 - Uvedené 
zdůvodnění k § 24 odst. 14, resp. k § 24 odst. 15 se 
vztahuje k § 24 odst. 16 písm. f), resp. k § 24 odst. 16 

Akceptováno 
doplněno 
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písm. g). Text zdůvodnění obou písmen odstavce 16 v § 
24 by měl být uveden za textem vztahujícím se k § 1 odst. 
1 písm. d). 
K důvodové zprávě: Zvláštní část k §24c - Slovo "šesté" 
nahradit slovem "sedmé" v souladu s textem navržené 
novely zákona. 

Akceptováno 
upraveno 

 K rozdílové tabulce a k návrhu zákona 

V rozdílové tabulce ke změně zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, je v ustanovení § 24d odst. 2 zařazeno 
mezi Správní úřady příslušné k uplatňování nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (pro 
oblast upravenou evropským předpisem pod číslem 24 
přílohy nařízení 2017/2394), Ministerstvo financí. Uvedená 
příloha řeší podmínky pro sjednocení platebního styku 
v rámci Unie, tak aby byl zajištěn volný pohyb zboží, osob, 
služeb a kapitálu. Z materiálu, který MPO předkládá, však 
není zřejmé, jak konkrétně se novela zákona dotkne 
působnosti Ministerstva financí a tudíž požadujeme 
doplnit, jaké konkrétní povinnosti, případně platové či 
personální změny má předkladatel návrhu na mysli, 
zejména pak ve vztahu k požadavkům na státní rozpočet. 
V předloženém materiálu a to ani v důvodové zprávě 
nejsou tyto skutečnosti zmíněny a proto žádáme o jejich 
doplnění.   

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Materiál upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 48 (celkem 96) 

 Výše uvedená připomínka se týkala působnosti 
Ministerstva financí. Stejně tak požadujeme i u ostatních 
subjektů, které jsou vyjmenovány jako orgány dozoru či 
kontroly, doplnit do materiálu a jiných relevantních částí 
(Důvodová zpráva, Předkládací zpráva) a explicitně uvést, 
že s přijetím navržené právní úpravy nebudou spojeny 
žádné dopady do personální a platové oblasti, resp. že 
veškeré změny související s přijetím navržené právní 
úpravy budou zabezpečeny v rámci stávajícího limitu 
počtu míst a objemu prostředků na platy v dočtených 
kapitolách státního rozpočtu, případně v rámci 
standardního plošného nárůstu objemu prostředků na 
platy, rozhodne-li o něm vláda. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Důvodová zpráva upravena. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Doporučující připomínky: 
Doporučujeme v části první, čl. I, novelizačním bodu 4, § 
24j odst. 2 písm. d) odstranit spojku "a" na začátku 
písmena a přesunout jej na konec písmene c), podle čl. 42 
odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
upraveno 

V části třetí, novelizačním bodu jedna doporučujeme slova 
"včetně poznámky pod čarou 1i" nahradit slovy " včetně 
poznámky pod čarou úřad č. 1i". 

Akceptováno 
upraveno 

V části třetí, novelizačním bodu jedna doporučujeme 
doplnit tečku na konci bodu. 

Akceptováno 
upraveno 

Od části třetí návrhu dále nejsou žádná ustanovení 
vykázána jako adaptační - doporučujeme zkontrolovat. 

Akceptováno 
upraveno 

V části čtvrté doporučujeme opravit výčet zákonů, kterými 
byl novelizován zákon o živnostenském podnikání - 
posledním zákonem byl zákon č. 171/2018 Sb. 

Akceptováno 
upraveno 

V části deváté, novelizačním bodu 2 doporučujeme slova 
"včetně poznámek pod čarou 69) a 70)" nahradit slovy " 
včetně poznámek pod čarou č. 69) a 70)". 

Akceptováno 
upraveno 

V části desáté, novelizačním bodu 2 doporučujeme slova 
"Poznámky pod čarou 25d)" nahradit slovy "Poznámky pod 
čarou č. 25d)"  

Akceptováno 
upraveno 
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Platné znění s vyznačením navrhovaných změn by mělo 
zahrnovat také ostatní části zákona od části druhé dále. 

Akceptováno 
Bude doplněno do platného znění. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věci 

K návrhu usnesení vlády – bod III 
Nesouhlasíme s tímto bodem, kterým se ukládá ministryni 
práce a sociálních věcí předložit vládě do 30. června 2019 
návrh na změnu nařízení vlády č. 302/2014 Sb., 
o katalogu správních činností, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s částí IV předloženého materiálu. 
Odůvodnění: 
V části IV. Důvodová zpráva pod písmenem g) je uvedeno, 
že „Dotčené orgány dozoru v této oblasti (Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání a Česká obchodní 
inspekce) budou muset zavést nové postupy kontroly 
v této oblasti, budou muset např. získat pracovníky 
s dostatečnými jazykovými a technickými znalostmi on-line 
služeb poskytujících obsah. S ohledem na vysoké 
kvalifikační nároky a s přihlédnutím k platovému zařazení 
zaměstnanců vykonávajících obdobně kvalifikačně 
náročné činnosti, ať již ve veřejné nebo soukromé sféře, 
bude nezbytné provést doplnění činností výkonu dozoru 
s přeshraničním prvkem v nařízení vlády č. 302/2014 Sb., 
o katalogu správních činností, ve znění pozdějších 
předpisů, konkrétně bude třeba toto doplnění provést 
v příloze nařízení, tedy v katalogu správních činností, části 
2, dílu 33. Správa průmyslu a obchodu se zařazením 
činnosti minimálně do PT 13.“.  
Posouzení nutnosti doplnění činností do katalogu 
správních činností by podle našeho názoru mělo vycházet 
z odborného posouzení složitosti, odpovědnosti 
a namáhavosti nově vydefinovaných správních činnosti. 
Toto posouzení zásadně přísluší provést ve smyslu § 9 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správa České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, Ministerstvu práce a sociálních věcí. 
Je však třeba nejprve jasně definovat, v čem budou nové 
správní činnosti spočívat a čím se budou odlišovat od 
správních činností, které jsou již v katalogu správních 

Akceptováno 
Usnesení upraveno. 
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činností uvedeny. Nové správní činnosti by měl 
předkladatel podrobně popsat, případně ve spolupráci s 
dotčenými orgány dozoru v této oblasti (Rada 
pro rozhlasové a televizní vysílání a Česká obchodní 
inspekce). 
Při posuzování těchto nových správních činností je však 
možné, že se dospěje k závěru, že uvedené činnosti je 
možné zařadit již podle stávajícího znění katalogu 
správních činností a novelizace nařízení vlády č. 302/2014 
Sb. by nebyla nutná. Navíc, i kdyby skutečně vzniklo 
služební místo, na kterém se mají vykonávat činnosti 
neuvedené v katalogu správních činností, zákon č. 
234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů, na tuto situaci pamatuje a v § 145 odst. 3 
stanoví, že pro nové služební místo státního zaměstnance, 
na kterém se mají vykonávat činnosti neuvedené v 
katalogu správních činností, platovou třídu v takovém 
případě stanoví služební orgán se souhlasem Ministerstva 
práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. 
Z výše uvedených důvodů žádáme úkol uvedený v bodu 
III. návrhu usnesení vlády vypustit a tuto skutečnost 
rovněž promítnout do důvodové zprávy.  
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

K části první 
1. Obecně k návrhu 
Návrhem zákona se upravuje působnost příslušných 
orgánů při výkonu kontroly zaměřené na protiprávní 
jednání uvnitř Evropské unie. Tyto orgány mají být 
vybaveny specifickými oprávněními (viz § 24g až § 24i), 
která budou moci tyto orgány využívat pouze v případech 
přeshraničního dozoru v oblasti ochrany spotřebitele.  
S ohledem na celospolečenský zájem na ochraně 
spotřebitele navrhujeme zvážit, aby kontrolní orgány 
uvedené v § 23 mohly některá z uvedených oprávnění 
využít i při výkonu své další působnosti, nejenom u 
přeshraničního dozoru, a to např. oprávnění podle § 24g 
odst. 1 směřující ke zjištění podrobností protiprávního 

Vysvětleno 
Předkládaný materiál nemá za cíl přinášet úpravu, která by šla 
nad rámec daného evropského předpisu. 
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jednání, včetně např. totožnosti osoby odpovědné za 
protiprávní jednání, jakož i údajů o totožnosti osob 
zapojených do datových toků. 
Tato připomínka je zásadní.      
K názvu zákona a označení části čtrnácté 
2. Doporučujeme název zákona a slovo „ÚČINNOST“ 
uvést tučně. 

Akceptováno 
upraveno 

3. K bodu 4 
Doporučujeme v úvodní části bodu za slovo „včetně“ 
doplnit slova „nadpisů a“. Doporučujeme zvážit doplnění 
identifikačního čísla (CELEX) pod každý jednotlivý 
paragraf. Doporučujeme v závěru bodu na samostatném 
řádku bez uvozovek uvést větu „Dosavadní části sedmá a 
osmá se označují jako části osmá a devátá.“ a vypustit 
obdobnou větu uvedenou před CELEXEM. 

Akceptováno 
Upraveno 
Dle našeho názoru CELEX nemusí být uveden pod každým 
paragrafem.  

 
K části třetí 
4. Doporučujeme v úvodní větě článku III vypustit duplicitní 
uvedení zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb. 

Akceptováno 
upraveno 

5. K bodu 1 
Doporučujeme za slovo „čarou“ doplnit text „č.“ a za slovo 
„odstavce“ doplnit text „1“. 

Akceptováno 
upraveno 

K části čtvrté 
6. K bodu 1 
Doporučujeme text „40a) a 40b)“ nahradit textem „40a a 
40b“. Obdobnou úpravu, tedy odstranění kulatých závorek, 
doporučujeme provést rovněž v částech páté až třinácté. 
Dále s ohledem to, že v části čtvrté je upravena pouze 
jedna změna v právním předpise, je nutné vyjádřit tuto 
změnu způsobem, který stanoví čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády. Obdobně by měly být 
upraveny rovněž části pátá až devátá, která je označena 
duplicitně, a dvanáctá. Duplicitní označení části deváté 
doporučujeme opravit. 

Akceptováno 
upraveno 

K části deváté 
7. K bodu 1 
Doporučujeme v závěru bodu na samostatném řádku bez 

Akceptováno 
upraveno 
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uvozovek uvést větu „Dosavadní písmena i) a j) se 
označují jako písmena h) a i).“. 

Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
Část h Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen 
„DPIA“) je nedostatečná a je nutné ji dopracovat. Tato 
připomínka je zásadní. 
 
DPIA v současné podobě jen pouze bezobsažným 
konstatováním o existenci obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů. Tvrzení, že je soukromí a osobním 
údajům zajištěna ochrana, je pak nevypovídající, jelikož 
není nijak dále rozvedeno, jakými způsoby je ochrany 
garantováno a jaké mechanismy jsou použity. Tento 
nedostatek umocňuje dále fakt, že návrh zákona slepě 
kopíruje rétoriku použitou v nařízení 2017/2394, aniž by 
buď v DPIA či v těle zákona použité pojmy blíže 
vysvětloval. Výklad těchto ustanovení by mohl mít tudíž 
velmi invazivní charakter pro soukromí a ochranu 
osobních údajů poměrně širokého okruhu osob, o to více, 
že návrh zákona nijak nedefinuje možnou škálu použitých 
technologií.  
Zejména by mělo být vysvětleno, co přesně navrhovatel 
myslí sledováním datových toků, zjištění totožnosti osob 
zapojených do finančních a datových toků a zjištění 
informací týkajících se bankovních účtů a vlastnictví 
internetových stránek, jelikož by se mohlo jednat o 
potenciálně neúměrný zásah do soukromí většího 
množství osob. Stejně tak je nutné vysvětlit i druhou část 
ustanovení § 24g prolamující zásadu bankovního 
tajemství. Měli by tedy být skutečně charakterizovány 
veškeré dopady zákona na osobní údaje a soukromí. 
Při tvorbě DPIA je navrhovateli silně doporučeno 
postupovat podle návodu dostupného zde: 
https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-
osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-
5344/p1=5344. 

Akceptováno 
upraveno 
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V článku I bodu 4 v § 24d odst. 2 písmeno l) zní: „Úřad pro 
ochranu osobních údajů pro oblast upravenou směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 
12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o 
soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 
31. 7. 2002, s. 37): článek 13.“ Tato připomínka je 
zásadní. 
 
ÚOOÚ nemůže souhlasit s tím, aby měl působnost pod 
číslem 4 (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 
o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L 178, 17. 7. 2000, s. 
1)), 9 (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých 
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 
a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 
2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních 
praktikách) (Úř. věst. L 149, 11. 6. 2005, s. 22).). 
Zvláštní dozorová působnost ÚOOÚ ve věcech ochrany 
spotřebitele se omezuje toliko na bod 6 – nevyžádaná 
obchodní sdělení podle článku 13 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 
v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí 
a elektronických komunikacích).  
V bodu 4 – 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 o 
elektronickém obchodu), ÚOOÚ má působnost jen v části 
regulující obchodní sdělení. Dozorovým úřadem pro 
směrnici jako takovou je Česká obchodní inspekce, jak 

Vysvětleno 
Ad bod 4 – právě proto, že má ÚOOÚ působnost k dozoru nad 
obchodními sděleními, musí být předpis pod bodem 4 uveden. 
Dozor ÚOOÚ bude pouze v rozsahu zákonného zmocnění, což 
vyplývá jak ze zákona, tak z návrhu – viz § 24d odst. 2 písm. a). 
 
Ad bod 9 – jde o dozorovou působnost na základě § 7 písm. f) 
zákona č. 40/1995 Sb., proto musí být předpis pod bodem 9 
uveden. 
 
Ustanovení § 24d odst. 2 bylo dále poněkud modifikováno, a to ve 
prospěch připomínky. Návětí § 24 odst. 2 bude znít takto:  
 
„Správními orgány příslušnými k uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (dále jen „příslušný orgán“) 
jsou, a to v rozsahu oprávnění k výkonu dozoru jim svěřeného 
jiným právním předpisem,“ 
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bylo dojednáno na MPO dne 25. dubna 2018. 
V bodu 9 – směrnicích 2005/29/ES o nekalých obchodních 
praktikách a 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě 
– ÚOOÚ nemá působnost vůbec. 

Energetický 
regulační 
úřad 

1. Připomínka k části první (změna zákona o 
ochraně spotřebitele), § 24d odst. 2 písm. j) 

Energetický regulační úřad má být dle předloženého 
návrhu zákona příslušným orgánem pro vymáhání 
právních předpisů Evropské unie uvedených v příloze 
nařízení (EU) 2017/2394 pod čísly 2, 9, 21 a 27.  
V prvé řadě upozorňujeme, že příloha nařízení (EU) 
2017/2394 obsahuje pouze 26 evropských předpisů, 
nikoliv 27. Odkaz na evropský předpis pod č. 27 přílohy 
předmětného nařízení proto v návrhu zákona považujeme 
za zřejmou nesprávnost.  
Ve výčtu evropských předpisů ve věcné příslušnosti 
Energetického regulačního úřadu dále postrádáme odkaz 
na směrnici 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. Implementační ustanovení této směrnice do 
českého právního řádu je obsaženo v § 12 zákona o 
ochraně spotřebitele, přičemž podle § 23 odst. 11 zákona 
o ochraně spotřebitele Energetický regulační úřad 
vykonává dozor nad dodržováním povinností podle tohoto 
ustanovení na úseku podnikání v energetických odvětvích.  
Z výše uvedeného důvodu požadujeme do § 24d odst. 2 
písm. j) zákona doplnit odkaz na evropský předpis 
uvedený pod č. 20 přílohy nařízení (EU) 2017/2394.  
Současně naopak požadujeme vypustit odkaz na směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. 
prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě uvedenou 

Částečně akceptováno  
Nesouhlasíme s doplněním předpisu pod číslem 20, ale 
přikláníme se k vypuštění předpisu pod číslem 11.  
Zároveň upozorňujeme, že právní předpis pod číslem 27 byl do 
nařízení vložen nařízením (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 (jedná se o toto nařízení). 
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v příloze nařízení (EU) 2017/2394 pod č. 11. Podle § 23 
odst. 10 zákona o ochraně spotřebitele se při výkonu 
dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou 
obchodní praktikou, postupuje podle zákona o regulaci 
reklamy. Dozorové orgány poté vymezuje § 7 zákona 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, přičemž 
Energetický regulační úřad mezi těmito orgány není 
uveden. Působnost v oblasti srovnávací reklamy není 
Energetickému regulačnímu úřadu svěřena.  
Navrhujeme znění § 24d odst. 2 písm. j) upravit 
následovně:   
„j) Energetický regulační úřad pro oblast upravenou 
evropskými předpisy uvedenými pod číslem 2, 9, 20 a 21 a 
27 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního 
právního řádu, a dále pro oblast upravenou evropským 
předpisem uvedeným pod číslem 11 této přílohy a to 
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního 
předpisu28) v oblasti srovnávací reklamy,“.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
2. Připomínka k části první (změna zákona o 

ochraně spotřebitele), § 24j odst. 3 až 8 
Navrhujeme v odstavcích 3 až 8 nahradit slova „oprávnění 
podle odstavce 1“ slovy „oprávnění podle odstavce 2“, 
neboť tato ustanovení se vztahují k oprávnění získanému 
na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.  
Odstavec 1 se týká oprávnění Evropského 
spotřebitelského centra České republiky poskytovat 
varování a informace v případě podezření na protiprávní 
jednání, které není uděleno na základě správního 
rozhodnutí (vyplývá přímo ze zákona). Odkaz na 
oprávnění podle odstavce 1 v případě jiných subjektů 
(právnických osob – spotřebitelských organizací) tedy není 

Akceptováno 
upraveno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 56 (celkem 96) 

správný.  
Rovněž výzva ke zjednání nápravy podle odstavce 8 má 
být adresována právnické osobě podle odstavce 2, tzn. 
právnické osobě, které bylo ministerstvem uděleno 
oprávnění, nikoliv podle odstavce 1 - Evropskému 
spotřebitelskému centru, které jednak právnickou osobou 
ani není, a za druhé mu nelze správním rozhodnutím 
ministerstva toto oprávnění odebrat.   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
3. Připomínka k části první (změna zákona o 

ochraně spotřebitele), § 24i  
Domníváme se, že příslušný orgán by měl mít možnost 
nařídit zobrazit varování pro spotřebitele nejen 
poskytovateli služby informační společnosti podle odst. 2, 
ale tuto možnost by měl mít rovněž vůči osobě odpovědně 
za protiprávní jednání (např. v rámci předběžného 
opatření). Navrhujeme možnost nařídit zobrazit varování 
pro spotřebitele přistupující k on-line rozhraní doplnit do 
odstavce 1.   
Navržené znění odstavce 2 je formulováno tak, že 
příslušný orgán rozhodnutím nařizuje poskytovateli služby 
informační společnosti něco konat pro futuro – pokud 
nastane v budoucnu následek a poskytovatel služby 
informační společnosti to zjistí, je povinen něco vykonat (i 
když k jednání, které má následek způsobit, v době vydání 
rozhodnutí zatím nedošlo) - viz text: příslušný orgán může 
rozhodnutím nařídit..., aby v případě zjištění… 
poskytovatel služby informační společnosti 
odstranil/znepřístupnil/zobrazil varování.  Znění odstavce 2 
s ohledem na výše uvedené navrhujeme upravit tak, aby 
v případě zjištění protiprávního obsahu ukládaných 
informací nebo v případě protiprávního jednání osoby 
odpovědné za toto jednání mohl příslušný orgán nařídit 
poskytovateli služby informační společnosti neprodlené 
odstranění nebo znepřístupnění takové informace anebo 
zobrazení varování.  
K odstavci 2 požadujeme vysvětlení, zda na základě 

Vysvětleno 
Dle našeho názoru není čl. 9 odst. 4 písm. g) nařízení CPC 
zamýšlen tak, že by mělo být samotné osobě odpovědné za 
protiprávní jednání nařizováno odstranění nebo znepřístupnění 
protiprávního obsahu nebo zveřejnění varování (protiprávní 
jednání je možné zakázat na základě navrhovaného ust. § 24h 
ZOS). Ostatně bylo by v praxi obtížně představitelné, že by 
odpovědná osoba varovala sama před sebou. Z čl. 9 odst. 4 
písm. g) bod i) nařízení CPC vyplývá, že by pravomoc odstranit 
obsah nebo omezit přístup k online rozhraní měl mít sám 
příslušný orgán. 
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použití slov „osoby odpovědné za toto jednání“ je třeba 
uvedené ustanovení vykládat tak, že podmínkou je 
existence pravomocného rozhodnutí konstatující 
odpovědnost konkrétní osoby za protiprávní jednání.  
Dále navrhujeme slova „podle zvláštního právního 
předpisu upravujícího služby informační společnosti“ 
nahradit slovy „podle zákona upravujícího služby 
informační společnosti“.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
Doporučující připomínky k části první (změna zákona 
o ochraně spotřebitele):  
1. Poznámky pod čarou 
Upozorňujeme, že platné znění zákona s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění (dále jen „platné znění 
zákona“) není zcela v souladu s návrhem zákona, 
konkrétně v platném znění zákona není uveden kompletní 
výčet poznámek pod čarou vztahujících se k § 1 odst. 1 
(uvedena je pouze poznámka pod čarou č. 50), přestože 
dochází k nahrazení celého odstavce 1 včetně poznámek 
pod čarou č. 1, 2, 48 a 50. Navrhujeme doplnit chybějící 
poznámky pod čarou do textu platného znění zákona. 
V poznámkách pod čarou č. 1 a 48 doporučujeme 
v souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
uvádět citaci všech právních předpisů na samostatném 
řádku (konkrétně se jedná o směrnici o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů a nařízení o řešení 
neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem 
diskriminace).    
Dále upozorňujeme, že v poznámce pod čarou č. 50 není 
uvedena přesná citace názvu předpisu Evropské unie - 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 
ochranu zájmů spotřebitele a o zrušení nařízení (ES) č. 
2006/2004. 
Poznámka pod čarou č. 56 v platném znění zákona není 
shodná s návrhem zákona, konkrétně v platném znění 

Akceptováno 
upraveno  
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zákona je (na rozdíl od návrhu zákona) citováno přímo 
konkrétní ustanovení - § 38 zákona o bankách. V návrhu 
zákona je citován pouze právní předpis - zákon o bankách. 
2. Připomínka k § 24 odst. 14 
Doporučujeme v navrhovaném § 24 odst. 14 použít místo 
slučovací spojky „a“ spojku „nebo“. Upravené znění § 24 
odst. 14:   
„(14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že nesplní rozhodnutí podle § 24h nebo 24i 
tohoto zákona.“ 
Skutkovou podstatu přestupku lze naplnit nesplněním 
rozhodnutí podle § 24h nebo nesplněním rozhodnutí podle 
§ 24i (variantně); podmínkou pro spáchání tohoto 
přestupku není nesplnění obou rozhodnutí současně.  
Současně požadujeme vysvětlení, zda nepřichází v úvahu, 
aby se uvedeného přestupku dopustila rovněž 
(nepodnikající) fyzická osoba, konkrétně ve vztahu k § 24i 
odst. 2. Podle § 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o 
některých službách informační společnosti a o změně 
některých zákonů (zákon o některých službách informační 
společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se službou 
informační společnosti rozumí jakákoliv služba 
poskytovaná elektronickými prostředky na individuální 
žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, 
poskytovaná zpravidla (tedy nikoliv výhradně) za úplatu. 

Akceptováno 
Upraveno, dané ustanovení je ovšem nyní označeno jako odst. 
15.  

3. Připomínka k § 24c  
Doporučujeme v § 24c uvést úplnou citaci předmětného 
nařízení. Upravené znění § 24c:  
„Tato část upravuje v návaznosti na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 
2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými 
pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 
spolupráci mezi vnitrostátními orgány v oblasti ochrany 
spotřebitelů, postupy a pravomoci správních úřadů, jakož i 
další ustanovení důležitá pro uplatňování tohoto právního 
předpisu Evropské unie.“ 

Akceptováno jinak 
§ 24c bude znít: 
„Tato část se použije při uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o 
spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 
dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení 
nařízení (ES) č. 2006/2004 spolupráci mezi vnitrostátními orgány 
v oblasti ochrany spotřebitelů, a za tímto účelem upravuje rozsah 
působnosti a pravomoci správních úřadů, jakož i další ustanovení 
důležitá pro uplatňování tohoto předpisu Evropské unie.“ 
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Zkrácenou citaci je na místě použít až při druhé a další 
citaci právního předpisu v textu. 
4. Připomínka k § 24d odst. 2  
V § 24d odst. 2 úvodní části ustanovení navrhujeme za 
slovo „dále“ vložit slovo „jen“. Upravené znění úvodní části 
ustanovení:  
„Správními úřady příslušnými k uplatňování nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (dále jen 
„příslušné orgány“) jsou“.  

Akceptováno 
upraveno 

5. Připomínka k § 24d odst. 2 písm. a)  
Doporučujeme za číslem „24“ odstranit čárku. U 
nenormativního odkazu doporučujeme v textu použít 
slovní spojení „jiný právní předpis“ namísto „zvláštní 
předpis“, viz čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády.  
Dále požadujeme vysvětlení, jaký evropský předpis má být 
v příloze nařízení označen č. 27. Příloha nařízení 
obsahuje pouze 26 evropských předpisů.   

Akceptováno 
upraveno 

6. Připomínka k § 24d odst. 2 písm. i)  
Doporučujeme za slovem „léčiv“ odstranit čárku. 

Akceptováno 
upraveno 

7. Připomínka k § 24d odst. 3  
V úvodní části ustanovení doporučujeme za slova „(dále 
jen „koordinující orgány“)“ vložit čárku.  
Doporučujeme v odstavci 3 opravit označení jednotlivých 
písmen na a) až e), chybně je uvedeno b) až f). Ve 
stávajícím písmenu c) navrhujeme vložit chybějící čárky za 
text „písm. e)“ a za slova „Rady (EU) 2017/2394“. Dále 
navrhujeme na konci stávajícího písmene f) doplnit spojku 
„a“.   

Akceptováno 
upraveno 

8. Připomínka k § 24f  
Formulaci uvedeného ustanovení doporučujeme 
zjednodušit tak, aby se týkalo pouze nově doplňovaných 
pravomocí příslušných orgánů. Za zcela nadbytečné 
považujeme odkazy na obecné právní předpisy (kontrolní 
řád, správní řád) a na jiné právní předpisy (speciální). 
Uvedené odkazy nemají ve větě první žádný normativní 
význam. Navrhujeme upravit znění § 24f např. takto:  

Vysvětleno 
Navrhované připomínce vyhovět nelze, neboť by nebylo 
zohledněno to jednání, které je protiprávní, přičemž z hlediska 
českého právního řádu se jedná např. o rozpor s ustanoveními 
občanského zákoníku a z hlediska českého právního řádu takové 
jednání není pojímáno jako přestupek. Blíže je o této otázce 
pojednáno v důvodové zprávě.   
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„V rámci kontroly dodržování právních předpisů a za 
účelem zjišťování a postihování protiprávního jednání 
uvnitř Unie52), rozsáhlého protiprávního jednání53) a 
rozsáhlého protiprávního jednání s unijním rozměrem54) 

(dále jen „protiprávní jednání“) využívají příslušné orgány 
pravomoci podle § 24g až § 24i.“ 
Připomínka k § 24g odst. 1 
Upozorňujeme na rozpor návrhu zákona s platným zněním 
zákona, konkrétně platné znění zákona neobsahuje 
zmínku o sledování finančních toků. Sledování finančních 
toků lze podřadit pod odstavec 2, oprávnění požadovat 
zjištění totožnosti se týká rovněž pouze osob zapojených 
do datových toků, a proto navrhujeme v tomto směru 
upravit následovně:  
„(1) Příslušné orgány jsou před zahájením kontroly a 
v jejím průběhu oprávněny požadovat od právnické nebo 
fyzické osoby poskytnutí veškerých relevantních informací, 
údajů nebo dokumentů v jakémkoli formátu či formě a bez 
ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či místo, kde 
jsou uloženy, včetně sledování datových a finančních toků, 
zjištění totožnosti osob zapojených do datových toků a 
zjištění informací týkajících se vlastnictví internetových 
stránek.“ 

Akceptováno jinak 
§ 24g  odst. 1 bude znít: 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem.“   

Připomínka k § 24g odst. 2 
Pokud jde o podmínky, za kterých může příslušný orgán 
realizovat oprávnění požadovat údaje, které jsou 
předmětem bankovního tajemství, obsahuje odstavec 2 
normativní odkaz na právní předpis upravující činnost 
bank. Zákon o bankách však žádné vlastní podmínky 
nestanoví, naopak odkazuje na podmínky uvedené 
v zákoně o ochraně spotřebitele. Použití normativního 
odkazu není správné.  
Dále doporučujeme za slovem „jinak“ odstranit čárku.  

Akceptováno jinak 
§ 24g odst. 2 až 5 budou znít: 
 
„(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
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orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“   

Připomínka k § 24j odst. 1 
Znění odstavce 1 nepovažujeme za zcela srozumitelné a 
vhodně formulované, zejména spojení „jmenovaný 
příslušný orgán“.  
Ustanovení má vyjadřovat oprávnění Evropského 
spotřebitelského centra České republiky poskytovat 
varování týkající se podezření na protiprávní jednání a 
poskytovat informace vztahující se k takovému podezření, 
které má k dispozici, 1. příslušným orgánům členských 
států Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru dotčených protiprávním jednáním a 2. Evropské 
komisi.   
Doporučujeme text odstavce 1 upravit tak, aby jeho znění 
bylo jednoznačné. 

Akceptováno 
Ustanovení bude znít: 
 
„(1) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je 
oprávněno poskytovat příslušným orgánům členských států 
Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a 
Evropské komisi upozornění na podezření ze spáchání 
protiprávní jednání a poskytovat jim informace, které má 
k dispozici58).“  
 

9. Připomínky k § 24j odst. 2, 3, 5, 7 a 8 
Ponecháváme na zvážení předkladatele, zda minimální 
stanovená délka působení právnické osoby v oblasti 
ochrany spotřebitele (2 roky) je dostatečná pro udělení 
oprávnění a zda tato délka „praxe“ (a celkově obecné 
vymezení podmínek v odstavci 2) bude dostatečnou 
zárukou kvalitního výkonu uděleného oprávnění. Z 
odstavce 4 navíc vyplývá, že pokud právnická osoba 
podmínky splní, ministerstvo jí oprávnění udělí. Kritériem 
věcného posuzování tedy bude pouze splnění 
stanovených podmínek a v rámci správního uvážení by 

Akceptováno 
Upraveno, přičemž délku 2 roky lze dle našich praktických 
poznatků považovat za dostatečnou. Dále nepovažujeme za 
vhodné stanovovat v zákoně konkrétní náležitosti. Důležité je, aby 
žadatel prokázal splnění daných podmínek.  
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ministerstvo nemělo přihlížet k žádným dalším 
skutečnostem (např. k počtu již udělených oprávnění). Je 
otázkou, zda navrhovaná právní úprava je vhodným 
řešením.  
Dále doporučujeme v odstavci 2 na konci písmene c) 
doplnit slovo „a“ a současně slovo „a“ na začátku písmene 
d) odstranit.  
Doporučujeme zvážit, zda do návrhu zákona nedoplnit 
náležitosti žádosti o oprávnění podle odstavce 3. 
Právnická osoba by měla splnění zákonem stanovených 
podmínek Ministerstvu průmyslu a obchodu již při podání 
žádosti prokázat.  
V odstavci 5 doporučujeme slova „od vydání rozhodnutí“ 
nahradit slovy „od právní moci rozhodnutí“.  
V odstavcích 7 a 8 doporučujeme slova „odebrání 
oprávnění“ nahradit dle našeho názoru vhodnějším 
slovním spojením „odnětí oprávnění“.  
Připomínka k novelizačnímu bodu 4 
Na konci novelizačního bodu 4 doporučujeme provést 
následující úpravu textu:  
„Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části 
osmá a devátá.“ 

Akceptováno 
upraveno 

Doporučující připomínka k části druhé (změna zákona 
o bankách):  
Upozorňujeme, že poznámka pod čarou nemá normativní 
význam. Z vlastního textu ustanovení § 38 odst. 3 písm. 
m) by poté vyplývalo, že informace představující bankovní 
tajemství by banka mohla bez souhlasu klienta podat 
jakémukoliv správnímu orgánu za podmínek stanovených 
jakýmkoliv zvláštním zákonem. V § 38 odst. 3 písm. m) 
zákona o bankách proto doporučujeme nenormativní 
odkaz na „zvláštní zákon“ nahradit normativním odkazem 
na zákon o ochraně spotřebitele.  

Akceptováno jinak 
Ustanovení upraveno tak, že nyní zní:  
 
„m) příslušnému orgánu za podmínek, které stanoví zvláštní 
zákon35), při uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 
příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na 
ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 
2006/2004.“ 
 

Doporučující připomínky k části třetí (změna zákona o 
České obchodní inspekci):  
Upozorňujeme, že novelizačním bodem 1 se spolu 
s odstavcem 2 v § 2 zrušuje pouze poznámka pod čarou č. 

Akceptováno 
upraveno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 63 (celkem 96) 

1i, nikoliv poznámka pod čarou č. 11, která odkazuje na 
přílohu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 
dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 
(nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele). Dále 
je třeba doplnit chybějící označení odstavce 1, které se 
zrušuje. Navrhujeme bod 1 upravit následovně:  
„1. V § 2 se odstavec 2 včetně poznámky poznámek pod 
čarou č. 1i a 11 zrušuje a zároveň se zrušuje označení 
odstavce 1.“  
V novelizačním bodě 2 navrhujeme doplnit, že se § 7 
zrušuje včetně poznámek pod čarou č. 3n a 3o, které 
odkazují na čl. 3 písm. b) a k) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 
dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 
(nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele). 
Navrhujeme bod 2 upravit následovně:  
„2. § 7c se včetně poznámek pod čarou č. 3n a 3o 
zrušuje.“ 
Doporučující připomínka k části osmé (změna zákona 
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen):  
V novelizačním bodě 1 navrhujeme do zrušovaných 
poznámek pod čarou souvisejících s § 5b doplnit 
poznámku pod čarou č. 7 odkazující na správní řád. 
Navrhujeme bod 1 upravit následovně: 
„1. § 5b se včetně poznámek pod čarou č. 4), 5) a 6) 4, 5, 
6 a 7 zrušuje.“  

Akceptováno 
upraveno 

Doporučující připomínky k části čtvrté až třinácté: 
Doporučujeme ve všech novelizačních bodech uvádět 
čísla zrušovaných poznámek pod čarou bez kulaté 
závorky.  
Doporučujeme upravit označení částí zákona – jako část 
devátá je označena Změna zákona o ověřování střelných 
zbraní a střeliva a rovněž Změna zákona o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

Akceptováno 
upraveno 
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zákonů.  
V části deváté obsahující změnu zákona o ověřování 
střelných zbraní a střeliva navrhujeme upravit novelizační 
bod 1 takto:  
„1. V § 17 odst. 3 se písmeno h) včetně poznámky pod 
čarou č. 19d) zrušuje. 
Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) 
a i).“ 
V části deváté obsahující změnu zákona o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů navrhujeme upravit novelizační bod 2 takto:  
„2. V § 84 odst. 1 se na konci písmene x) čárka 
nahrazuje tečkou a písmeno písm. y) se včetně 
poznámek pod čarou č. 69) a 70) zrušuje.“  
V části jedenácté obsahující změnu zákona o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů navrhujeme upravit pořadí novelizačních bodů tak, 
aby novelou dotčené § byly řazeny vzestupně, tzn. 1. - § 5, 
2. - § 32 odst. 6, 3. - § 59a a 4. - § 66. Stávající 
novelizační bod 3 (nově by mělo jít o novelizační bod 4) 
navrhujeme upravit takto:  
„4. V § 66 větě druhé se slova „, rozhodnutí o pokutě,“ 
nahrazují slovy „a rozhodnutí o pokutě a“ a slova 
„rozhodnutí o pozastavení šíření převzatého televizního 
programu a rozhodnutí o zákazu činnosti, která porušuje 
nebo může porušit společný zájem spotřebitelů5a),“ se 
zrušují.“ 
V části třinácté obsahující změnu zákona o 
audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o 
změně některých zákonů navrhujeme upravit pořadí 
novelizačních bodů tak, aby novelou dotčené § byly 
řazeny vzestupně, tzn. 1. - § 4 odst. 2, 2. - § 6 odst. 7 a 3. 
- § 14. 
 

Úřad vlády 
Odbor 
kompatibility 

V rozdílové tabulce: 

• v řádku týkajícím se § 1 odst. 1 písm. d) není 

Akceptováno 
upraveno 
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uvedeno ustanovení nařízení 2017/2394 (dále také 
„nařízení EU“), které je vykazováno – článek 1, 

•  k § 24d je vykazován celý čl. 5, ačkoli ze 
srovnávací tabulky vyplývá, že má být vykazován 
jen čl. 5 odst. 1; tabulky by si měly navzájem 
odpovídat a přinejmenším ještě čl. 5 odst. 5 
nařízení EU by dle našeho názoru měl být 
v českém právním řádu implementován, 

• u § 24f není v tabulce uvedeno celexové číslo 
nařízení EU.  

Ke srovnávací tabulce k nařízení 32017R2394: 

• u čl. 1, čl. 6 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 1, 
čl. 9 odst. 3 písm. a), čl. 9 odst. 4 písm. e), čl. 9 
odst. 4 písm. g), čl. 27 odst. 1, 2 a 3 a u čl. 37 
odst. 1 postrádáme ID novely – z rozdílové tabulky 
vyplývá, že tato ustanovení mají být novelou 
implementována; nadto u čl. 6 odst. 3, který je dle 
rozdílové tabulky proveden v § 24d odst. 3, máme 
pochybnosti o tom, zda vůbec takto českou úpravu 
koordinačních orgánů, která sama o sobě z práva 
EU nevychází, vykazovat prostřednictvím 
ustanovení nařízení EU o spolupráci (viz naše 
připomínka níže), 

• čl. 3 odst. 8 a čl. 7 nařízení EU upravují určený 
subjekt, který má mít donucovací pravomoci 
stanovené vnitrostátním právem; tato úprava ale 
není vůbec ve výkaznictví zahrnuta a není tak 
zřejmé, jak budou pravomoci určeného subjektu 
zajištěny (viz naše připomínka níže),  

• u čl. 9 odst. 4 písm. b) není zřejmé, zda je 
ustanovení dle předkladatele nutno 
implementovat, případně kde, 

• obecně jsou jako "nerelevantní" vykázána mnohá 
ustanovení nařízení EU obsahující obrat "členský 
stát zajistí", což lze za nerelevantní považovat 

Částečně akceptováno 
Tabulka upravena, ve zbytku vysvětleno na ústním jednání 
(některé články nejsou z hlediska ČR přiléhavé, např. čl. 7). 
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těžko - např. jde o čl. 5 odst. 4 nařízení EU, který 
by např. mohl být vykázán prostřednictvím 
služebního zákona, 

• co se týče pravomocí příslušných orgánů v čl. 9 
nařízení EU, máme za to, že dotčené orgány 
nebudou postupovat jen podle zákonů uvedených 
ve srovnávací tabulce (kontrolní a správní řád, 
zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o 
nich), ale že relevantní budou především také 
jednotlivé sektorové zákony upravující vznik a 
kompetence těchto orgánů. 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K části první, čl. I, bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1): 
Některé z uváděných směrnic byly novelizovány, což by se 
mělo ve výčtu předpisů promítnout formou doplnění 
dovětků „, ve znění směrnice …“, jak naznačujeme níže: 
Za citací směrnice Rady 69/493/EHS chybí „, ve znění 
směrnice Rady 2006/96/ES", a dále tam chybí příslušné 
Akty o přistoupení, které směrnici novelizovaly. 
Za citací směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/11/ES chybí „, ve znění směrnice Rady 2006/96/ES a 
směrnice Rady 2013/15/EU". 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU 
nemá uvedenu novelu 2015/2302. 
Také upozorňujeme na překlep, díky kterému se směrnice 
2013/11/EU neocitla ve výčtu na samostatném řádku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
upraveno 
 
 
 

K části první, čl. I, bodu 1 (poznámka pod čarou č. 48): 
Nařízení č. 1007/2011 již bylo novelizováno, proto je nutno 
za jeho označení doplnit dovětek „, v platném znění“ (viz 

Akceptováno 
Upraveno 
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čl. 48 odst. 2 LPV). 
Dále upozorňujeme na překlep, díky kterému se nařízení 
EU 2018/302 neocitlo ve výčtu na samostatném řádku. 
Tato připomínka je zásadní. 

K části první, čl. I, bodu 1 (poznámka pod čarou č. 50): 
Název nařízení 2017/2394 neodpovídá zcela jeho 
označení uvedenému v Úředním věstníku EU – kde je 
uvedeno jako „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci 
mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 
dodržování právních předpisů na ochranu zájmů 
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004“.  
Nadto bylo již uvedené nařízení novelizováno nařízením 
2018/302. Proto by mělo být doplněno o dovětek „, v 
platném znění“.  
 
Nad rámec výše uvedeného dáváme také ke zvážení, zda 
by nebylo vhodnější zahrnout nařízení EU 2017/2394 mezi 
ostatní přímo použitelné předpisy v poznámce pod čarou 
č. 48, když návrh samostatně na nařízení 2017/2394 
formou poznámky pod čarou č. 50 již nikde neodkazuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
upraveno 

K části první, čl. I, bodu 4 (§ 24c): 
V označení nařízení EU doporučujeme upravit slovo 
„spotřebitele“ na slovo „spotřebitelů“ tak, aby odpovídalo 
názvu tohoto nařízení v Úředním věstníku EU. Taktéž je 
vzhledem k čl. 48 LPV nutné vypustit slovo „právního“ před 
slovy „předpisu Evropské unie“.  
Ustanovení není dle našeho názoru vhodné opatřovat 
výkaznictvím, tzn.: doporučujeme jej odpodtrhnout a 
neuvádět v rozdílové tabulce. 

Akceptováno 
upraveno 

K části první, čl. I, bodu 4 (§ 24d odst. 1): 
Navrhujeme za slova "zajišťuje přeshraniční spolupráci" 

Akceptováno 
upraveno 
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doplnit slova "a plní informační povinnosti vůči Evropské 
komisi", aby bylo toto ustanovení provázáno s § 24e odst. 
3 návrhu. 

K části první, čl. I, bodu 4 (§ 24d odst. 2): 
Ustanovení se snaží provést kompetence jednotlivých 
příslušných orgánů v návaznosti na čl. 5 nařízení EU. Ač 
takové provedení považujeme za potřebné, není dle 
našeho názoru navržený způsob správný.  
Předkladatel v ustanovení používá terminologii „evropský 
předpis“, ač se běžně používá termín „předpis Evropské 
unie“. Dále předkladatel odkazuje na „rozsah provedení do 
vnitrostátního práva“ - co ale tímto rozsahem je? Jsme si 
vědomi, že obdobné kritérium stanoví nařízení EU (čl. 3 
bod 1), nicméně stejný velmi blanketní způsob nemůže být 
stanoven v případě kompetencí správních úřadu, které 
musejí být zcela jasně vymezené. Předně, dohledat 
„rozsah provedení do vnitrostátního právního řádu“ je 
u jednotlivých předpisů EU v detailech náročné i za použití 
neveřejných databází na sledování implementace práva 
EU. Dále, rozsah provedení je vyžadován i u nařízení EU, 
která jsou dle výkaznictví gestora přímo aplikovatelná  - to 
se týká nařízení č. 1008/2008 uvedeného pod číslem 15 
přílohy nařízení EU. Ani obrat „vnitrostátní právní předpis“ 
se v českém právu běžně neobjevuje (musí se využít 
legislativní technika LPV). A v neposlední řadě dochází - 
vzhledem k obecným blanketním formulacím - k velmi 
silnému dublování kompetencí, což je nežádoucí jev (viz 
zejm. u směrnice o srovnávací reklamě pod číslem 11 
přílohy k nařízení EU a směrnice o nekalých obchodních 
praktikách pod číslem 9 přílohy k nařízení EU). Tím dle 
našeho názoru ani není naplněn požadavek čl. 5 odst. 5 
nařízení EU (jasné vymezení kompetencí). 
Doporučujeme v důvodové zprávě více vysvětlit, proč je 
potřeba kompetenci stanovit jak s ohledem na předpis EU 
(v příloze uváděné směrnice), tak i s ohledem na 

Akceptováno jinak 
Návětí § 24d odst. 2 nyní zní:  
 
„Správními orgány příslušnými k uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (dále jen „příslušný orgán“) 
jsou, a to v rozsahu oprávnění k výkonu dozoru jim svěřeného 
jiným právním předpisem,“ 
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vnitrostátní právo. Předpokládáme, že tato kombinace je 
způsobena zvláštní povahou implementovaného nařízení 
EU, neboť pro příslušné orgány jiných členských států 
budou rozhodné i směrnice EU, zatímco osobám 
soukromého práva směrnice adresovány nejsou - a z 
hlediska ústavního je nutné podchytit kompetenci 
vnitrostátně. Je-li potřeba v rozsahu kompetence pro 
příslušný orgán uvést vždy příslušnou směrnici, příp. 
nařízení EU, a jeho prováděcí úpravu ve vnitrostátním 
právu, je nicméně nutné tak učinit podrobněji, než stanoví 
návrh. Zejména, jak uvádíme výše, je nutné zkonkretizovat 
v tom kterém případě to, co se myslí „provedením 
do vnitrostátního práva“ – do kterých konkrétních 
předpisů?, resp. alespoň předpisů ve které oblasti?  
Požadujeme úpravu návrhu. 
Upozorňujeme rovněž, že dle našeho názoru platí to, že 
se použije i případná přísnější česká implementační 
úprava, která mohla v některých ustanoveních jít nad 
rámec minimální úpravy v předpisu EU. Požadujeme, aby 
se předkladatel k této věci vyjádřil v důvodové zprávě. 
Tato připomínka je zásadní. 
K části první, čl. I, bodu 4 (§ 24d odst. 3): 
Odstavec třetí navrhujeme nevykazovat jako 
implementační, neboť nevyplývá přímo z požadavků 
nařízení EU a má za cíl pouze lépe koordinovat jednotlivé 
příslušné orgány. 

Akceptováno 
upraveno 

K části první, čl. I, bodu 4 (§ 24f až § 24i) 
Návrh při výčtu pravomocí, které jsou přiznány příslušným 
orgánům, sice odpovídá čl. 9 nařízení EU, máme však 
pochybnosti, zda takto široké kompetence jsou v kontextu 
českého právního řádu proporcionální, srov. např. 
pravomoc na „sledování datových toků“ podle 
navrhovaného § 24g odst. 1 a § 88 trestního řádu. Jsme 
toho názoru, že by bylo vhodné využít zmocnění v souladu 

Vysvětleno 
§ 24g bude znít: 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
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čl. 10, který stanoví, že provádění a výkon pravomocí 
musejí být přiměřené a v souladu s právem Evropské unie 
a vnitrostátním právem, včetně platných procesních záruk 
a zásad podle Listiny základních práv Evropské unie a 
zároveň přiměřené povaze protiprávního jednání 
porušujícího právní předpisy a v kontextu bodu 19 
preambule a uzpůsobit návrh takovým způsobem, aby 
pravomoci orgánů ochrany spotřebitele byly přiměřené 
účelu s přehlédnutím například k pravomocím orgánů 
činných v trestním řízení v boji s praním špinavých peněz. 
To platí například též u absence přivolení soudu v případě 
prolamování bankovního tajemství. 
Tato připomínka je zásadní. 

podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“   

K části první, čl. I, bodu 4 (§ 24f): 
Navrhujeme slovo "zvláštních" v první větě nahradit 
slovem „právních“ a ve druhé větě provést větší provazbu 
s čl. 9 nařízení EU, např. tento stěžejní článek nařízení EU 
uvést za slova "právních předpisů uvedených ve větě 
první". 

Vysvětleno 
Ustanovení je upraveno jiným způsobem. Odkaz na čl. 9 nařízení 
EU se nejeví jako vhodný, neboť toto ustanovení se týká českých 
právních předpisů, přičemž dozorové orgány budou využívat 
daných pravomocí na základě českých právních předpisů nikoliv 
nařízení. 

K části první, čl. I, bodu 4 (§ 24f – poznámky pod čarou č. 
52, 53 a 54): 

Akceptováno 
upraveno 
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V označení nařízení EU doporučujeme upravit slovo 
„spotřebitele“ na slovo „spotřebitelů“ tak, aby odpovídalo 
názvu tohoto nařízení v Úředním věstníku EU. 
K části první, čl. I, bodu 4 (§ 24g): 
Vyšetřovací pravomoci příslušných orgánů jsou velmi 
široké, byť je nutné připustit, že rámcově vyplývají 
z nařízení EU. Doporučujeme do kompetence ke zjištění 
totožnosti osob zapojených do datových toků doplnit také 
zjištění totožnosti osoby zapojené do finančních toků tak, 
aby znění lépe odpovídalo kompetencím uvedeným v čl. 9 
odst. 3 písm. b) nařízení EU. 

Akceptováno 
§ 24g bude znít: 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
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odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“   

K části první, čl. I, bodu 4 (§ 24j): 
Evropské spotřebitelské centrum má být zřejmě určeným 
subjektem dle nařízení EU (čl. 3 odst. 8, čl. 7, čl. 27). 
Vzhledem k tomu, že dle definice mají členské státy určit, 
kdo tímto subjektem bude, musí to z vnitrostátního 
předpisu, např. z navrhovaného § 24j, jasně vyplývat. 
Odst. 1 § 24j by mohl například znít: "Evropské 
spotřebitelské centrum ČR, které je určeným subjektem 
podle čl. 3 bodu 8 nařízení...".  
Evropské spotřebitelské centrum jako určený subjekt ale 
také musí mít nějaké kompetence k donucovacím 
opatřením - v čl. 7 nařízení EU je vysloveně uvedeno, že 
je musí mít dle vnitrostátního práva. Která donucovací 
opatření to ale jsou a kde jsou upravena?  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Donucovací pravomoci se vztahují k přikazujícímu orgánu, nikoliv 
k ESC. 

K části páté, čl. V, bodu 1 (§ 7c odst. 1 zákona o regulaci 
reklamy): 
Toto ustanovení je v současné době vedeno jako 
transpoziční ke směrnicím 32001L0083, 32005L0029, 
32006L0114 a 32003L0033. Aby nedošlo ke snížení míry 
implementace, je nutné i nové znění odstavce 1 vykázat 
jako transpoziční k daným směrnicím (včetně rozdílové 
tabulky a srovnávacích tabulek).  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
upraveno  
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K části šesté, čl. VI, bodu 1 (§ 10 odst. 4 zákona o 
některých službách informační společnosti): 
Toto ustanovení je v současné době vedeno jako 
transpoziční k čl. 19 odst. 1 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 o elektronickém obchodu). Tím, že má být 
novelou zrušeno, by došlo ke snížení míry implementace, 
což není žádoucí. Je proto potřeba vykázat k čl. 19 odst. 1 
směrnice některé z nově navrhovaných ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
Bude upraveno. 

K části sedmé, čl. VII, bodu 1 (§ 44a odst. 3 zákona o 
ČNB): 
Toto ustanovení je v současné době vedeno jako 
transpoziční ke směrnicím 32002L0065 a 32009L0065. 
Tím, že má být novelou zrušeno, by došlo ke snížení míry 
implementace, což není žádoucí. Je proto potřeba vykázat 
k dotčeným článkům směrnic některé z nově 
navrhovaných ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Bude upraveno. 

K části desáté, čl. XI, bodu 1 (§ 48 odst. 1 písm. p) zákona 
o veterinární péči): 
Toto ustanovení je v současné době vedeno jako 
transpoziční k čl. 54 odst. 1 druhému pododstavci 
směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o 
veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z 
akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení 
některých nákaz vodních živočichů. Aby nedošlo ke 
snížení míry implementace, je nutné i nové znění písmene 
p) vykázat jako transpoziční k danému ustanovení 
směrnice.  

Akceptováno  
upraveno 
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Navíc slova „bezprostředně závazných právních předpisů 
Evropské unie“ je nutné nahradit slovy „předpisů Evropské 
unie“ (viz legislativní zkratka v § 1 zákona o veterinární 
péči).  
Tato připomínka je zásadní. 
K části jedenácté, čl. XII, bodu 1 (§ 5 písm. t) zákona o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání): 
Toto ustanovení je v současné době vedeno jako 
transpoziční k čl. 30 směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci 
některých právních a správních předpisů členských států 
upravujících poskytování audiovizuálních mediálních 
služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách). 
Tím, že má být novelou zrušeno, by došlo ke snížení míry 
implementace, což není žádoucí. Je proto třeba vykázat k 
dotčenému článku směrnice některé z nově navrhovaných 
ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
Bude upraveno. 

K čl. 9 odst. 7 nařízení 2017/2394: 
Nařízení v tomto článku požaduje, aby příslušné orgány 
měly pravomoc zveřejnit nejen pravomocné rozhodnutí, 
ale také závazky obchodníka či příkazy přijaté podle 
tohoto nařízení. Podle přiložené srovnávací tabulky by toto 
ustanovení mělo být implementováno novelou, to se však 
zřejmě neděje – viz také rozdílová tabulka. Žádáme o 
sdělení, kde budou tyto pravomoci příslušných orgánů 
zakotveny. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Vykázáno prostřednictvím zákona o přestupcích. 

K čl. 17 nařízení 2017/2394: 
Úprava procesní stránky koordinovaného postupu 
příslušných orgánů je dle našeho názoru v nařízení EU 
poměrně strohá. Podle přiložené srovnávací tabulky není 
předkladatelovým záměrem tuto úpravu nijak 
implementovat. Máme jisté pochybnosti, zda bez 

Akceptováno 
Doplněn nový § 24d odst. 6. 
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adaptačních úprav budou proces koordinovaného postupu 
a kompetence příslušných orgánů v jeho průběhu 
dostatečně zřejmé. Žádáme proto o vyjasnění, zda je dle 
předkladatelova názoru úprava v nařízení EU dostačující a 
jak/kým/s jakými lhůtami/na základě jaké právní úpravy 
bude takový postup v prostředí práva ČR realizován. 

Česká 
národní 
banka 

1. K § 24d odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele 
Požadujeme za zásadní vymezit alespoň v důvodové 
zprávě, co se myslí oním „rozsahem provedení“ 
evropských předpisů do vnitrostátního právního řádu. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhované znění odkazuje na přílohu nařízení, a zároveň 
na vnitrostátní právní předpisy, které ani nejsou konkrétně 
uvedené. Máme obavu, zda v praxi nebude docházet 
k nejasnostem, zda v konkrétním případě lze uplatnit 
ustanovení o přeshraničním dozoru v oblasti ochrany 
spotřebitele. Vítáme, že v důvodové zprávě je jasně 
uvedeno, že české příslušné orgány jsou při spolupráci 
podle nařízení oprávněny a povinny konat pouze 
v rozsahu evropského práva, jak bylo provedeno v České 
republice, nikoliv v jiné zemi. Stále však není jasné, jak se 
má postupovat v případě, kdy národní předpis 
transponující příslušný evropský předpis bude obsahovat 
úpravu jdoucí nad rámec evropského předpisu. Uplatní se 
nařízení například na gold plating (například zákon 
transponující CCD stanoví nad rámec této směrnice stropy 
sankčních plateb - spadají tyto stropy a jejich dodržování 
pod rozsah provedení CCD?)? 
Jak se bude řešit situace, kdy naopak něco ze směrnice 
nebude transponováno – pak se stejně ustanovení 
neuplatní, protože národní předpis směrnici nedostatečně 

Akceptováno 
V důvodové zprávě bude uvedeno, že se tím myslí transpozice 
dotčených evropských předpisů do českého právního řádu, 
včetně stanovení příslušných dozorových orgánů a přestupků.  
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provedl? 
Bez shora uvedeného vyjasnění bude celá úprava 
nejasná. 

2. K § 24d odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele 
Požadujeme doplnit, že jednotlivé evropské předpisy, které 
vymezují působnost konkrétních národních orgánů 
dohledu, se vždy vztahují k věcné působnosti těchto 
orgánů dohledu.  
Dále požadujeme precizovat osobní působnost ČNB, 
konkrétně upravit § 24d odst. 2 následovně: 
„h) Česká národní banka pro oblast upravenou evropskými 
předpisy uvedenými pod číslem 2, 7, 9, 14, 21, 23 a 24 
přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního 
právního řádu, a to vůči osobám podléhajícím jejímu 
dohledu podle zákona upravujícího postavení 
a působnost České národní banky při výkonu činnosti, 
kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, 
licence nebo registrace České národní banky nebo 
obdobného oprávnění k působení na území České 
republiky uděleného zahraničním orgánem.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navrhovaný způsob vymezení působnosti orgánů je pro 
adresáty norem nejednoznačný a může vést ke sporům o 
věcnou příslušnost mezi jednotlivými orgány v případech, 
kdy ke konkrétnímu předpisu je příslušných několik orgánů 
dohledu. Některé evropské předpisy má gesčně přiděleno 
několik orgánů dohledu. Například emitenti cenných papírů 
podléhají při emitování dohledu ČNB, ale ČNB nebude 
dohlížet, jak označují cenou své výrobky (např. cenné 
papíry může emitovat společnost prodávající elektrickou 
energii a tuto činnost dozoruje ČNB, ale jak stanovuje 

Akceptováno 
Ustanovení upraveno tak, že nyní zní:  
  
„Správními orgány příslušnými k uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (dále jen „příslušný orgán“) 
jsou, a to v rozsahu oprávnění k výkonu dozoru jim svěřeného 
jiným právním předpisem,“ 
 
 
Ustanovení § 24d odst. 2 písm. h) upraveno.  
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ceny elektrické energie, dohlíží ERÚ). Považujeme 
za nezbytné vztáhnout předpisy k věcné i osobní 
působnosti jednotlivých orgánů dohledu. 

3. K § 24d odst. 2 písm. h) zákona o ochraně 
spotřebitele 

Požadujeme nad rámec předchozí připomínky vypustit 
odkaz na číslo 2 přílohy nařízení CPC. Navržené znění § 
24d odst. 2 písm. h) je uvedeno v předchozí připomínce. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Podle navrhovaného ustanovení by byla ČNB příslušným 
orgánem k uplatňování nařízení CPC pro oblast 
upravenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při 
označování cen výrobků nabízených spotřebiteli v rozsahu 
jejího provedení do vnitrostátního právního řádu. ČNB 
dohlíží plnění povinnosti prodávajícího informovat 
spotřebitele o ceně poskytovaných služeb v souladu 
s cenovými předpisy dle § 12 ZOS, který odkazuje na § 13 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Dle § 1 odst. 1 zákona o cenách se tento zákon 
vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, 
výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, 
včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro 
vývoz. Když tedy odkazovaný § 13 zákona o cenách 
zmiňuje zboží, tak se tím rozumí i služby. Avšak § 13 odst. 
2 písm. e) za středníkem, kde je odkaz na směrnici 
98/6/ES, se vztahuje pouze na výrobky, jako ostatně i 
směrnice samotná („cenou podle tohoto odstavce se 
u výrobků rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje 
všechny daně, cla a poplatky“). Vzhledem k § 1 odst. 1 
zákona o cenách nelze za výrobek považovat službu 
(jedná se o dvě různé kategorie, které jsou součástí pojmu 
zboží), tedy § 13 odst. 2 písm. e) za středníkem se 

Vysvětleno 
Působnost má ČNB ze ZOS.  
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neuplatní na finanční služby, tedy se na ČNB nevztahuje 
ani zde odkazovaná směrnice 98/6/ES. Zahrnutí této 
směrnice mezi předpisy, které ČNB dohlíží na základě 
nařízení CPC, by pak jen přispělo k nejasnostem, které 
jsou již uvedeny výše u nejasného věcného a osobního 
vymezení působnosti jednotlivých příslušných orgánů. 

4. K § 24g odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele 
Zásadně nesouhlasíme s návrhem prolomení bankovního 
tajemství v dané podobě. Navrhujeme podmínit prolomení 
bankovního tajemství souhlasem soudu (alespoň 
krajského, ne-li vrchního). 
Konkrétně požadujeme upravit § 24g odst. 2 následovně: 
„(2) Příslušné orgány jsou oprávněny požadovat po 
předchozím povolení předsedy senátu Vrchního 
soudu v Praze údaje, které jsou předmětem bankovního 
tajemství za podmínek uvedených v právním předpisu 
upravujícím činnost bank56), pokud lze důvodně 
předpokládat, že poskytnuté údaje mohou přispět ke 
zjištění, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, a 
nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
V § 24g odst. 2 dochází k prolomení bankovního tajemství, 
aniž by bylo patrné, za jakých konkrétních podmínek lze 
bankovní tajemství prolomit. Průlom do bankovního 
tajemství je dle našeho názoru nepřijatelně bezbřehý pro 
desítky ne-li stovky často i drobných úřadů. Navrhovaný 
odkaz na zákon o bankách není dostačující, když v tomto 
zákoně není jasně uvedeno, jak konkrétně v těchto 
případech postupovat. V technické rovině je nelogické, 
pokud ZOS uvádí, že se informace poskytují „za podmínek 
uvedených v právním předpisu upravujícím činnost bank“ 

Vysvětleno 
§ 24g bude znít: 
 
„(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
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a v zákoně o bankách „za podmínek, které stanoví zvláštní 
zákon [ZOS]“. Fakticky stanoví podmínky pouze ZOS, a to 
podmínky problematicky ověřitelné. Např. v případě 
zpravodajských služeb (§ 11a ZZS) platí obdobné 
podmínky „za předpokladu, že by získání požadovaných 
údajů jiným způsobem bylo neúčinné nebo podstatně 
ztížené nebo v daném případě nemožné“, ale jejich 
splnění podléhá ověření předsedou Vrchního soudu 
v Praze. Navíc pokud by byly informace chráněné 
bankovním tajemstvím získány a v řízení nepoužity, chybí 
zcela ochrana dotčené banky i subjektu vyžadovaných 
údajů. V případě ochrany spotřebitele přitom není důvod 
pro vyžadování informací bez souhlasu dotčeného 
spotřebitele. 
Návrh zároveň vytváří další náklady pro banky i pro stát, 
aniž by byla provedena RIA. Není nám známo, zda takto 
zásadní otázka byla konzultována přímo s bankami, resp. 
jejich profesními sdruženími, což považujeme za 
nezbytné. 
Shora uvedené je v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení CPC, 
podle něhož „provádění a výkon pravomocí stanovených v 
článku 9 při uplatňování nařízení musí být přiměřené a v 
souladu s právem Unie a vnitrostátním právem, včetně 
platných procesních záruk a zásad podle Listiny 
základních práv Evropské unie. Vyšetřovací a donucovací 
opatření přijatá při uplatňování tohoto nařízení musí být 
přiměřená povaze protiprávního jednání porušujícího 
právní předpisy Unie na ochranu zájmů spotřebitelů, a 
celkové skutečné nebo potencionální újmě jím 
způsobené.“ 

podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“ 

5. K § 24i zákona o ochraně spotřebitele 
Považujeme za zásadní doplnit specifikaci toho, co se 
rozumí pojmem „újma společným zájmům spotřebitelů“, 
který je použit v obou odstavcích, aniž by bylo blíže 
specifikováno, co se tím myslí. Poukazujeme na čl. 3 odst. 

Akceptováno 
Upraveno  
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14 nařízení CPC, kde je uvedeno, co se rozumí „újmou 
společným zájmům spotřebitelů“ a požadujeme tuto 
definici zahrnout i do navrhovaného zákona či odkázat na 
nařízení. 

 
Požadovaný odkaz (poznámka pod čarou) na nařízení 
CPC by měl znít následovně:  
„57 Článek 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 
ochranu zájmů spotřebitele.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 
Je nezbytné objasnit, kdy se daná pravomoc může 
uplatnit, tedy o jakou újmu se má jednat. 

6. K § 38 odst. 3 písm. m) zákona o bankách 
Odmítáme prolomení bankovního tajemství v novém § 38 
odst. 3 písm. m) ve prospěch „správního orgánu 
za podmínek, které stanoví zvláštní zákon“ (tedy ZOS), 
v podobě, kterou obsahuje návrh § 24g ZOS. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 
Viz připomínka k § 24g ZOS. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 24g upraveno a nově navrhované ustanovení 
zákona o bankách bude znít:  
 
„5) Banka je za podmínek stanovených zákonem upravujícím 
ochranu spotřebitele35) povinna i bez souhlasu klienta poskytnout 
příslušnému orgánu podle zákona upravujícího ochranu 
spotřebitele35) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu, které 
vede, a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem 
tohoto účtu a zmocněnci, který je oprávněn nakládat s peněžními 
prostředky na tomto účtu.“.  
 
 
 

1. Obecná připomínka k novele zákona o ochraně Vysvětleno 
Nejedná se o krycí totožnost, ale možnost provádět kontrolní 
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spotřebitele 
Čl. 9 odst. 3 písm. d) nařízení CPC v rámci minimálních 
pravomocí příslušných orgánů uvádí tzv. mystery 
shopping, výslovně „pravomoc provádět kontrolní 
nákupy zboží nebo služeb, v případě potřeby pod krycí 
totožností, aby byla zjištěna protiprávní jednání, na něž se 
vztahuje toto nařízení, a aby byly získány důkazy, včetně 
pravomoci pozorování, zkoumání, prostudování, 
demontáže nebo testování tohoto zboží nebo služeb.“ 
Tímto jistě silným a užitečným nástrojem ve shora 
uvedené podobě (krycí totožnost) ČNB ani některé další 
kontrolní orgány, které jsou vymezeny v novém § 24d 
odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele, nedisponují. Čl. 9 
odst. 3 písm. d) nařízení CPC tak je nedostatečně 
transponován. Doporučujeme předmětný článek nařízení 
transponovat. 

nákupy ve smyslu kontrolního řádu „v utajení“ (tj. bez nutnosti 
předchozího oznámení o kontrole). 

2. K § 24d zákona o ochraně spotřebitele 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné přílohu se 
seznamem dotčených evropských předpisů převzít též do 
ZOS (jedná se o 2 strany). 

 
Odůvodnění: 
Úprava bude přehlednější. 

Vysvětleno 
Toto řešení není legislativně možné.  

3. K § 24j odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele 
Doporučujeme zařadit mezi podmínky, které opravňují 
spotřebitelské organizace k poskytování varování a 
informací podle odstavce 1 také podmínku 
opodstatněnosti svěření takového oprávnění (viz čl. 27 
odst. 1 nařízení CPC).  
Dále navrhovaná podmínka právnická osoba, jež má 
oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, je vágní a 

Vysvětleno 
Opodstatněnost uvedená v čl. 27 vyplývá ze samotné skutečnosti, 
že MPO navrhuje umožnit vybraným právnickým osobám 
poskytovat varování a informace do evropského systému. 
 
Jedná se obecně používaný pojem (viz např. § 25 odst. 2 ZOS). 
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doporučujeme ji blíže specifikovat alespoň v důvodové 
zprávě.  
Odůvodnění: 
ČNB se ve své praxi setkala s  organizacemi, které se 
zaštiťovaly ochranou spotřebitele, ale fakticky jim o 
spotřebitele nešlo a jednalo se o organizace primárně 
založené za účelem získání odměn ze sporů vedených 
proti subjektům finančního trhu. Podmínka neziskovosti je 
jistě užitečná, ale nemusí situaci zcela vyřešit, když 
business model je možné postavit tak, že samotná 
organizace se jeví jako nezisková. 

Hospodářská 
komora 

1. Připomínka k bodu 4, k ustanovení § 24 d) odst. 1 
Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 
„(1) Ústředním styčným úřadem pro přeshraniční 
spolupráci je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ústřední 
styčný úřad zajišťuje přeshraniční spolupráci a 
v koordinaci vyšetřovacích a donucovacích činností 
v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394.“. 

Odůvodnění: 
Předložený materiál nedostatečně vystihuje vnitřní 
koordinační roli Ministerstva průmyslu a obchodu, proto 
navrhujeme doplnění ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak 
§ 24d odst. 1 bude znít:  
„(1) Ústředním styčným úřadem pro přeshraniční spolupráci je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ústřední styčný úřad zajišťuje 
vnitrostátní koordinaci uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 a plní informační povinnosti 
vůči Evropské komisi.“ 

2. Připomínka k bodu 4, k ustanovení § 24f 
Požadujeme ustanovení upravit takto:  
 „V rámci kontroly dodržování právních předpisů a za 
účelem postihování protiprávního jednání uvnitř Unie52), 
rozsáhlého protiprávního jednání53) a rozsáhlého 
protiprávního jednání s unijním rozměrem54) (dále jen 
„protiprávní jednání“) postupují příslušné orgány podle 
kontrolního řádu, správního řádu a jiných zvláštních 
předpisů55). Kromě pravomocí vyplývajících z právních 

Vysvětleno 
V rámci postihování protiprávního jednání je nutné vybavit 
dozorové orgány příslušnými kontrolními pravomocemi. 
Postihování protiprávního jednání bez zjištěného skutkového 
stavu je prakticky nemožné. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 83 (celkem 96) 

předpisů uvedených ve větě první využívají také 
pravomoci podle § 24g až § 24i.“. 

Odůvodnění: 
Návrh zákona má být implementací Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 
2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými 
pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu 
zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES)  
č. 2006/2004 (dále jen „nařízení“). Navrhovaná právní 
úprava jde nad rámec samotné implementace nařízení. 
Proto navrhujeme upravit text ustanovení § 24f tak, aby 
odpovídal čistě a transparentně jen implementaci daného 
nařízení. 
Podle čl. 2 nařízení, je působnost tohoto nařízení 
stanovena tak, že: „Toto nařízení se použije na protiprávní 
jednání uvnitř Unie, rozsáhlá protiprávní jednání a 
rozsáhlá protiprávní jednání s unijním rozměrem, a to i v 
případě, že tato protiprávní jednání skončila ještě předtím, 
než bylo zahájeno nebo dokončeno vymáhání dodržování 
právních předpisů.“  

Nařízení tedy nestanovuje, že se použije na kontrolu 
dodržování právních předpisů, a to navíc na kontrolu 
jakýchkoliv právních předpisů bez dalšího, tedy bez ohledu 
na skutečnost, zda se jedná o právní předpisy Unie na 
ochranu zájmů spotřebitelů nebo i vnitrostátní právní 
předpisy na ochranu spotřebitele, které z unijní úpravy ani 
nevycházejí. 
K tomu nás navíc dovádí i text Důvodové zprávy, který 
mimo argumentaci k implementaci nařízení uvádí k 
danému ustanovení § 24f: „Zakotvení pravomoci využívat 
při aplikaci nařízení (EU) 2017/2394 výše uvedené právní 
předpisy je klíčové zejména pro situace, kdy porušení 
dotčených předpisů na ochranu spotřebitele není v České 
republice přestupkem (především jde o oblasti právní 
úpravy zakotvené v občanském zákoníku a o přímo 
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použitelná nařízení, u nichž nebylo třeba adaptace 
právního řádu).“.  
Z výše uvedeného textu je patrné, že zde dochází k tzv. 
gold-platingu, tedy k nežádoucímu rozšiřování obsahu 
implementace. S takovým postupem však nelze souhlasit 
a nejde ho považovat z hlediska právního řádu za řádný. 
Pokud má zákonodárce pocit, že nejsou dostatečně 
nastaveny přestupky, které mají provádět implementaci 
nařízení, je jeho povinností přestupky v řádné formě 
novelou doplnit. 
Tímto tedy žádáme text navrhovaného ustanovení uvést 
do souladu s účelem a rozsahem nařízení tak, aby 
skutečně odpovídal současně i účelu návrhu zákona, který 
je v samotném textu uveden jako: Účelem zákona se 
podle návrhu zákona rozumí následující: „Tato část 
upravuje v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o 
spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro 
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele spolupráci mezi vnitrostátními orgány v oblasti 
ochrany spotřebitelů, postupy a pravomoci správních 
úřadů, jakož i další ustanovení důležitá pro uplatňování 
tohoto právního předpisu Evropské unie.“. 

Tato připomínka je zásadní 
3. Připomínka k bodu 4, k ustanovení § 24g odst. 1 
Požadujeme ustanovení upravit takto:  
„(1) Příslušné orgány jsou před zahájením kontroly a v 
jejím průběhu v průběhu kontroly oprávněny požadovat 
od právnické nebo fyzické osoby poskytnutí veškerých 
relevantních informací, údajů nebo dokumentů v jakémkoli 
formátu či formě a bez ohledu na médium, na kterém jsou 
uloženy, či místo, kde jsou uloženy, včetně sledování 
datových a finančních toků, zjištění totožnosti osob 
zapojených do datových toků a zjištění informací týkajících 

Akceptováno jinak 
§ 24g bude znít: 
(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
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se vlastnictví internetových stránek.“. 

Odůvodnění:  
Není nám znám žádný objektivní důvod, proč by měly být 
orgánům státní správy v rámci implementace nařízení 
dány takto rozsáhlé pravomoci před zahájením samotné 
kontroly, když samotná kontrola může sama o sobě být 
zahájena ex offo, tedy z iniciativy kontrolního orgánu. 
Nehledě na skutečnost, že úkony orgánů statní správy 
před zahájením kontroly se jen těžko procesně zařazují 
pod nějakou stávající právní úpravu, nemá 
„předkontrolovaný“ subjekt v takové chvíli žádný přesný 
právní rámec na ochranu svých dotčených práv. Např. jak 
je mu v takovém případě zajištěna ochrana obchodního 
tajemství, ochrana citlivých informací podle speciálních 
právních předpisů, když orgány státní správy nepostupují v 
rámci oficiální kontroly s jasně vymezenými pravidly? 
Jasná odpověď pak není v daném případě dána ani v 
rámci Důvodové zprávy k návrhu zákona, kde je k 
ustanovení § 24g uvedeno: „Navrhované ustanovení 
vychází z čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení o spolupráci v 
oblasti ochrany spotřebitele. Český právní řád je na toto 
ustanovení částečně adaptován prostřednictvím některých 
ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Nicméně 
tato ustanovení neumožňují správním orgánům dostatečný 
výkon kontroly zaměřené na protiprávní jednání uvnitř 
Unie, k němuž došlo v souvislosti s nabízením nebo 
prodejem zboží nebo poskytováním služeb prostřednictvím 
internetu. Díky navrhovanému ustanovení budou kontrolní 
orgány vybaveny oprávněním požadovat informace v 
rozsahu požadovaném nařízením (EU) 2017/2394, jež 
jsou nezbytné ke zjištění podrobností protiprávního 
jednání, včetně např. totožnosti osoby odpovědné za 
protiprávní jednání, jakož i údajů o totožnosti osob 
zapojených do datových toků, přičemž toto oprávnění 

uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“ 
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budou moci využít vůči jakékoliv osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že má požadované informace k 
dispozici, tedy nejen například vůči poskytovateli služby 
informační společnosti podle zvláštního právního předpisu 
upravujícího služby informační společnosti. Obdobné 
ustanovení se v návaznosti na citované ustanovení 
nařízení (EU) 2017/2394 navrhuje též ve vztahu k 
informacím, které jsou jinak předmětem bankovního 
tajemství.“. 
Text Důvodové zprávy jednoznačně odkazuje na 
implementaci čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení, které zní: 
„pravomoc žádat jakýkoli orgán veřejné moci, agenturu 
nebo jiný subjekt v rámci jejich členského státu nebo 
jakoukoli fyzickou osobu nebo právnickou osobu o 
poskytnutí veškerých relevantních informací, údajů nebo 
dokumentů v jakémkoli formátu či formě a bez ohledu na 
médium, na kterém jsou uloženy, či místo, kde jsou 
uloženy, za účelem zjištění, zda došlo nebo dochází k 
protiprávnímu jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, a 
za účelem zjištění podrobností takového protiprávního 
jednání včetně sledování finančních a datových toků, 
zjištění totožnosti osob zapojených do finančních a 
datových toků a zjištění informací týkajících se bankovních 
účtů a vlastnictví internetových stránek;“.  
Nařízení tedy nikde neuvádí, že je nutné tyto pravomoci 
dát kontrolním orgánům, ještě před zahájením kontroly. 
Navrhujeme tedy text ustanovení uvést do souladu s 
účelem a rozsahem nařízení. Účelem zákona se podle 
návrhu zákona rozumí následující: „Tato část upravuje v 
návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci 
mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 
dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 
spolupráci mezi vnitrostátními orgány v oblasti ochrany 
spotřebitelů, postupy a pravomoci správních úřadů, jakož i 
další ustanovení důležitá pro uplatňování tohoto právního 
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předpisu Evropské unie.“. 
Tato připomínka je zásadní 

KZPSČR Formální připomínka 

Navrhujeme 
v části první legislativní předlohy uvést nadpis nově 
vložené části sedmé napsán velkými písmeny, tedy 
„PŘESHRANIČNÍ DOZOR V OBLASTI OCHRANY 
SPOTŘEBITELE“. 
Odůvodnění: dle legislativních pravidel se názvy částí 
právních předpisů píší velkými písmeny, jak je tomu 
v daném případě u názvu části čtrnácté „ÚČINNOST“, 
v případě, že název vyjadřuje změnu stávajícího právního 
předpisu, platí výjimka, že nadpisy se píší malými 
písmeny. Z těchto důvodů jsou u názvů částí první až 
třinácté správně napsány nadpisy malými písmeny, ale 
v případě nově vložené části sedmé v části první návrhu 
musí být nadpis napsán velkými písmeny. 
Tato připomínka je doporučující 

Vysvětleno 
Dle čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády platí, že „text 
nadpisu části, v níž je obsažena novela právního předpisu, 
nadpisů hlav, dílů, oddílů a pododdílů se napíše tučně malými 
písmeny s velkým počátečním písmenem.“ 

1. V § 24 d) odst. 1 za slova „přeshraniční spolupráci“ 
vložit slova „a koordinaci vyšetřovacích a 
donucovacích činností“ a pokračovat slovy „v 
rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2394. 

Odůvodnění: Domníváme se, že návrh nedostatečně 
vystihuje vnitřní koordinační roli MPO ČR, tak jak to 
předpokládá směrnice. 
Tato připomínka je doporučující 

Akceptováno jinak 
§ 24d odst. 1 bude znít:  
„(1) Ústředním styčným úřadem pro přeshraniční spolupráci je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ústřední styčný úřad zajišťuje 
vnitrostátní koordinaci uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 a plní informační povinnosti 
vůči Evropské komisi.“ 
 

UZS ČR Zásadní koncepční připomínky k požadavku na 
sdělování/prolamování bankovního tajemství 
(navržené znění §24 odst. 15, §24d a §24g odst. 2 
zákona o ochraně spotřebitele a §38 zákona o 
bankách): 
Cílem předloženého návrhu novely zákona o ochraně 
spotřebitele je přizpůsobit český právní řád přímo 

Akceptováno jinak 
§ 24g bude znít: 
(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
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účinnému nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 
příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů 
na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) 
č. 2006/2004 (dále jen „nařízení CPC“). 
Máme zásadní připomínky k návrhu na stanovení 
povinnosti bank sdělovat jakékoli údaje tvořící předmět 
bankovního tajemství, bez omezení rozsahu, všem 
orgánům, které jsou návrhem novely označeny za 
„příslušné orgány“ pověřené uplatňováním nařízení CPC. 
Porušení této povinnosti by mělo být sankcionováno 
pokutou ve výši 500.000 Kč. Takto široce formulované 
oprávnění je dle našeho názoru bezprecedentním 
průlomem do bankovního tajemství, které nemá v českém 
právním řádu obdoby.  
Je stanoven nepřiměřeně široký okruh orgánů, které by 
mohly vyžadovat bez omezení jakékoli informace tvořící 
předmět bankovního tajemství, a není žádným způsobem 
omezen okruh informací, které by bylo možno požadovat. 
Takto široce stanovená pravomoc značného množství 
orgánů (včetně například obecních živnostenských úřadů) 
je srovnatelná pouze s pravomocí orgánů činných v 
trestním řízení. Přitom orgány činné v trestním řízení 
(typicky Policie ČR) mohou získávat klientsky citlivé 
informace pouze s předchozím souhlasem, a tedy i pod 
dohledem státního zástupce (resp. v pozdějším stadiu 
řízení před soudem předsedy senátu) podle ustanovení § 
8 trestního řádu (dále jen „TŘ“).  
Navržená novela prakticky znamená, že například 
pracovník Energetického regulačního úřadu nebo 
kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu by si mohl 
vyžádat informace o úvěrech, o bankovních akreditivech, o 
elektronickém bankovnictví a o přístupech do 
elektronického bankovnictví či bankou získané důvěrné 
informace o klientovi, jeho majetku či vazbách na další 
osoby. Postačilo by jen, aby takový tazatel označil klienta 

kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“ 
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banky, kterého se dotaz týká, za „porušitele předpisů na 
ochranu spotřebitele“. Banka by patrně byla povinna mu 
tyto informace vydat, a to pod hrozbou pokuty 500.000 Kč. 
Navržená novela sice uvádí v §24g, že takové informace 
lze požadovat, „pokud lze důvodně předpokládat, že 
poskytnuté údaje mohou přispět ke zjištění, zda došlo 
nebo dochází k protiprávnímu jednání, nelze-li 
sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí.“ Návrh však neuvádí, kdo 
bude posuzovat a kontrolovat, že je podmínka pro 
uplatnění takové žádosti naplněna. Přitom například i 
v případě orgánů činných v trestním řízení vyžádání údajů 
tvořících bankovního tajemství podléhá dozoru státního 
zástupce a v pozdějších stadiích trestního řízení i dozoru 
soudce. Banky jsou tak daným návrhem stavěny do pozice 
„arbitra“, který by měl posoudit, zda je vyžádání přiměřené. 
Banky však nebudou mít dostatečné informace k tomuto 
posouzení, ani prostředky nápravy pro případ, že by 
takové vyžádání posoudily jako „nepřiměřené“. Banka by 
měla v případě nepřiměřeného „vrchnostenskému příkazu 
příslušného orgánu“ na poskytnutí údajů tvořících předmět 
bankovního tajemství jedinou možnost postupu, a to podat 
správní žalobu proti rozhodnutí o udělení pokuty za 
porušení povinnosti tyto údaje vydat. Na druhé straně 
banka však má dle zákona o bankách povinnost chránit 
zájmy svých klientů. Pokud by na základě příkazu 
spotřebitelského orgánu poskytla údaje v rozsahu větším 
než nezbytně nutném, nebo v situaci, kdy bylo možno 
sledovaného cíle dosáhnout jinak, byla by vystavena riziku 
nároku na náhradu škody ze strany klienta, o jehož údaje 
se jednalo.  
Zákonem stanovená možnost poskytování údajů v takto 
neomezeném rozsahu je ohrožením bezpečnosti těchto 
údajů. Banky tyto údaje zabezpečují velmi sofistikovaným 
způsobem při vynakládání značných finančních prostředků 
a existuje důvodná pochybnost o tom, že stejně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBBBBTN7A)



Stránka 90 (celkem 96) 

bezpečným způsobem budou chráněny tyto údaje u všech 
typů v návrhu uvedených spotřebitelských orgánů 
(například u již zmiňovaných živnostenských úřadů). 
Přitom dle navržené novely by mohl velmi široký okruh 
orgánů získat přístup i k značně citlivým údajům - např. 
určení mobilního telefonu a IP adres, z nichž bylo 
přistupováno do přímého bankovnictví, nebo přehled o 
uskutečněných karetních transakcích, které mohou 
umožnit sledování pohybu fyzické osoby disponující s 
účtem.  
Domníváme se, že navržené oprávnění velmi širokého 
okruhu orgánů ochrany spotřebitele vyžádat si dle svého 
uvážení a bez jakýchkoliv zákonných limitů takové údaje 
od banky, je v rozporu s právem na informační sebeurčení, 
které je dovozováno z článku 13 Listiny základních práv a 
svobod. K tomu odkazujeme na četnou judikaturu 
Ústavního soudu k dané problematice – například na 
nálezy Pl. ÚS 24/2010 (vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 
94/2011 Sb.) a Pl. ÚS 24/11 (vyhlášený ve Sbírce zákonů 
pod č. 43/2012 Sb.). Přitom i nařízení CPC v článku 10 
odstavci 2 uvádí, že provádění a výkon pravomocí musí 
být přiměřené a v souladu s právem Unie a vnitrostátním 
právem, včetně platných a procesních záruk a zásad podle 
Listiny základních práv Evropské unie. Přitom Listina 
základních práv Evropské unie v článku 7. garantuje právo 
na respektování soukromého a rodinného života, obydlí a 
komunikace a v článku 8. právo na ochranu osobních 
údajů. 
Navržená novela není dle našeho názoru v souladu se 
smyslem a účelem nařízení CPC:  

• Dle článku 9, odstavce 3, písmene b) nařízení CPC 
by mělo být v rámci vyšetřovacích pravomocí 
umožněno „pouze“ sledování finančních toků, 
zjištění totožnosti osob zapojených do finančních 
toků a zjištění informací týkajících se bankovních 
účtů -  to není v souladu s možností požadovat 
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„jakékoli“ informace tvořící předmět bankovního 
tajemství.  

• Dle článku 10. nařízení CPC je pak uvedeno, že 
jednotlivé vyšetřovací a donucovací pravomoci 
mohou být vykonávány případně s pomocí jiných 
příslušných orgánů nebo dalších orgánů veřejné 
moci (viz 10 odst. 1 písm. b) nařízení CPC) či 
prostřednictvím podání k soudům příslušným 
k přijetí nezbytného rozhodnutí (viz čl. 10 odst. 1 
písm. d) nařízení CPC). To předložený návrh také 
nezohledňuje.  

• Tomu odpovídá i bod 20 preambule nařízení CPC: 
„Členské státy by měly mít možnost zvolit si, zda 
mají příslušné orgány vykonávat tyto pravomoci 
přímo v rámci vlastní kompetence, s pomocí jiných 
příslušných orgánů nebo dalších orgánů veřejné 
moci, vydáním pokynu určeným subjektům nebo 
prostřednictvím podání k příslušným soudům. 
Členské státy by měly zajistit, aby tyto pravomoci 
byly vykonávány účinně a včas.“ 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme, aby vyžádání 
potřebných údajů probíhalo výlučně přes Ministerstvo 
průmyslu a obchodu jako ústřední styčný orgán, který 
disponuje odpovídající úrovní ochrany dat a je schopný 
posoudit, zda vyžádání předmětných údajů je pro účely 
postupu dle nařízení CPC skutečně nezbytné (tj. je-li 
naplněna podmínka proporcionality). Dojde tak nejen 
k omezení možného zneužití tohoto nástroje, ale i 
k zefektivnění celého procesu dotazování a k získání 
centralizovaného přehledu o tom, jaký typ údajů 
a dokumentů, v jaké četnosti a za jakým účelem jsou 
spotřebitelskými orgány vyžadovány. Případně by 
vyžádání potřebných údajů mohlo, i v souladu s nařízením 
CPC, probíhat přes orgány veřejné moci (například Polici 
ČR), které jsou k tomu oprávněny dle zákona o bankách 
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již dnes. Další možnou alternativou je podle našeho 
názoru model, ve kterém by příslušným orgánem pro 
oblast bankovnictví byla Česká národní banka. 
Pravomoc vyžádat si údaje tvořící předmět bankovního 
tajemství by měla být omezena pouze na informace 
nezbytné k dohledání majitelů účtů a finančních toků. 
Domníváme se, že by mělo být umožněno požadovat 
pouze informace o číslech účtů, o majitelích účtů a 
zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními 
prostředky na účtech, o stavech peněžních prostředků na 
účtech a o jejich pohybu. 
Je třeba také zmínit, že s účinností od 1. ledna 2017 byla 
zřízena centrální evidence účtů (dále jen „CEÚ“) jako 
centrální databáze základních informací o účtech, 
vedených bankami pro jejich klienty. Smyslem CEÚ je 
umožnit oprávněným orgánům veřejné moci na jednom 
místě zjistit, u které banky má či měla konkrétní osoba 
účet, jehož je či byla vlastníkem nebo disponentem, a na 
základě této informace k podrobnostem dotazovat již jen 
příslušnou banku. Protože pravidelné předávání 
klientských dat do centrální evidence účtů představuje pro 
banky zvýšenou zátěž, bylo by nežádoucí, aby jednotlivé 
orgány oprávněné požadovat informace tvořící bankovní 
tajemství nadále kontaktovaly s žádostmi o sdělení, zda 
určitá osoba má nebo nemá u nich veden účet, a pokud 
ano, jaké je číslo účtu a kdo je majitelem a osobou 
oprávněnou nakládat s prostředky na tomto účtu. Tyto 
informace jsou dnes zjistitelné přímo z CEÚ. Domníváme 
se, že zjišťování informací o majitelích účtů a o 
zmocněných osobách by mělo probíhat primárně přes 
CEÚ. Od bank by mělo být možné požadovat pouze 
informace, které nejsou zjistitelné z úřední evidence 
(včetně CEÚ). 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

 K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 4, §24g odst. 2  
Připomínka: Navrhujeme nahradit část věty „… pokud lze 

Akceptováno jinak 
§ 24g bude znít: 
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důvodně předpokládat, že poskytnuté údaje mohou přispět 
ke zjištění, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu 
jednání“ slovy „… pokud lze důvodně předpokládat, že 
poskytnuté údaje přispějí ke zjištění.“ 
Odůvodnění:  
Toto ustanovení opravňuje příslušné orgány k prolomení 
bankovního tajemství. V souladu s novelizací § 38 odst. 3 
zákona o bankách se má oprávnění vztahovat na širokou 
škálu státních orgánů. Prolomení bankovního tajemství je 
koncipováno natolik široce, že samotný institut bankovního 
tajemství významně oslabuje.  
Příslušné orgány jsou oprávněny požadovat údaje, které 
jsou předmětem bankovního tajemství, pokud lze důvodně 
předpokládat, že poskytnuté údaje mohou přispět ke 
zjištění, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, 
nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí. Jsme toho názoru, že 
oprávnění státních orgánů je zde koncipováno extrémně 
vágně a neurčitě. Je vysoce nežádoucí, aby docházelo 
k prolomení bankovního tajemství, pokud by tento krok byl 
odůvodněn pouze „možným přispěním ke zjištění“ 
existence protiprávního jednání. Tedy, aby k prolomení 
postačila pouhá „možnost“ přispět. Pokud má být bankovní 
tajemství prolomeno, je potřeba, aby zde byl důvodný 
předpoklad, že poskytnuté údaje skutečně přispějí ke 
zjištění existence protiprávního jednání.  
Pokud by nám k prolomení bankovního tajemství stačila 
pouhá „možnost“ přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, bylo by toto ujednání 
možné vykládat tak, že lze prověřit veškeré bankovní 
transakce konkrétní osoby s tím, že na základě těchto 
transakcí teprve bude vyhodnoceno, zda je zde podezření 
pro páchání protiprávního jednání. Situace by však měla 
být opačná a státní orgány by měly mít možnost 
prolamovat bankovní tajemství jen a pouze tehdy, pokud 
požadované údaje téměř s jistotou poslouží jako důkaz pro 
předpokládané protiprávní jednání.  

(1) Nelze-li účelu kontroly dosáhnout jinak, nebo jen s 
vynaložením neúměrného úsilí, je příslušný orgán před zahájením 
kontroly a v jejím průběhu oprávněn požadovat údaje nebo 
dokumenty, které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo 
dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal, a to 
v jakémkoli formátu nebo formě a bez ohledu na médium, na 
kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy. Oprávnění 
podle věty první má příslušný orgán vůči osobě, u které lze 
důvodně předpokládat, že s požadovanými údaji nebo dokumenty 
nakládá. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla 
uložena nebo uznána jiným právním předpisem. 
(2) Banka a zahraniční banka vykonávající na území České 
republiky činnost prostřednictvím své pobočky (dále jen "banka") 
je povinna na vyžádání příslušného orgánu poskytnout údaje o 
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,  
b) majitelích účtu a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s 
peněžními prostředky na účtu, (dále jen „klient banky“),  
přičemž toto oprávnění se vztahuje na údaje, u kterých lze 
důvodně předpokládat, že přispějí ke ztotožnění osoby 
odpovědné za protiprávní jednání, nelze-li sledovaného účelu 
dosáhnout jinak, nebo jen s  vynaložením neúměrného úsilí. 
(3) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 2 podává příslušný 
orgán prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí 
souviset s plněním úkolu v rámci přeshraniční spolupráce podle 
nařízení (EU) 2017/2394 a obsahovat odůvodnění, v němž bude 
popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán 
odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané žádosti.  
(4) Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky 
podle odstavců 2 a 3. V případě splnění těchto podmínek předá 
ústřední styčný úřad žádost bance. Banka poskytne údaje podle 
odstavce 2 příslušnému orgánu bez zbytečného odkladu.  
(5) Příslušný orgán do 24 měsíců ode dne podání žádosti podle 
odstavce 2 vyrozumí dotčený subjekt, že o něm požadoval údaje 
podle odstavce 2.“ 
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Tato připomínka je zásadní. 
 K §38 odst. 3 písm. m) zákona o bankách:  

Připomínka: Navrhujeme, aby byl text zákona upřesněn 
takto: "správnímu orgánu za podmínek, které stanoví 
zákon o ochraně spotřebitele".  
Odůvodnění: Nový průlom do bankovního tajemství je 
formulován příliš obecně ("správnímu orgánu za 
podmínek, které stanoví zvláštní zákon"). Nic na tom 
nemění ani poznámka pod čarou, která odkazuje na zákon 
o ochraně spotřebitele, protože poznámky pod čarou 
nemají normativní povahu. Proto navrhujeme, aby byl text 
zákona upřesněn takto: "správnímu orgánu za podmínek, 
které stanoví zákon o ochraně spotřebitele" (obdobně je 
průlom do bankovního tajemství formulován např. u 
správců daně: "správcům daně za podmínek podle 
daňového řádu"). 

Akceptováno jinak 
Nově navrhované ustanovení zákona o bankách bude znít:   
„5) Banka je za podmínek stanovených zákonem upravujícím 
ochranu spotřebitele35) povinna i bez souhlasu klienta poskytnout 
příslušnému orgánu podle zákona upravujícího ochranu 
spotřebitele35) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor účtu, které 
vede, a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem 
tohoto účtu a zmocněnci, který je oprávněn nakládat s peněžními 
prostředky na tomto účtu.“.  
 

K části první, čl. I, novelizačnímu bodu 4, §24j (tzv. 
externí varování) 
Připomínka: Ve vztahu k Evropskému spotřebitelskému 
centru, jakkoliv je tato instituce pro spotřebitele přínosná, 
platí, že není samostatně zřízena zákonem, naopak je 
součástí České obchodní inspekce a jeho pracovníci jsou 
zaměstnanci České obchodní inspekce. Pokud má být 
Evropskému spotřebitelskému centru svěřeno oprávnění či 
povinnost, je v řadě prvé třeba tomuto centru poskytnout 
právní subjektivitu. V opačnému případě je nutno tyto 
povinnosti svěřit České obchodní inspekci, při níž je 
Evropské spotřebitelské sdružení zřízeno. 
Připomínka: Doporučujeme zcela přeformulovat oprávnění 
poskytovat varování právnickým osobám, které mají zájem 
na ochraně spotřebitele. Je nutné naopak pravomoc těchto 
právnických osob koncipovat jako povinnost příslušných 
orgánů varování přijmout. Pouze vůči Evropské komisi 
může být pravomoc poskytovat externí varování 
koncipována jako oprávnění.  
Popřípadě je třeba omezit toto ustanovení pouze na 
poskytování informací, které mají právnické osoby 

Vysvětleno 
Evropské spotřebitelské centrum má již v současnosti povinnosti 
plynoucí ze zákona (viz např. § 20l ZOS). 
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k dispozici. 
Odůvodnění:  
Podle čl. II odst. 3 Listiny základních práv a svobod „Každý 
může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 
nucen činit, co zákon neukládá.“ Dle tohoto ustanovení tak 
již nyní náleží každé fyzické a právnické osobě jiné než 
státu právo podávat podněty orgánům příslušným pro 
vymáhání dodržování právních předpisů. Každá právnická 
či fyzická osoba je tak oprávněna podávat podněty vůči 
České obchodní inspekci a dalším orgánům, ve kterých 
poukáže na možné porušování právních předpisů na 
ochranu spotřebitelů.  
Naopak zcela správné je zde oprávnění poskytovat 
informace, které má daná právnická osoba k dispozici, 
neboť se tak vyhne stávající nutnosti vyčkat vyžádání si 
podkladů ze strany příslušného dozorového orgánu. 
Pokud by tak totiž jinak neučinily, mohlo by dojít 
k neoprávněnému poskytnutí osobních údajů, a tedy k 
porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.  
Připomínka: Dále je třeba specifikovat, že se ukládané 
pravomoci vztahují jen a pouze na protiprávní jednání 
uvnitř Unie, rozsáhlá protiprávní jednání a rozsáhlá 
protiprávní jednání s unijním rozměrem dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394. Vložený 
odkaz na poznámku pod čarou č. 58 totiž není 
normotvorný, pouze má informační hodnotu. Má-li být 
nějaká povinnost či oprávnění jednoznačně definováno 
odkazem na jiný právní předpis, musí tak být učiněno 
v textu zákona, nikoliv pomocí poznámky pod čarou bez 
normativní hodnoty. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
K důvodové zprávě: 
Předložený návrh novely vůbec neřeší finanční náklady na 
straně bank na poskytování informací (dohledávání 
informací, zpracování odpovědí a jejich odesílání 
tazatelům) v takto neomezeném rozsahu takto širokému 
okruhu subjektů. Tyto náklady by byly značně vysoké. 

Akceptováno  
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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Z tohoto hlediska žádáme, aby bylo doplněno posouzení 
dopadů novely na banky a opravena věta „Zároveň 
navrhovaná právní úprava nebude mít v principu finanční 
ani jiný dopad na podnikatelské prostředí, neboť nezavádí 
pro podnikatele žádné nové povinnosti“ na straně 5 
důvodové zprávy. 

V Praze 18. listopadu 2019 

Vypracoval: Ing. Mgr. Josef Melichárek Podpis: 
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