
                   

Č. Připomínkové místo § Bod Zásadní/doporu

čující

Text připomínky Návrh vypořádání  Odůvodnění vypořádání

1 MMR V D K jednotlivým variantám (záruka za jakost)

Preferujeme variantu II, tedy vypuštění úpravy záruky za jakost z obecných ustanovení o zániku závazků a její

ponechání pouze v rámci úpravy kupní smlouvy. Ustanovení o záruce za jakost jsou typicky aplikovány v

souvislosti s kupní smlouvou, a tudíž pokládáme z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti právní úpravy za

nejvhodnější, aby se tato ustanovení nacházela spolu s dalšími ustanoveními vztahujícími se k úpravě kupní

smlouvy na jednom místě. Aplikovatelnost ustanovení o záruce za jakost i na jiné smluvní vztahy je podle našeho

názoru dostatečně zajištěna navrhovaným § 2117a OZ.

Vzato na vědomí

2 MMR 504a 1 D V odstavci 1 doporučujeme nahradit slova „Digitální obsah“ slovy „Digitálním obsahem“, nebo nahradit slovo

„jsou“ slovem „představují“.

Akceptováno Slova „Digitální obsah“ budou nahrazena slovy „Digitálním obsahem“.

3 MMR 563a 2 D Doporučujeme navrhované ust. § 563a přemístit za ust. § 559 (pod novým označením § 559a), popř. na jiné

vhodné místo, neboť navázání tohoto ustanovení na ust. § 563, které upravuje právní jednání v písemné formě

toho, kdo nemůže číst a psát, není z hlediska systematiky zákona zcela vhodné - mohlo by vést například k

nesprávnému výkladu, že textová forma není samostatnou formou právního jednání, ale druhem písemné formy,

a že je tudíž k její platnosti třeba podpis jednajícího apod.

Neakceptováno Raději bychom ustanovení o textové formě zařadili za všechna ustanovení o formě písemné.

4 MMR 563a 4 D Novelizační bod nepokrývá všechna ustanovení, která obsahují pojem „textová podoba“, který má být nahrazen

slovem „textová forma“. Doporučujeme tedy upravit novelizační bod takto: „V § 1823, § 1824 odst. 2, § 1827

odst. 2, § 1828 odst. 1, § 1830, § 1843 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 1854 odst. 2, § 1857 odst. 2, § 1866

odst. 2, § 2525 odst. 1, § 2530a odst. 1, § 2531 odst. 1 písm. c), § 2531 odst. 3 úvodní části ustanovení a v §

2532 odst. 2 se slovo „podobě“ nahrazuje slovem „formě“. 

Akceptováno Bude upraveno. (Změna bude provedena v jiné novele občanského zákoníku, která mění tato 

ustanovení a nyní je již ve fázi projednávání Legislativní radou vlády.)

5 MMR 1921 odst. 

3

9 D Návrh zřejmě ve snaze podtrhnout obecný dosah úpravy práv z vadného plnění (aby bylo zřejmé, že se

nevztahuje jen na kupní smlouvy, resp. na smlouvy, jejichž předmětem je zcizení věci, ale například i na smlouvy

o dílo apod. – viz str. 13 důvodové zprávy) na některých místech vypouští slovo „zcizitel“ (např. § 1919). Na

jiných místech nicméně slovo „zcizitel“ ponechává, přičemž v § 1921 odst. 3 dokonce kombinuje obojí – v první

větě nahrazuje slovo „zcizitel“ slovem „oprávněný“, avšak ve druhé větě slovo „zcizitel“ ponechává. Dáváme

proto ke zvážení, zda se této nejednotnosti nevyhnout tím, že by se všude tam, kde to přichází v úvahu (tedy na

většině míst obecné úpravy práv z vadného plnění v ust. § 1914 a násl.), použilo namísto slova „zcizitel“ slovo

„dlužník“, jak je to již nyní stanoveno např. v § 1915 a 1916 odst. 1 OZ. 

Uvedenou změnu doporučujeme provést alespoň v novelizačním bodě 9, který nahrazuje slovo „zcizitel“ slovem

„oprávněný“, patrně aby bylo jasné, že se § 1921 odst. 3 OZ vztahuje jak na zcizitele podle odstavce 1, který

neposkytl záruku za jakost, tak na poskytovatele záruky podle odstavce 2. Označení zcizitele, resp. dlužníka

jako „oprávněného“ avšak není v tomto případě vhodné, neboť zcizitel, resp. dlužník má v tomto případě pouze

jediné právo, a sice namítnout, že nabyvatel vadu řádně nevytkl. Proto doporučujeme v předmětném

novelizačním bodě nahradit slovo „oprávněný“ slovem „dlužník“ a v návaznosti na tuto změnu dále

doporučujeme nahradit slovo „zcizitel“ v § 1921 odst. 3 větě druhé slovem „dlužník“.

Akceptováno Bude upraveno. Obecná úprava směřuje jednak na práva z vadného plnění (zcizitel a nabyvatel), 

jednak na práva ze záruky za jakost (zde se nově zavádí pojem poskytovatel záruky, neboť se může 

jednat o osobu od zcizitele odlišnou). Slovo oprávněný pak má vyjadřovat jak osobu zcizitele, tak 

osobu poskytovatele záruky.

6 MMR 2115 14 D Pokud by došlo ke zrušení ustanovení § 2115, jak je navrhováno, začátek běhu záruční doby u kupní smlouvy by

se posuzoval jen podle obecného ustanovení § 1919 odst. 3. Je přitom otázka, zda by z § 1919 odst. 3 bylo

možné dovodit pravidla týkající se začátku běhu záruční doby, která poměrně podrobně stanoví § 2115. Proto

dáváme ke zvážení, zda neponechat § 2115 jako speciální úpravu počátku běhu záruční doby u kupních smluv.

Pokud by byla zvolena varianta I, preferovali bychom vypuštění všech pravidel nyní obsažených v § 

2113 až 2117. Tyto otázky by pak byly ponechány na ujednání stran (i nyní je úprava zřejmě 

dispozitivní), případně by bylo možné analogicky aplikovat ustanovení o koupi (okamžik převzetí 

atd.).

7 MMR 2113 11 D Pokud by došlo k nahrazení ustanovení § 1919 odst. 1 ustanovením § 2113 odst. 1, doporučujeme v § 2113

odst. 1 použít podobnou formulaci jako v § 1919 odst. 1, že zárukou se její poskytovatel zaručuje, že věc bude

„bezvadná“ po určitou dobu „po splnění“. Tento rys lze totiž považovat za podstatu institutu záruky za jakost,

kterým se liší od zákonného režimu povinností z vadného plnění, které má dlužník v případě výskytu vady již v

době převzetí věci. Doporučujeme tedy za slova „po určitou dobu“ v § 2113 odst. 1 vložit slova „po převzetí

věci, resp. „po splnění“.

Akceptováno jinak Vymezení záruky za jakost se navrhuje zcela přeformulovat, aby vyhovovalo definici obsažené ve 

směrnici č. 771/2019.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - č.j. OVA 1170/19
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8 MMR 2117 15 D Navrhovaným zněním ust. § 2117 má být nahrazeno zrušované ust. § 1921 odst. 2. Tímto postupem by však byla

vypuštěna subjektivní lhůta pro vytknutí vady kryté zárukou podle § 1921 odst. 2 (bez zbytečného odkladu poté,

co nabyvatel měl možnost zjistit vadu) a pro tyto typy vad by tak byla stanovena jen objektivní lhůta v délce

záruční doby, proč což patrně není důvod (resp. se o něm důvodová zpráva nezmiňuje); varianta I navíc

subjektivní lhůtu ponechává. Nelze přitom spoléhat na to, že by se existenci subjektivní lhůty pro vytknutí vady

kryté zárukou podařilo dovodit z § 1921 odst. 1, neboť navrhované znění § 2117 věty první je koncipováno jako

speciální úprava lhůty pro vytknutí vady kryté zárukou. Proto doporučujeme vložit za slovo „záruky“ slova „bez

zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však“ (po vzoru § 2112 odst. 1 OZ). 

Vysvětleno Uvedené pravidlo by se mělo použít na základě odkazu upraveného v poslední větě navrhovaného § 

2117.

9 MMR 2131b 

odst. 1

D i. V § 2131b odst. 1 má být zřejmě upraveno tzv. obrácené důkazní břemeno ve vztahu ke skutečnosti, zda byl

digitální obsah kupujícímu zpřístupněn, tedy že postačí, bude-li kupující pouze tvrdit, že mu digitální obsah nebyl

zpřístupněn, dokud prodávající neprokáže opak. To ovšem dle našeho názoru z normativního textu dostatečně

neplyne. Občanský zákoník zpravidla používá pro vyjádření obráceného důkazního břemene vyvratitelnou právní

domněnku („má se za to, že…“), a tudíž se navrhovaná formulace („V případě pochybností je na prodávajícím,

aby prokázal, že…“) jeví jako nedostačující, navíc z ní podle našeho názoru nelze bez pochyb dovodit absenci

povinnosti kupujícího prokázat uvedené tvrzení. Proto doporučujeme ust. § 2131b odst. 1 větu druhou

přeformulovat za použití vyvratitelné právní domněnky, například takto: „V případě pochybností se má za to, že

digitální obsah nebyl kupujícímu zpřístupněn.“ Uvedené připomínky platí i ve vztahu k § 2635b odst. 1.

Akceptováno Bude upraveno.

10 MMR 2131c 

odst. 1

D ii. Doporučujeme vypustit pro nadbytečnost ust. § 2131c odst. 1, neboť povinnost prodávajícího upravená v

tomto ustanovení by měla dostatečně plynout ze smlouvy (resp. bude aktivována jen v případě, kdy povinnost

dodávat aktualizace bude mezi prodávajícím a kupujícím ujednána). Ze stejného důvodu doporučujeme vypustit i

obdobné ustanovení § 2635d odst. 1.

Neakceptováno Domníváme se, že je vhodnější toto ustanovení v návrhu zákona zachovat. Podle směrnice je třeba, 

aby se jednalo o tzv. subjektivní kritérium shody se smlouvou. Jakýkoliv nesoulad s tímto 

požadavkem má znamenat vadné plnění a vznik práv podle směrnice. Obáváme, že absence tohoto 

pravidla by mohla vyústit v nejasnost ohledně klasifikace těchto ujednaných aktualizací (např. zda se 

nejedná o samostatný závazek atp.).

11 MMR 2131c 

odst. 2

D iii. V návaznosti na předchozí připomínku doporučujeme nahradit slova „Vedle ujednaných aktualizací

prodávající odpovídá, že budou kupujícímu“ (§ 2131c odst. 2) slovy „Prodávající odpovídá kupujícímu, že mu

budou vedle ujednaných aktualizací“. Obdobně doporučujeme postupovat i v § 2635d odst. 2.

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k § 2131c odst. 1.

12 MMR 2131c 

odst. 2

12 D iv. V § 2131c odst. 2 větě druhé doporučujeme nahradit slova „. To se posoudí podle druhu a účelu digitálního

obsahu“ slovy „s ohledem na druh a účel digitálního obsahu“.

Neakceptováno Obáváme se, že věta by byla příliš dlouhá. Možností by bylo nahradit tečku středníkem.

13 MMR 2131c 

odst. 3

D v. V § 2131c odst. 3 doporučujeme slova „, které jejich neprovedení může pro kupujícího mít“ slovy „jejího

neprovedení“. Obdobně doporučujeme postupovat i v § 2161a odst. 3 a § 2635d odst. 3.

Akceptováno Bude upraveno.

14 MMR 2131c 

odst. 4

D vi. Z důvodu větší srozumitelnosti textu (aby bylo jasnější, že se slova „neprovedl aktualizaci“ v § 2131c odst. 4

vztahují ke slovům „v důsledku chyby v jejím návodu“) doporučujeme slovo „nebo“ v § 2131c odst. 4 nahradit

slovem „anebo“ a slovo „anebo“ nahradit slovem „či“. Stejnou změnu doporučujeme provést i v § 2161a odst. 4

a § 2635d odst. 4. 

Akceptováno jinak Bude upraveno následujícím způsobem:  „To neplatí v případě, že uživatel nebyl upozorněn na 

aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl 

nesprávně v důsledku nedostatku v jejím návodu. “.

15 MMR 2131d 

odst. 3

D D vii. Důvodová zpráva zcela postrádá odůvodnění k odstavci 3 ust. § 2131d, byť se jedná o poměrně zásadní

ustanovení (odmítnutí poskytnutí součinnosti ze strany kupujícího vylučuje aplikaci vyvratitelné právní

domněnky uvedené v odstavci 1), které může v praxi přinášet obtíže. Jako problematický se především jeví

výklad slov „nezbytné technické kroky, které jsou pro kupujícího co nejméně rušivé“, a proto je rozhodně

žádoucí v důvodové zprávě uvést případy, na něž toto ustanovení směřuje, resp. příklady nezbytných

technických kroků, k jejichž součinnosti má být kupující povinen podle § 2131d odst. 3. Tato připomínka platí i

ve vztahu k § 2635e odst. 3.

Akceptováno Důvodová zpráva bude v požadovaném směru doplněna.

16 MMR 2131d 

odst. 3

D viii. V § 2131d odst. 3 větě druhé doporučujeme vložit za slovo „součinnosti“ slovo „kupujícího“. Akceptováno Bude upraveno.

17 MMR 2131d 

odst. 3

D ix. V § 2131d odst. 3 větě třetí doporučujeme vložit před slovo „poučen“ slovo „prodávajícím“. Neakceptováno Domníváme se, že je to z kontextu zřejmé.

18 MMR 2131f, 

2131g 

odst. 1

D x. Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „o digitální službě“ z ust. § 2131f a § 2131g odst. 1. Akceptováno Bude vypuštěno.

19 MMR 2131g 

odst. 2

D xi. Ze znění § 2131g odst. 2 není jasné, na co má prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy upozornit, aby

bylo možné se od příslušných ustanovení odchýlit - na to, že se lze od těchto ustanovení odchýlit pouze

výslovnou dohodou, nebo na to, že návrh smlouvy obsahuje odchylnou dohodu v tomto směru? Doporučujeme v

normativním textu upřesnit.

Akceptováno Bude doplněno, že se má jednat o odlišnost některé z vlastností.

20 MMR 2131g 

odst. 2

D xii. Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slovo „zvlášť“ z § 2131g odst. 2. Neakceptováno Z důvodu transpozice bychom toto slovo raději zachovali.

21 MMR 2131h 

odst. 1

D xiii. Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „. To se posoudí“ a „o právech z vadného plnění“ (§ 2131h

odst. 1).

Neakceptováno Domníváme se, že takto je ustanovení přehlednější.
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22 MMR 2131h 

odst. 2

D xiv. Doporučujeme nahradit slova „vadu odstraní“ (§ 2131h odst. 2) slovy „odstraní vadu“. Akceptováno Bude upraveno.

23 MMR 2131g 

odst. 2

D xv. Doporučujeme nahradit slovo „požadoval“ (§ 2131h odst. 2) slovem „koupil“, jak je to uvedeno např. v

navrhovaném znění § 2169 odst. 2 (novelizační bod 37). Slovo „požadovat“ není v tomto případě zcela vhodné -

hodí se spíše pro vyjádření možnosti uplatnění nějakého práva, nikoliv v souvislosti s uzavřením smlouvy coby

dvoustranného vztahu. Ze stejného důvodu doporučujeme nahradit slovo „požaduje“ v § 2161 odst. 1 písm. b)

(novelizační bod 24) slovem „koupil“.

Částečně 

akceptováno

U subjektivních kritérií souladu se smlouvou bychom chtěli zachovat slovo „požadovat“, neboť se 

časově vztahuje k okamžiku před uzavřením smlouvy, před koupí. V případě uplatnění práv z 

vadného plnění, nahradíme za slovo „koupit“.

24 MMR 2131j 16 Z xvi. Požadujeme vypustit speciální lhůtu pro vytknutí vady v případě koupě digitálního obsahu (§ 2131j), která

by měla oproti obecné úpravě lhůty pro vytknutí vady v § 2112 odst. 1 OZ sestávat jen z objektivní dvouleté

lhůty (nebylo by tedy již současně třeba uplatnit vadu bez zbytečného odkladu), neboť takovou úpravu

shledáváme jako nepotřebnou a současně žádoucí, obzvlášť z hlediska následného dokazování v řízení před

soudem. Podle našeho názoru nutnost jejího zavedení neplyne ani z čl. 11 odst. 2 směrnice č. 770/2019, neboť v

obecné úpravě kupní smlouvy v občanském zákoníku se délka doby, v níž se vada musí projevit, aby bylo možné

uplatnit práva z vadného plnění, de facto řídí lhůtou, v níž je třeba vadu vytknout podle § 2112 odst. 1 OZ (která

je koncipována jako lhůta promlčecí). 

Neakceptováno Ustanovení § 2131j má transponovat čl. 11 odst. 2 alinea 2 směrnice č. 770/2019. Podle směrnice 

má mít spotřebitel lhůtu alespoň dvou let pro uplatnění svých práv, počítanou ode dne dodání. 

Směrnice podle našeho názoru neumožňuje tuto lhůtu zkracovat stanovením další subjektivní lhůty – 

to dokládá i znění recitálu č. 11: „Členské státy nesmí v rámci působnosti této směrnice přijímat 

další formální ani věcné požadavky. Členské státy by například neměly stanovit pravidla týkající se 

obrácení důkazního břemene, která jsou odlišná od pravidel stanovených v této směrnici, ani 

stanovit povinnost spotřebitele oznámit obchodníkovi nesoulad v určité lhůtě . “. Z tohoto důvodu 

jsme zvolili stejný přístup jako v případě zboží v § 2165.

25 MMR 2131j D xvii. Ustanovení § 2131j má být zřejmě speciální k § 2112, a proto doporučujeme formulovat výjimku, kterou

navrhované ustanovení stanoví pro případy koupě digitálního obsahu spotřebiteli, slovy použitými v § 2112 odst.

1, tedy ne podle ust. § 1921 odst. 1 představujícího obecnou úpravy práv z vadného plnění. Bude tím i současně

jasnější, od jakého ustanovení se tato úprava odchyluje, resp. co ze zbývající části § 2112 se použije i na případy

koupě digitálního obsahu spotřebiteli. Proto doporučujeme v § 2131j nahradit slova „kdy měl kupující možnost

vadu zjistit“ slovy „co kupující mohl vadu při dostatečné péči zjistit“. 

Akceptováno Bude upraveno.

26 MMR 2131k 

odst. 1

D xviii. Doporučujeme vložit za slovo „práva“ (§ 2131k odst. 1) slova „z vadného plnění“. Neakceptováno Ustanovení je formulováno podle vzoru § 2174.

27 MMR 2158 odst. 

3

20 D V § 2158 odst. 3 se objevuje pojem „digitální služba“, přestože je definován až v rámci ustanovení o digitální

službě v § § 2635a a násl. Doporučujeme proto do důvodové zprávy k předmětnému novelizačnímu bodu

doplnit, zda se digitální službou ve smyslu § 2158 odst. 3 rozumí digitální služba definovaná v § 2635a odst. 1,

resp. jaký je obsah tohoto pojmu. 

Akceptováno Bude doplněno.

28 MMR 2159 odst. 

1

21 D i. Doporučujeme nahradit slova „věc kupujícímu odevzdá“ (odst. 1) slovy „odevzdá věc kupujícímu“. Akceptováno Bude upraveno.

29 MMR 2159 odst. 

2

21 D ii. V odstavci 2 doporučujeme použít obratnější formulaci uvedenou v § 2090 odst. 2, tedy nahradit slova

„odevzdá věc kupujícímu, až když ji kupujícímu“ slovy „je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji“.

Akceptováno Bude upraveno.

30 MMR 2159 odst. 

3

21 D iii. Doporučujeme nahradit slova „její výši strany“ (odst. 3) slovy „strany její výši“. Akceptováno Bude upraveno.

31 MMR 2159a 

odst. 1

22 D Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „v určité lhůtě nebo“, neboť pojmy „lhůta“ a „čas“ by v tomto

případě měly označovat totéž - lhůtu, v níž má být plněno, přičemž občanský zákoník pro označení této lhůty

používá spíše pojem čas, resp. čas plnění (srov. § 1958 a násl.).

Akceptováno Bude upraveno.

32 MMR 2161 odst. 

2

26, 28D i. Doporučujeme nahradit slova „Vedle ujednaných vlastností prodávající odpovídá kupujícímu, že“ (úvodní část

§ 2161 odst. 2) slovy „Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností“, popř. „Prodávající dále

odpovídá kupujícímu, že“.

Akceptováno Bude upraveno.

33 MMR 2161 odst. 

2 písm. d)

26, 28D ii. Doporučujeme vložit před slovo „odpovídá“ [§ 2161 odst. 2 písm. d)] slovo „věc“. Akceptováno Bude upraveno.

34 MMR 2161 odst. 

2

26, 28D iii. V § 2161 odst. 2 alinea 2 a 2161a odst. 2 alinea 2 doporučujeme nahradit slova „před uzavřením smlouvy

kupujícího“ slovy „kupujícího před uzavřením smlouvy“.

Akceptováno Bude upraveno.

35 MMR 2161 odst. 

3

27, 45D Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější namísto slova „opraveno“ (§ 2161 odst. 3, § 2635c odst. 3) použít

slovo „upraveno“ (viz též navrhované znění § 2174a odst. 3), popř. „změněno“.

Akceptováno Bude upraveno na slovo „upraveno“.

36 MMR 2161a 28, 45D i. S ohledem na nadbytečnost odstavce 1 (viz též připomínku v bodě i. k novelizačnímu bodu 16) doporučujeme

spojit obsah odstavců 1 a 2 do jednoho odstavce, tedy nahradit slova „Vedle ujednaných aktualizací prodávající

odpovídá, že budou kupujícímu dodávány aktualizace digitálního obsahu nebo digitální služby“ (odst. 2) slovy

„Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající dále odpovídá kupujícímu, že mu budou vedle

ujednaných aktualizací digitálního obsahu nebo digitální služby dodávány aktualizace“ a odstavec 1 vypustit

(resp. jej nahradit uvedeným zněním odstavce 2).

Neakceptováno S ohledem na nevyhovění návrhu na vypuštění odstavce 1 neakceptováno.

37 MMR 2161a 

odst. 2

28, 45D ii. Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „po převzetí“ (úvodní část odstavce 2). Neakceptováno Raději bychom ponechali, aby bylo zdůrazněno, že odpovědnost trvá i po okamžiku převzetí věci.

38 MMR 2161a 

odst. 2 

písm. a)

28, 45D iii. Doporučujeme vložit slovo „po“ před slovo „delší“ a slovo „dobu“ za slovo „delší“ [odst. 2 písm. a)]. Akceptováno Bude upraveno.
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39 MMR 2161a 

odst. 2 

písm. b)

28, 45D iv. Doporučujeme nahradit slova „;to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo

digitální služby, okolností uzavření smlouvy a povahy závazku“ [odst. 2 písm. b)] slovy „, s ohledem na druh a

účel věci, povahu digitálního obsahu nebo digitální služby, okolnosti uzavření smlouvy a povahu závazku“.

Neakceptováno Obáváme se, že věta by byla příliš dlouhá.

40 MMR 2161a 

odst. 2 

písm. b)

28, 45D v. V odstavci 5 má být zřejmě upraveno tzv. obrácené důkazní břemeno ve vztahu k existenci vady s digitálními

vlastnostmi, tedy že postačí, bude-li kupující existenci vady pouze tvrdit, dokud prodávající neprokáže opak. To

ovšem dle našeho názoru z normativního textu ani důvodové zprávy dostatečně neplyne. Občanský zákoník

zpravidla používá pro vyjádření obráceného důkazního břemene vyvratitelnou právní domněnku („má se za to,

že…“), a tudíž se navrhovaná formulace („je na prodávajícím, aby prokázal, že…“), ze které navíc podle našeho

názoru nelze bez pochyb dovodit absenci povinnosti kupujícího prokázat tvrzení o existenci vady, jeví jako

nedostačující. Proto doporučujeme odstavec 5 přeformulovat za použití vyvratitelné právní domněnky. Současně

doporučujeme v důvodové zprávě výslovně uvést alespoň, že je v tomto ustanovení upraveno obrácené důkazní

břemeno. 

Akceptováno Bude upraveno.

41 MMR 2165 30 Z Navrhovanou změnou by došlo k podstatnému zúžení práv spotřebitelů z vadného plnění u spotřebního zboží,

kdy podle stávající úpravy prodávající odpovídá za to, že spotřební zboží bude bez vad po dobu 24 měsíců po

převzetí zboží (tzv. zákonná záruka); spotřební zboží tak nemusí splňovat pouze tzv. jakost při převzetí podle §

2161 OZ, která musí být dána pouze v době převzetí věci s tím, že pokud se vada (existující na věci již v době

převzetí) projeví v době jednoho roku (dle návrhu) od převzetí, je na prodávajícím, aby vyvrátil, že věc nebyla

vadná již při převzetí (tj. musí prokázat, že vada vznikla až po předání věci). Byť dle důvodové zprávy má být

navrhovanou změnou reflektována nejednoznačnost stávající úpravy (str. 1 – 2 důvodové zprávy), kdy na

některých místech se hovoří o tom, že věc nesmí být vadná při převzetí (§ 2161 OZ), a na jiných o tom, že věc

nesmí být vadná ani po převzetí (§ 2165 odst. 1 OZ), což od počátku vyvolávalo nejistotu v tom, zda nový

občanský zákoník i nadále upravuje tzv. zákonnou záruku, návrh se výslovně přiklonil k menšinovému výkladu,

že se dvouletá lhůta podle § 2165 odst. 1 OZ vztahuje pouze k uplatnění (resp. vytknutí) vady, a nikoliv k době,

po kterou spotřební zboží musí zůstat bez vad (tj. i po jeho převzetí). Podotýkáme, že tento výklad byl

předkladatelem dříve vyloučen (http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/home/infocentrum/infocentrum-

aktuality/214-dvouleta-zakonna-zaruka-na-zbozi-bude-platit-i-po-1-1-2014).

Ustanovení § 2165 OZ odst. 1 by tak po přijetí předkládaného návrhu mělo pouze ten význam, že by

umožňovalo vytknout vadu spotřebního zboží (kterou zboží mělo již při převzetí) kdykoliv v době dvou let od

jeho převzetí, a představovalo by tak speciální úpravu k ust. § 2112 odst. 1 OZ, které nadto vyžaduje, aby

kupující vytknul vadu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. 

Přestože unijní normotvůrce neukládá členským státům zavést, resp. ponechat v platnosti tzv. zákonnou záruku

v případě prodeje zboží spotřebitelům (čl. 10 odst. 1 směrnice č. 771/2019), požadujeme navrhovanou úpravu

důkladně zvážit, neboť se jedná o poměrně zásadní diskontinuitní úpravu ve vztahu ke spotřebitelům;

spotřebitelé by sice byli od přijetí návrhu více chráněni prodloužením doby podle § 2161 odst. 2 OZ (dle návrhu

podle § 2161 odst. 5 OZ) na 1 rok (novelizační bod 27), v níž, projeví-li se během této doby vada věci (existující

již při převzetí), by neexistenci vady v době převzetí věci musel prokázat prodávající, na druhou stranu pokud by

prodávající prokázal, že vada vznikla až po převzetí věci (byť u spotřebního zboží v dosavadní dvouleté lhůtě

podle § 2165 odst. 1 OZ), spotřebitel by, na rozdíl od stávající úpravy, práva z vadného plnění neměl.

Podotýkáme, že ponechání tzv. zákonné záruky, byť se jedná z pohledu evropských předpisů o nadstandard,

který není jimi vyžadován, je umožněno článkem 10 odst. 3 směrnice č. 771/2019, a tudíž není v rozporu s

principem maximální harmonizace. 

Neakceptováno Co se týče otázky tzv. zákonné záruky, po debatách s Ministerstvem průmyslu a obchodu, 

zainteresovanými subjekty a odborníky jsme se rozhodli ji opustit. Prodávající má napříště odpovídat 

za vady, které měla věc při převzetí (§ 2161 odst. 1). Tyto vady se však mohou projevit (nikoliv 

vyskytnout) i po převzetí. Na vytknutí vady má spotřebitel lhůtu dvou let (§ 2165), jak požaduje 

směrnice, přičemž v prvním roce po koupi se presumuje, že se jedná o vadu, kterou věc měla již při 

převzetí (2161 odst. 5). Fakticky se tedy během tohoto jednoho roku jedná o obdobu dřívější 

zákonné záruky. Prodloužení této roční doby jsme rovněž zvažovali. Nakonec jsme se rozhodli ji 

neprodlužovat v zájmu kompromisu mezi zájmy spotřebitelů a podnikatelů. Směrnice č. 771/2019 

na řadě míst významně posiluje práva spotřebitelů. Zejména umožňuje prolomit hierarchii 

prostředků nápravy a v případě, kdy je vada závažné povahy, dává spotřebiteli možnost odstoupit 

od smlouvy, aniž by musel požadovat opravu či výměnu. Dalším významným posílením práv z 

vadného plnění je významné rozšíření kritérií souladu se smlouvou (§ 2161). Mezi tzv. objektivní 

kritéria souladu se smlouvou je nově řazen požadavek, aby věc měla očekávanou živostnost (její 

nedostatek lze podle našeho názoru snadno zhodnotit). Domníváme, že práva a povinnosti obou 

smluvních stran jsou v zásadě ve stejné rovnováze jako za stávající právní úpravy. Konečně je 

možno podotknout, že toto řešení (bez zákonné záruky) je v Evropě většinově přijímané.

Shodně jako v případě § 2131j stanoví i směrnice č. 771/2019 právo spotřebitele na nápravu vad, 

které se projeví do dvou let od převzetí zboží. Na rozdíl od směrnice č. 770/2019 je členským 

státům umožněno v případě prodeje zboží zakotvit tzv. notifikační lhůtu (čl. 12), která však musí být 

minimálně v délce dvou měsíců. Stejnou diskreci umožňovala i stará směrnice č. 1999/44. Česká 

republika této regulatorní možnosti v minulosti nevyužila a změna přístupu není navrhována. 

Stanovení notifikační lhůty může v praxi vést k omezení práv spotřebitelů, neboť se vedou spory o 

tom, zda byla lhůta dodržena a zda vada nemohla být při potřebné péči odhalena dříve. Z našich 

poznatků přitom vyplývá, že naprostá většina spotřebitelů reklamuje bez zbytečného odkladu poté, 

co se vada projeví. Jak předpokládá i recitál č. 47, absence notifikační lhůty je vhodným 

prostředkem pro zajištění vyššího standardu ochrany práv spotřebitelů. Možným motivačním 

prvkem pro spotřebitele, aby s reklamací neotáleli, je institut přerušení běhu lhůty pro vytnutí vady (i 

obráceného důkazního břemene) zakotvený v § 1922 odst. 2 věta druhá.42 MMR 2169 odst. 

1

37 D i. Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „. To se posoudí“ a „o právech z vadného plnění“. Neakceptováno Raději bychom ponechali stávající formulaci.

43 MMR 2169 odst. 

2

37 D ii. Doporučujeme nahradit slova „vadu odstraní“ slovy „odstraní vadu“. Akceptováno Bude upraveno.

44 MMR 2172 41 D V navrhovaném znění § 2172 větě druhé doporučujeme nahradit slova „vytkne kupujícímu tomu“ slovy „kupující

vytkne vadu tomu“.

Akceptováno Bude upraveno.

45 MMR 2173 42 D S ohledem na druhou větu důvodové zprávy k tomuto novelizačnímu bodu doporučujeme v § 2173 nahradit

slovo „písemné“ slovem „textové“. 

Akceptováno jinak Na základě připomínky MPO bude toto ustanovení z návrhu vypuštěno z důvodu duplicity se 

zákonem o ochraně spotřebitele.

46 MMR DZ 44 D i. Poukazujeme na to, že v případě zvolení varianty II, která ustanovení § 1919 OZ ze zákona vypouští, bude

potřeba nahradit v důvodové zprávě k § 2174a větě ustanovení § 1919 OZ ustanovením § 2113 OZ.

Vzato na vědomí

47 MMR 2174a 

odst. 1

44 D ii. Doporučujeme nahradit slova „kupujícímu vydá“ (§ 2174a odst. 1 věta první) slovy „vydá kupujícímu“. Akceptováno Bude upraveno.

48 MMR 2174a 

odst. 1 

písm. b)

44 D iii. Doporučujeme vložit za slovo „působnost“ [§ 2174a odst. 1 písm. b)] slovo „záruky“. Akceptováno Bude upraveno.

49 MMR 2174a 

odst. 3

44 D iv. Doporučujeme vypustit čárku za slovem „příznivý“ (§ 2174a odst. 3). Akceptováno Bude upraveno.
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50 MMR 2174b 

odst. 1

44 D v. Slova „odpovědný z vady věci“ v § 2174b odst. 1 neodpovídají terminologii současného občanského

zákoníku, neboť ten již nepoužívá pojem „odpovědnost“ ve smyslu následné (sekundární) povinnosti vzniklé

porušením primární povinnosti, nýbrž ve smyslu povinnosti vznikající současně s primární povinností (prodávající

odpovídá za to, že plní řádně, tj. nikoliv až tehdy, neplní-li řádně). Doporučujeme tedy například namísto slov

„odpovědný z“  použít slova „povinen z vadného plnění v důsledku“.

Akceptováno Bude přeformulováno.

51 MMR 2174b 44 D vi. Dáváme ke zvážení, zda právo postihu podle § 2174b nerozšířit i na případy prodlení s plněním závazku,

které vzniklo v důsledku chování jiné osoby v témže smluvním řetězci, jako tomu má být v případě smluv o

digitální službě (§ 2635m odst. 2). 

Vzato na vědomí

52 MMR 2635a 

odst. 1

45 D i. Doporučujeme pro větší přehlednost a systematičnost textu vymezit pojem „digitální služba“ v samostatném

ustanovení (jako je tomu například v úpravě smlouvy o dílo v § 2586 a násl. OZ), nebo alespoň v samostatném

odstavci (např. v § 2635a odst. 2).

Akceptováno Bude vymezeno v samostatném odstavci.

53 MMR 2635a 

odst. 2

45 D ii. Doporučujeme vložit za slovo „užívání“ (§ 2635a odst. 2) slovo „jinému“. Občanský zákoník používá sloveso

„přenechat“ vždy ve spojení s osobou, které se má věc přenechat (např. „jinému“, „nájemci“ apod.). 

Akceptováno Bude upraveno.

54 MMR 2635a 

odst. 3

45 D iii. Doporučujeme přesněji formulovat první část poslední věty § 2635a odst. 3, aby bylo jasnější, že stanoví

výjimky týkající se práv z vadného plnění u smluv uzavřených se spotřebitelem (předchozí část ustanovení se

vztahuje k úpravě odměny v případě smluv uzavřených se spotřebitelem, práva z vadného plnění nijak

neupravuje), například takto: „Spotřebitel nemůže v případě vadného plnění požadovat přiměřenou slevu ….“.

Neakceptováno Domníváme se, že ustanovení je dostatečně jasné.

55 MMR 2635a 45 D iv. Důvodová zpráva k § 2635a odst. 3 (str. 30) neodpovídá normativnímu textu, doporučujeme upravit. Akceptováno Bude upraveno.

56 MMR 2635b 

odst. 2

45 D v. Slova „o následcích prodlení“ v § 2635b odst. 2 považujeme za nadbytečná, současně však doporučujeme

první větu tohoto ustanovení zpřesnit, aby bylo jasné, v případě prodlení s plněním jaké povinnosti poskytovatele

se § 2159a odst. 1 použije obdobně, například (po vzoru zmíněného § 2159a odst. 1) takto: „Je-li poskytovatel v

prodlení s poskytováním digitální služby, § 2159a odst. 1 se použije obdobně.“ 

Akceptováno jinak Ustanovení bude přeformulávo, aby byly dostatečně zohledněny požadavky směrnice.

57 MMR 2635c 

odst. 2

45 D vi. Doporučujeme nahradit slova „Vedle ujednaných vlastností poskytovatel odpovídá kupujícímu, že“ (§ 2635c

odst. 2) slovy „Poskytovatel odpovídá uživateli, že vedle ujednaných vlastností“, popř. „Poskytovatel dále

odpovídá uživateli, že“. 

Akceptováno Bude upraveno.

58 MMR 2635c 

odst. 2 

písm. c)

45 D vii. Doporučujeme nahradit slovo „kupující“ [§ 2635c odst. 2 písm. c)] slovem „uživatel“. Akceptováno Bude upraveno.

59 MMR 2635c 

odst. 2

45 D viii. Doporučujeme nahradit slova „před uzavřením smlouvy uživatele“ (§ 2635c odst. 2 alinea 2) slovy

„uživatele před uzavřením smlouvy“.

Akceptováno Bude upraveno.

60 MMR 2635c 

odst. 4

45 D ix. Doporučujeme nahradit slova „uživateli poskytuje“ (§ 2635c odst. 4) slovy „poskytuje uživateli“. Akceptováno Bude upraveno.

61 MMR 2635d 

odst. 4

45 D x. Doporučujeme vypustit čárku za slovem „že“ v § 2635d odst. 4 větě druhé. Akceptováno Bude upraveno.

62 MMR 2635e 

odst. 3

45 D xi. V § 2635e odst. 3 větě druhé doporučujeme vložit za slovo „součinnosti“ slovo „uživatele“. Akceptováno Bude upraveno.

63 MMR 2635e 

odst. 3

45 D xii. V § 2635e odst. 3 větě třetí doporučujeme vložit před slovo „poučen“ slovo „poskytovatelem“. Neakceptováno Stávající formulaci považujeme za dostečně jasnou.

64 MMR 2635f 

odst. 1

45 D xiii. Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „. To se posoudí“ a „o právech z vadného plnění“ (§ 2635f

odst. 1).

Neakceptováno Raději bychom ponechali stávající formulaci.

65 MMR 2635f 

odst. 2

45 D xiv. Doporučujeme nahradit slova „vadu odstraní“ (§ 2635f odst. 2) slovy „odstraní vadu“. Akceptováno Bude upraveno.

66 MMR 2635h 

odst. 1

45 D xv. Doporučujeme nahradit slova „zdrží se poskytovatel“ (§ 2635h odst. 1) slovy „poskytovatel se zdrží“. Akceptováno Bude upraveno.

67 MMR 2635h 

odst. 2

45 D xvi. Doporučujeme vypustit čárku před slovem „zpřístupní“ (§ 2635h odst. 2). Akceptováno Bude upraveno.

68 MMR 2635h 

odst. 2

45 D xvii. Doporučujeme nahradit slova „zpřístupní poskytovatel“ (§ 2635h odst. 2) slovy „poskytovatel zpřístupní“. Akceptováno Bude upraveno.
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69 MMR 2635i 45 D xviii. Z ustanovení § 2635i není zřejmé, zda poskytovatel může požádat uživatele o vrácení hmotného nosiče,

který mu byl odevzdán v souvislosti s poskytováním digitální služby, i mimo souvislost s výpovědí, resp.

ukončením závazku. Doporučujeme tuto skutečnost výslovně uvést alespoň v důvodové zprávě, ideálně však i v

normativním textu, vztahuje-li se toto ustanovení pouze na případ výpovědi, resp. ukončení závazku, například

vložením slov „po ukončení závazku“ za slovo „poskytovateli“ v § 2635i větě první. Přijde nám vhodnější

navázat možnost poskytovatele požadovat po uživateli vrácení hmotného nosiče na ukončení závazku obecně,

nikoliv jen na případy výpovědi závazku, neboť zřejmě není důvod pro to, aby poskytovatel měl tuto možnost

pouze v případě výpovědi závazku. Současně z uvedeného důvodu doporučujeme v § 2635i větě druhé nahradit

slovo „výpovědi“ slovem „ukončení“.

Akceptováno Ustanovení je zakotveno v souvislosti s výpovědí závazku pro vadu plnění. Zohledníme tedy ve 

formulaci tento kontext.

70 MMR 2635j 45 D xix. Ustanovení § 2635j není příliš srozumitelné. Povinnost poskytovatele vrátit odměnu podle § 2635g za dobu,

po kterou měla digitální služba vadu, nemusí vzniknout jen v důsledku uplatnění práva na slevu či výpovědi

závazku, od nichž se má lhůta pro vrácení odměny podle § 2635j počítat, ale obecně v důsledku uplatnění práva

z vadného plnění u poskytovatele (nikoliv u soudu), tudíž doporučujeme navázat počátek běhu této lhůty na tuto

širší skutečnost. Právem z vadného plnění je navíc i výpověď závazku, tudíž by v takovém případě nebylo třeba

tento případ zvlášť uvádět. Dále se nejeví jako dostatečně určitý pojem „bezdůvodné obohacení“, proto

doporučujeme tento pojem v zákoně konkretizovat například doplněním slov „vzniklé v důsledku výpovědi

závazku“ a v důvodové zprávě uvést příklady plnění, která bude možné za bezdůvodné obohacení považovat,

neboť vznik bezdůvodného obohacení v případě výpovědi závazku, která působí jeho zánik s účinky ex nunc,

patrně nebude častý (bezdůvodným obohacením by mohly být např. zálohy ve smyslu § 1807 OZ). S ohledem na

výše uvedené navrhujeme například tuto formulaci § 2635j věty první: „Poskytovatel vrátí uživateli peněžité

částky podle § 2635f odst. 4 nebo § 2635g anebo mu vydá bezdůvodné obohacení vzniklé v důsledku výpovědi

závazku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele

právo z vadného plnění.“ 

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno. Navrhovaná formulace: „Poskytovatel vrátí uživateli peněžité 

částky, které má vydat podle § 2389n odst. 3 nebo 4  anebo podle § 2389o  bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné 

právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým uživatel uhradil odměnu, ledaže 

uživatel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady .“

71 MMR 2635k 

odst. 1

45 D xx. Pro lepší srozumitelnost textu doporučujeme přeformulovat návětí ust. § 2635k odst. 1 takto: „Nejedná-li se

o změnu digitální služby nezbytnou pro zachování digitální služby bez vad, poskytovatel může digitální službu

změnit,“.

Akceptováno Bude upraveno.

72 MMR 2635k 

odst. 1

45 D xxi. Doporučujeme upravit ust. § 2635k odst. 1 tak, aby bylo zřejmé, že k provedení změny digitální služby

nepostačuje, aby si strany důvod této změny (který musí být dle návrhu spravedlivý) pouze ujednaly, nýbrž že

tento důvod musí zároveň i nastat (což je jasné, ale mezi podmínkami provedení změny digitální služby v §

2635k odst. 1 to není výslovně uvedeno). Proto například doporučujeme vypustit slova „spolu se spravedlivým

důvodem pro takovou změnu“ v § 2635k odst. 1 písm. a) a zařadit nový pododstavec s označením b) v tomto

znění: „b) je-li pro to spravedlivý důvod, který si strany ujednaly ve smlouvě“ (s tím, že v návaznosti na to by

došlo ke změně v označení následujících pododstavců).

Neakceptováno Domníváme se, že uvedené je z textu zřejmé.

73 MMR 2635k 

odst. 1

45 D xxii. Doporučujeme uvést předpoklad aplikace podmínky („v případě, že…“) uvedené v ust. § 2635k odst. 1

písm. d) až za znění této podmínky, tedy přeformulovat ust. § 2635k odst. 1 písm. d) takto: „upozorní-li

uživatele v přiměřené době před provedením změny v textové formě na povahu změny, čas jejího provedení a na

právo vypovědět závazek podle odstavce 2 nebo na možnost zachovat digitální službu beze změny v souladu s

odstavcem 3, zhoršuje-li změna přístup uživatele k digitální službě nebo její užívání nikoli jen nevýznamně.“

Akceptováno Bude upraveno.

74 MMR 2635l 45 D xxiii. Doporučujeme nahradit slovo „oddílu“ (návětí § 2635l odst. 1 a § 2635l odst. 2) slovem „dílu“. Tuto

změnu doporučujeme provést i v důvodové zprávě k ust. § 2635a až § 2635m (str. 29, 30 a 34). 

Akceptováno Bude upraveno.

75 MMR 2635l odst. 

1

45 D xxiv. Doporučujeme vložit čárku před slovo „jejímž“ [2635l odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g)]. Akceptováno Bude upraveno.

76 MMR 2635m 

odst. 1

45 D xxv. Doporučujeme vložit za slovo „práva“ (§ 2635m odst. 1) slova „z vadného plnění“. Akceptováno Bude upraveno.

77 MMR 2635m 

odst. 2

45 D xxvi. Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „o právu postihu“ (§ 2635m odst. 2). Neakceptováno Pro přehlednost chceme ponechat.

78 MD NZ 5 až 

7

D Doporučujeme, aby novelizační body 5 až 7 byly sloučeny do jediného bodu, jehož návětí by znělo „§ 1919 zní:“

a následně by bylo uvedeno znění § 1919. Vzhledem k rozsahu tohoto ustanovení a množství změn považujeme

tento způsob za legislativně-technicky vhodnější.

Nebude-li tato připomínka akceptována, pak doporučujeme, aby ve stávajícím bodě 5 byl na samostatném řádku

uveden text „CELEX: 32019L00771“.

Neakceptováno Z důvodu lepšího přehledu o navrhovaných změnách v občanském zákoníku přistupujeme raději k 

samostatné úpravě jednotlivých změn. Celexové číslo bude doplněno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



79 MD 2131b 

odst. 1

16 D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 16 v ustanovení § 2131b odst. 1 byla vypuštěna věta první, neboť je

duplicitní k navrhovanému znění § 2159 odst. 1, resp. stávajícímu znění § 2079 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Občanský zákoník nikterak

neomezuje možnost stran ujednat si dobu či čas plnění a daná ustanovení tak působí subsidiárně pro situace, kdy

se tak nestane. Za obecné subsidiární pravidlo lze v tomto ohledu považovat ustanovení § 1958 odst. 2

občanského zákoníku, které je následně modifikováno obecnými ustanoveními o koupi a nadto specifikováno

zvláštním ustanovením o prodeji zboží spotřebiteli. Z tohoto důvodu považujeme za nadbytečné přijímat další

pravidlo, které je nadto již obsaženo v uvedených ustanoveních občanského zákoníku.

Neakceptováno Ustanovení transponuje pravidlo čl. 5 směrnice č. 770/2019. Domníváme se, že toto pravidlo 

nevyplývá z obecné úpravy. Podle směrnicové úpravy nemusí spotřebitel podnikatele k dodání 

vyzývat; podnikatel má plnit bez zbytečného odkladu. Z obecné úpravy v § 1958 odst. 2 vyplývá 

povinnost plnit be zbytečného odkladu po výzvě. Ustanovení § 2079 odst. 2 nestanoví, kdy mají 

strany plnit, ale že mají zpravidla plnit současně (odevzdání věci a zaplacení kupní ceny tzv. z ruky 

do ruky). Ustanovení § 2159 odst. 1 se vztahuje jen na hmotné movité věci (§ 2158 odst. 1); na 

koupi digitálního obsahu tedy nedopadá. 

80 MD 2131d 

odst. 2

16 D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 16 byla v ustanovení § 2131d odst. 2 vypuštěna slova „jasně a

srozumitelně“, případně aby byla nahrazena slovem „výslovně“. Navrhované znění je problematické, neboť

nedůvodně zavádí další druh kvalifikovaného upozornění, čímž komplikuje interpretaci dosavadních druhů

upozornění. Dosud občanský zákoník ve všeobecných ustanoveních o závazcích a v ustanoveních o závazcích z

právních jednání rozlišuje mezi upozorněním prostým (např. § 2084 občanského zákoníku) a upozorněním

kvalifikovaným (např. § 1854 odst. 2 či § 1888 odst. 2 věta třetí občanského zákoníku, kde je užito slovo

„výslovně“).

Neakceptováno Bohužel, jedná se o požadavek směrnice, který je třeba transponovat. Tento obrat je používán 

zejména ve spotřebitelském právu (viz § 1811 odst. 1). Samotný občanský zákoník používá na 

mnoha místech různé obraty.

81 MD 2131h 

odst. 5, 

2169a 

odst. 3, § 

2635f 

odst. 5 a § 

2635k 

odst. 1 a 

odst. 2

16, 

38, 

45

D Doporučujeme, aby v novelizačních bodech 16, 38 a 45 v ustanoveních § 2131h odst. 5, § 2169a odst. 3 a §

2635f odst. 5 bylo slovo „nevýznamná“ nahrazeno slovem „nepodstatná“ a dále v novelizačním bodě 45 v

ustanovení § 2635k odst. 1 písm. g) a odst. 2 bylo slovo „nevýznamně“ nahrazeno slovem „nepodstatně“. Tuto

připomínku vznášíme z důvodu zachování terminologie užívané občanským zákoníkem, který výraz

„nevýznamná, resp. „nevýznamně“ neužívá, naproti tomu však pracuje s výrazem „nepodstatný“ (v různých

tvarech), a to právě ve spojení s vadným plněním (§ 2107 odst. 1 občanského zákoníku). Z tohoto důvodu

doporučujeme přidržet se těchto pojmů a užitím nových pojmů nezavádět další kategorii vad.

Neakceptováno Směrnice č. 771/2019 rozlišuje v zásadě tři kategorie vad. První rozlišení lze učinit mezi vadami, 

které jsou podstatným porušením smlouvy (v našem právním řádu tomu odpovídá podstatná vada), 

a které jsou nepodstatným porušením smlouvy. Podstatné porušení smlouvy potom opravňuje 

spotřebitele rovnou odstoupit od smlouvy (aniž by musel nechat věc opravit / vyměnit). Nejedná-li 

se o podstatné porušení smlouvy, musí spotřebitel nejprve využít prostředků k odstranění vady 

(oprava / výměna) a ve stanovených případech může následně odstoupit od smlouvy [viz § 2169a 

odst. 1 písm. a) a b)]. Nevýznamné vady potom představují podkategorii vad nepodstatných. Toto 

rozlišení je třeba zachovat, jinak by k mnohem většímu, než zamýslenému, omezení práva odstoupit 

od smlouvy.

82 MD NZ 18 až 

21

D Doporučujeme, aby novelizační body 18 až 21 byly sloučeny do jediného bodu, jehož návětí by znělo „§ 2158 a

2159 znějí:“. Vzhledem k rozsahu těchto ustanovení a množství změn považujeme tento způsob za legislativně-

technicky vhodnější.

Neakceptováno Z důvodu lepšího přehledu o navrhovaných změnách v občanském zákoníku přistupujeme raději k 

samostatné úpravě jednotlivých změn. 

83 MD 2159 odst. 

2

21 D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 21 v ustanovení § 2159 odst. 2 věta první zněla: „Má-li prodávající

kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji dopravce předá kupujícímu. Určil-li však

dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc odevzdána kupujícímu v okamžiku, kdy ji

prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.“. Tuto formulaci

považujeme za výstižnější a přesnější, neboť je postaven na jisto okamžik, kdy je věc předána kupujícímu.

Rovněž je tato formulace terminologicky bližší občanskému zákoníku a zároveň odpovídá obsahu

transponovaných směrnic, tedy směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019

o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (dále jen „směrnice

2019/770“)¨a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých

aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice

1999/44/ES (dále jen „směrnice 2019/771“).

Akceptováno Ustanovení transponuje pravidlo čl. 20 směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů. Navrhujeme 

následující úpravu: „Má-li prodávající kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v 

okamžiku, kdy mu ji předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím 

nabídnut, je věc kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; 

práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena. “.

84 MD 2159a 

odst. 1

22 D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 22 v ustanovení § 2159a odst. 1 větě druhé bylo vypuštěno slovo

„okamžitě“. Ačkoli jsme si vědomi, že daná formulace vychází z transponovaných směrnic, máme za to, že užití

spojení „okamžité odstoupení“ není vhodné. Občanský zákoník pracuje pouze s výrazem odstoupení (případně

doplněným o spojení „bez zbytečného odkladu“). Zavedením navrhovaného termínu by došlo k určení jakési

dvojí kvality odstoupení, která je ovšem nedůvodná, neboť v současné době je institut odstoupení konstruován

tak, že k odstoupení (od smlouvy) může dojít za splnění určitých podmínek. Doplnění slova „okamžitě“ by

způsobilo výkladové obtíže, neboť by nebylo zřejmé, zda kupující může odstoupit pouze v dané chvíli (v onom

okamžiku) a následně z daného důvodu již nikoli, nebo by to znamenalo, že ostatní případy, kdy občanský

zákoník užívá výraz „odstoupení“ je nutno interpretovat tak, že k němu nemůže dojít okamžitě.

Akceptováno jinak Toto slovo mělo vyjadřovat, že spotřebitel nemusí dávát prodávajícímu dodatečnou lhůtu k plnění, 

ale může rovnou odstoupit od smlouvy. Navrhujeme následující formulaci: „Je-li prodávající v 

prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit poté, co prodávající svoji 

povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující však může 

od smlouvy odstoupit i bez dodatečné lhůty, odmítl-li prodávající plnit nebo je-li plnění v určeném 

čase nezbytné s ohledem na všechny okolnosti uzavření smlouvy anebo sdělil-li kupující před 

uzavřením smlouvy prodávajícímu, že je dodání v určitý čas nezbytné. Ustanovení § 1980 se 

nepoužije. “.

85 MD NZ 23 až 

27

D Doporučujeme, aby novelizační body 23 až 27 byly sloučeny do jediného bodu, jehož návětí by znělo „§ 2161

zní:“. Vzhledem k rozsahu tohoto ustanovení a množství změn považujeme tento způsob za legislativně-

technicky vhodnější.

Neakceptováno Z důvodu lepšího přehledu o navrhovaných změnách v občanském zákoníku přistupujeme raději k 

samostatné úpravě jednotlivých změn. 

86 MD 2161 odst. 

1 písm. a)

24 D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 24 v ustanovení § 2161 odst. 1 písm. a) bylo v souladu s čl. 6 písm. a)

in fine směrnice 2019/771 doplněno tak, že se ustanovení vztahuje také na jiné vlastnosti podle požadavků

uvedených v kupní smlouvě.

Akceptováno Bude doplněno. (Uvedené vyplývá z úvodní části ustanovení, která uvozuje demonstrativní výčet.)
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87 MD 2161 odst. 

1 písm. b) 

a § 2635c 

odst. 1 

písm. b)

24 a 

45

D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 24 v ustanovení § 2161 odst. 1 písm. b) a v novelizačním bodě 45 v

ustanovení 2635c odst. 1 písm. b) byla formulace upravena způsobem, z něhož bude nepochybné, že prodávající

odpovídá kupujícímu za to, že věc je použitelná (využitelná) pro konkrétní účel, nikoli že prodávající souhlasí s

účelem, k němuž ji chce kupující použít (účelem může být neetické či nemorální avšak zákonné chování, s nímž

prodávající nemusí souhlasit, nicméně odpovídá za to, že k danému účelu je objektivně možné věc použít).

Neakceptováno Domníváme se, že je z kontextu zřejmé, k čemu má toto pravidlo směřovat.

88 MD NZ 30 až 

41

D Doporučujeme, aby novelizační body 30 až 41 byly sloučeny do jediného bodu, jehož návětí by znělo „§ 2165 až

2172 znějí:“. Vzhledem k rozsahu těchto ustanovení a množství změn považujeme tento způsob za legislativně-

technicky vhodnější.

Neakceptováno Z důvodu lepšího přehledu o navrhovaných změnách v občanském zákoníku přistupujeme raději k 

samostatné úpravě jednotlivých změn. 

89 MD 2635c 

odst. 1

45 D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 45 v ustanovení § 2635c odst. 1 bylo návětí vhodněji formulováno,

neboť skladba věty je nesourodá a působí interpretační obtíže.

Vzato na vědomí Pokusíme se formulovat lépe.

90 MD 2635c 

odst. 2

45 D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 45 v ustanovení § 2635c odst. 2 bylo slovo „kupujícímu“ nahrazeno

slovem „uživateli“ a v písm. c) bylo slovo „kupující“ nahrazeno slovem „uživatel“. V ustanovení § 2635c odst. 5

větě první pak doporučujeme zvážit, zda slovo „uživateli“ nahradit slovem „spotřebiteli“, a to vzhledem k

vyznění celé věty.

Akceptováno Bude upraveno.

91 MD 2635j 45 D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 45 v ustanovení § 2635j byla do věty druhé doplněna podmínka

uvedená v čl. 18 odst. 2 in fine směrnice 2019/770, která předpokládá, že spotřebiteli při vrácení platby

nevzniknou žádné poplatky.

Akceptováno Bude doplněno.

92 MD 2635k 45 D Doporučujeme, aby v novelizačním bodě 45 v ustanovení § 2635k odst. 1 písm. d) bylo slovo „upozorní“

nahrazeno slovem „upozorní-li“ či obdobným způsobem tak, aby bylo dané ustanovení funkční a uvedená

podmínka byla aplikovatelná.

Akceptováno Bude upraveno.

93 MD Ú D Doporučujeme upravit účinnost návrhu zákona tak, aby odpovídala oběma transponovaným směrnicím (čl. 24

odst. 1 alinea 2 směrnice 2019/770 a čl. 24 odst. 1 alinea 2 směrnice 2019/771) i důvodové zprávě (s. 4 a 36),

tedy aby zákon nabyl účinnost k 1. lednu 2022.

Akceptováno Bude upraveno.

94 MD NZ D Doporučujeme prohodit pořadí článků II a III tak, aby členění novely odpovídalo čl. 28 odst. 6 legislativních

pravidel vlády, tedy aby ustanovení o účinnosti zákona (novely) bylo v posledním článku.

Akceptováno Bude opraveno.

95 MD DZ D Doporučujeme v důvodové zprávě na s. 12 v pátém odstavci větě třetí slovo „zachycena“ nahradit slovem

„zachyceno“.

Akceptováno Bude opraveno.

96 MD DZ D Doporučujeme v důvodové zprávě na s. 13 v odstavci druhém větě první a na s. 15 odstavci prvním text

„770/2019“ nahradit textem „771/2019“, neboť čl. 17, na který je v textu odkazováno, je převzat ze směrnice

2019/771.

Akceptováno Bude opraveno.

97 MD DZ D Doporučujeme v důvodové zprávě na s. 14 v odstavci třetím větě druhé slovo „níž“ nahradit slovem „nímž“. Akceptováno Bude opraveno.

98 MD DZ D Doporučujeme v důvodové zprávě na s. 16 v odstavci čtvrtém větě sedmé text „č. č.“ nahradit textem „č.“ (jedná

se o duplicitu).

Akceptováno Bude opraveno.

99 MD US D Doporučujeme, aby v bodě III. podbodu 1. návrhu usnesení vlády České republiky bylo slovo „bodu“ nahrazeno

slovem „bodů“, neboť je odkazováno na dva body (plurál).

Akceptováno Bude opraveno.

100 MD Ob D Doporučujeme, aby ve sloupci „Důvod předložení“ byla věta druhá ukončena tečkou. Vzato na vědomí

101 MPSV 504a 1 D V navrhovaném ustanovení § 504a odst. 1 je uvedeno, že digitální obsah jsou data vytvořená a poskytovaná v

digitální podobě. Toto ustanovení doporučujeme přeformulovat. Jedná se o definici kruhem. Nic na tom nemění

skutečnost, že se jedná o převzetí textu ze směrnice č. 2019/770. Srozumitelnosti a jednoznačnosti ve smyslu čl.

2 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády by pomohlo uvedení demonstrativního výčtu, co se digitálním

obsahem například rozumí.

Vzato na vědomí Obáváme se, abychom tím nezúžili věcnou působnost vyžadovanou směrnicí.

102 MPSV V D K jednotlivým variantám ustanovení týkajících se záruky za jakost se resort MPSV z hlediska své působnosti

nevyjadřuje. 

Vzato na vědomí

103 APEK D a) Současný stav úpravy práv z vadného plnění

Nás spolek v praxi poměrně negativně vnímá současnou podobu regulace v oblasti práv z vadného plnění, kterou

považujeme přinejmenším za ne zcela koherentní. Určitě tak přivítáme, pokud by mělo dojít k celkovému

zlepšení legislativně technické úrovně této regulace, včetně odstranění duplicit a její celkové roztříštěnosti (viz

kupříkladu úprava stejných vztahů v ustanovení § 1919 a § 2113, § 2114 občanského zákoníku apod.).

Vzato na vědomí

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



104 APEK 2174b 44 Z b) Právo postihu dle § 2174b návrhu

Dle našeho názoru by mělo dojít k podstatnému přepracování ustanovení § 2174b návrhu ohledně tzv. práva

postihu, a to jak z věcného pohledu, tak i z pohledu jeho konkrétního slovního vyjádření tohoto ustanovení.

Zejména bychom považovali za vhodné, pokud by bylo vzato v úvahu, že jednotlivé složky „věc s digitálními

vlastnostmi“ mohou mít až do jejího prodeje „konečným“ prodávajícím odlišný právní režim a život. To

kupříkladu znamená, že „konečný“ prodávající sice může být ve smluvním vztahu (či v řetězci smluvních vztahů)

s výrobcem hardware, ale již nemusí být ve smluvním vztahu (či v řetězci smluvních vztahů) s poskytovatelem

operačního systému takového hardware. Přestože tak bude „konečný“ prodávající odpovídat spotřebiteli za obě

tyto složky věci s digitálními vlastnostmi, nemusí se z formálního pohledu jednat o „tentýž smluvní řetězec“ tak,

jak s ním počítá § 2174b návrhu. Stejně tak pokud digitální obsah dodává třetí osoba (přestože za něj nese

„konečný“ prodejce odpovědnost, pokud je součástí kupní smlouvy), bude se tak zpravidla dít na základě

přímého smluvního vztahu mezi takovým poskytovatelem obsahu a spotřebitelem (nejedná se o přeprodej

digitálního obsahu a „konečným“ prodávajícím).

Pokud by ustanovení § 2174b odst. 1 občanského zákoníku zůstalo v navrhované podobě zachováno, bude v

praxi vznikat řada situací, kdy „konečný“ prodávající nebude mít vůči komu právo postihu uplatnit, jelikož

taková osoba není v řetězci smluvních vztahů. V této souvislosti je nutné zmínit, že řada „konečných“

prodávajících bude v České republice mikropodnikem či malým nebo středním podnikem (budou tedy

ekonomicky daleko slabší, než jsou jejich dodavatelé). I z těchto důvodů se domníváme, že navrhované

ustanovení § 2174b odst. 1 občanského zákoníku by mělo být přepracováno tak, aby právo postihu zahrnovalo

nejen osoby, které jsou součástí smluvního řetězce „konečného“ prodávajícího, ale i další osoby, v důsledku

jejichž jednání mohlo dojít k nesouladu s kupní smlouvou (kupříkladu osoby, které učiní prohlášení, na které se

spotřebitel odvolává, či osoby které poskytují spotřebiteli plnění, jež není v souladu).

V souvislosti se slabším postavením „konečného“ prodávajícího je nutné vzít také v úvahu, že dodavatelem zboží

„koncovému“ prodávajícímu bude v řadě případů zahraniční subjekt (včetně dodavatelů usazených mimo EU),

přičemž ochranné ustanovení § 2174b odst. 3 návrhu tak bude možné obejít volbou jiného rozhodného práva. V

této souvislosti ponecháváme stranou otázku toho, že práva „konečného“ prodávajícího vůči zahraničnímu

subjektu nebude reálně vůbec možné vymoci. Z hlediska faktického tak nelze předpokládat, že se podaří v praxi

„konečným“ prodávajícím podstatně přenést riziko odpovědnosti za soulad všech prvků věci s digitálními

vlastnosti na své dodavatele. I z těchto důvodů se tak domníváme, že by mělo dojít k rozšíření okruhu osob, vůči 

Neakceptováno Domníváme se, že z ustanovení nelze zcela vypustit omezení na tentýž řetězec smluvních vztahů, jak 

o něm hovoří směrnice. Ve svém důsledku by to prakticky vedlo k odpovědnosti za vady mimo 

souvislost s uzavřenou smlouvou.

Ve vztahu k digitálnímu obsahu a digitálním službám ustanovení chápeme tak, že nemusí docházet k 

„přeprodeji“ na konečného prodávajícího a od něj potom na spotřebitele, ale že je třeba, aby byly 

digitální obsah nebo digitální služby poskytovány na základě smlouvy, ať již mezi jejich 

poskytovatelem a konečným prodávajícím nebo mezi dalšími články v témže řetězci (např. mezi 

poskytovatelem a dodavatelem). Smyslem ustanovení je, aby bylo možné uplatnit náhradu vždy vůči 

smluvně nejbližšímu článku, přičemž postupně by se odpovědnost měla koncentrovat až u osoby, 

která skutečně vadu způsobila. Ustanovení § 2161 odst. 2 písm. b) omezuje odpovědnost 

prodávajícího rovněž s ohledem na veřejná prohlášení osob v témže smluvním řetězci .

Pokud by byly digitální obsah nebo digitální služba poskytovány zcela mimo dohodu jejich 

poskytovatele a prodávajícího, resp. dodavatele, bude namístě, aby si prodávající smluvně výslovně 

vyloučil svou odpovědnost za toto plnění.

Z hlediska systematického bychom setrvali na návrhu. Ustanovení je použitelné jen v kontextu 

spotřebitelských smluv. Jiné právní řády jej také uvádějí spolu s transpozicí dané směrnice.

105 APEK 1922 odst. 

2

Z c) Ustanovení § 1922 odst. 2 občanského zákoníku

Za velmi důležité pro účely návrhu považujeme ustanovení § 1922 odst. 2 občanského zákoníku, které v

současné době zní následovně „Vytkl-li nabyvatel zciziteli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z

vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.“ V rámci návrhu je

na ustanovení § 1922 odst. 2 občanského zákoníku hojně odkazováno, a to za účelem, aby toto ustanovení bylo

aplikováno obdobně (je konkrétně možné zmínit legislativní odkazy v § 2117, § 2131, § 2131d odst. 1 a § 2165

odst. 1 návrhu).

Nicméně výklad tohoto ustanovení, a to jak v jeho současné podobě, tak i v rámci navrhovaného znění, není

bohužel jednoznačný. Konkrétně nemusí být zcela zřejmé, co se přesně rozumí „dobou, po kterou nabyvatel

nemůže vadný předmět užívat.“ Znění tohoto ustanovení totiž může asociovat, že rozhodující je doba, kdy je

zboží fakticky nepoužitelné. Nicméně tato doba se může podstatně odlišovat od doby, kdy není zboží možné

nabyvatelem užívat, jelikož probíhá reklamační řízení. Nelze tedy vyloučit výklad (ve prospěch spotřebitele), že

rozhodující pro stavění lhůty je faktický stav zboží (přestože jeho vada nebyla zatím vůbec vytknuta). Z těchto

důvodů bychom tedy preferovali, aby došlo k upřesnění textace ustanovení § 1922 odst. 2 občanského zákoníku

(a k odstranění možných výkladových problémů) tak, aby bylo nepochybné, že pro stavění předmětné lhůty je

rozhodující a) okamžik vytknutí vady (pro započetí stavění běhu lhůty) a b) okamžik vyřízení reklamace (pro

ukončení stavění běhu lhůty), a to bez ohledu na to, že zboží nebylo možné pro vadu fakticky užívat již dříve.

Neakceptováno Domníváme se, že ustanovení je dostatečně jasné a není třeba jej dále zpřesňovat. Pokud jde o 

okamžik přerušení lhůt, musí k němu dojít až v okamžiku vytknutí vady (což plyne z textu zákona). 

To je současně motivací pro kupujícího-spotřebitele, aby s vytknutím vady neotálel. V opačném 

případě by výklad vedl k absurdním závěrům. Konec přerušení lhůty je potom závislý na opětovné 

možnosti kupujícího věc užívat. To prakticky nastává ve chvíli, kdy prodávající splní své povinnosti 

z vadného plnění, např. věc opraví a umožní kupujícímu věc převzít.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



106 APEK ZOS d) Ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele

Je nepochybné, že zapracování ustanovení směrnic do českého právního řádu přinese další nárůst objemu právní

regulace v oblasti práv z vadného plnění. Přestože předmětem návrhu zatím není úprava rozsahu informační

povinnosti podnikatele dle čl. 13 zákona o ochraně spotřebitele, dáváme jí tímto na zvážení. Toto ustanovení

zákona o ochraně spotřebitele konkrétně stanoví, že „prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o

rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom,

kde lze reklamaci uplatnit.“

Plnění této povinnosti v rozsahu vyžadovaném orgány veřejné moci (ČOI) v současné době představuje

zveřejnění textu o délce 2 až 3 normostran, přičemž po zapracování směrnic tento rozsah nadále vzroste. K tomu

je nutné připočíst, že pohled orgánů veřejné moci, jak tuto povinnost správně plnit, se postupem času podstatně

vyvíjí. Je zřejmé, že z pohledu podnikatele nemá smysl plnit předmětnou poučovací povinnosti jiným způsobem,

než uvedením (přepisem) ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, neboť rozsah práv z

odpovědnosti za vady není možné vůči spotřebiteli výrazně smluvně modifikovat, a navíc výklad řady zákonných

ustanovení je stále předmětem odborných debat.

Uvedení velkého množství zákonných ustanovení obchodníkem v rámci jeho poučovací povinnosti podle § 13

zákona o ochraně spotřebitele je ve svém důsledku velmi nepraktické a vždy neúplné, neboť obsah práv

spojených s odpovědností za vady totiž nelze nikdy omezit pouze na zákonný text, či jeho část. Jedná se o

nesplnitelnou právní povinnost. Navíc uvádění všech těchto informací je ve svém důsledku v rozporu se zájmy

spotřebitele (z důvodu obrovského rozsahu a komplexity takto poskytnutých informací), jež nevyhovuje

požadavkům ustanovení § 1811 odst. 1 občanského zákoníku.

Domníváme se tedy, že ustanovení § 13 zákona o ochraně spotřebitele by mělo být změněno.

Vzato na vědomí Veřejnoprávní aspekty směrnice budou provedeny novelou zákona o ochraně spotřebitele, který 

předloží Ministerstvo průymslu a obchodu. Uvedený podnět tedy předáme k vyřízení.

107 APEK 2165 30 e) Včasné vytknutí vady spotřebitelem

V rámci ustanovení § 1921 odst. 1 návrhu je uvedeno, že „nabyvatel může právo z vadného plnění uplatnit u

soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to

buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje.“ Nicméně ustanovení druhé věty ustanovení § 2165

návrhu použití této regulace pro případ koupě zboží spotřebitelem vylučuje: „soud právo z vady přizná i v

případě, že vada nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost věc prohlédnout a

vadu zjistit.“ Směrnice o prodeji zboží počítá ve svém čl. 12 odst. 1 s tím, že jednotlivé členské státy budou mít

stanoven požadavek na včasné vytknutí vady spotřebitelem. Naše asociace se domnívá, že tento tradiční institut

má svůj nezpochybnitelný význam i v oblasti prodeje zboží spotřebitelům, kdy předchází některým zcela

účelovým jednáním ze strany kupujícího. Máme tedy za to, že druhá věta ustanovení § 2165 návrhu by měla být

vypuštěna, přičemž by měly být do návrhu implementovány požadavky čl. 12 odst. 1 směrnice o prodeji zboží na

tento institut.

Neakceptováno Zakotvení tzv. notifikační povinnosti bylo zvažováno, avšak nakonec bylo rozhodnuto (ze strany 

MPO jakožto gestora v oblasti ochrany spotřebitele), že této diskrece nebude využito a bude 

zachován stávající stav. To je výsledek určitého kompromisu ohledně všech regulatorních možností 

daných směrnicí (např. není využita možnost prodloužení odpovědnosti ani délka tzv. obráceného 

důkazního břemene). Z poznatků MPO rovněž vyplývá, že spotřebitelé ve většině případů uplatňují 

svá práva včas. Motivačním prvkem pro spotřebitele, aby s reklamací neotáleli, je institut přerušení 

běhu lhůty pro vytnutí vady (i obráceného důkazního břemene) zakotvený v § 1922 odst. 2 věta 

druhá.

108 APEK 2174 a 

2635m 

odst. 1

Znění § 2174 návrhu není dle našeho názoru zcela šťastné. Konkrétně je navrhována následující textace:

„Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady vytkl vadu věci, že se jeho práva

omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.“ Souhlasíme s tím, že práva spotřebitele nelze omezit před vznikem

vady věci. Nicméně dle našeho názoru nedává zcela smysl, aby nebylo možné uzavřít se spotřebitelem dohodu

ani poté, co se vada již projevila, nicméně nebyla zatím formálně spotřebitele vytknuta. Vytknutí vady

předpokládá náležité právní jednání, které spotřebitel nemusí být vždy schopen učinit správně (a často takovému

formální vytknutí předchází neformální jednání stran). Ani implementované předpisy tento formální požadavek

spočívající ve vytknutí vady pro možnost učinění dohody se spotřebitelem neobsahují. Přikláněli bychom se tedy

k přijetí znění, které odpovídá textu ustanovení čl. 21 odst. 1 směrnice o prodeji zboží, jež zní: „jakákoli smluvní

dohoda, která k újmě spotřebitele vylučuje použití vnitrostátních opatření provádějících tuto směrnici, odchyluje

se od nich nebo mění jejich účinek před tím, než byl prodávající upozorněn spotřebitelem na nesoulad zboží,

není pro spotřebitele závazná.“ Současné znění § 2174 občanského zákoníku se nám tak jeví z věcného pohledu

jako správnější (více odpovídající směrnici o prodeji zboží a potřebám praxe). Podobná situace je v případě

ustanovení § 2635m odst. 1 návrhu.

Neakceptováno Vytknutí vady chápeme široce (viz § 1921 odst. 1). Strany se tedy mohou domluvit odchylně od 

zákona již při této první příležitosti, kdy spotřebitel obeznámí prodávajícího s vadou věci. 

109 APEK 2174a 

odst. 3

Je navrhováno následující znění tohoto ustanovení: „Je-li obsah záruky uvedený v záručním listu pro kupujícího

méně příznivý než obsah uvedený v reklamě, platí obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením

smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla záruka převzata.“ Toto

znění se však významově odchyluje od čl. 17 odst. 1 směrnice o prodeji zboží: „Jsou-li podmínky uvedené v

prohlášení o obchodní záruce pro spotřebitele méně příznivé než podmínky stanovené v související reklamě, je

obchodní záruka závazná podle podmínek stanovených v reklamě týkající se obchodní záruky, ledaže byla

související reklama před uzavřením kupní smlouvy opravena stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla

sdělena.“ Směrnice tedy hovoří o opravě reklamy stejným způsobem, jakým byla reklama sdělena, zatímco

ustanovení § 2174a odst. 3 návrhu hovoří o stejném způsobu, jakým byla převzata záruka.

Akceptováno Bude upraveno.
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110 APEK 2173 Vzhledem k tomu, že návrh pracuje s předpokladem, že celý tento pododdíl 6 bude dopadat pouze na vztahy při

prodeji zboží spotřebiteli, viděli bychom úpravu § 2173 návrhu duplicitní ve vztahu k ustanovení posledních

dvou vět § 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Konkrétně k ustanovením: „Prodávající je povinen

spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký

způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně

potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato

povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.“ Domníváme se, že takováto potenciální

duplicita právní úpravy není prospěšná.

Akceptováno Z občanského zákoníku bude tato úprava vypuštěna a ponechána v zákone o ochraně spotřebitele.

111 APEK 2158 odst. 

1

Ustanovení § 2158 odst. 1 je navrhováno v této podobě „Je-li kupujícím spotřebitel, platí pro prodej hmotné

movité věci i ustanovení tohoto pododdílu.“ Nicméně záměrem zákonodárce není, aby se tato regulace

(pododdílu 6) vztahovala i na prodej zboží mezi spotřebiteli navzájem. To se nám jeví i z textu připojené

důvodové zprávy.12 Avšak samotné znění ustanovení § 2158 odst. 1 návrhu tomuto předpokladu neodpovídá,

neboť postavení prodávajícího není výslovně řešeno, přičemž úprava by tak mohla být vztažena i na smlouvy

mezi spotřebiteli navzájem.

Vysvětleno Podle § 419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním 

jinak jedná . Osoba může mít postavení spotřebitele, pouze je-li druhou smluvní stranou podnikatel.

112 APEK 2635a 45 a) Digitální služba jako zvláštní smluvní typ

Dáváme na zvážení navrhované zařazení ustanovení ohledně digitální služby jako zvláštního smluvního typu (v

dílu 9 v hlavě II části čtvrté občanského zákoníku), neboť se dle našeho názoru nejedná o zvláštní smluvní typ,

ale o předpoklady po poskytování určitého druhu služeb. Nicméně pokud by mělo toto navrhované zařazení

zůstat, považovali bychom přinejmenším za vhodné, aby došlo k vyjasnění možného vztahu ustanovení ohledně

digitální služby k jiným smluvním typům (zejména smlouvě licenční a ke smlouvě o dílo).

Akceptováno/vysvět

leno

Na základě připomínky Ministerstva kultury bude pasáž o koupi digitálního obsahu vypuštěna a celá 

směrnice bude transponována v rámci jednoho oddílu o poskytování digitálního obsahu. Souhlasíme, 

že digitální služba jako taková nepředstavuje samostatný smluvní typ. Podle našeho názoru by se 

jednalo pouze o druh smlouvy služební (jak ji řada zahraničních právních řádu rozeznává, včetně 

našeho bývalého Obecného zákoníku občanského). Problematické však je, že občanský zákoník 

obecné vymezení smlouvy o službě neobsahuje, přestože upravuje řadu jejích variací (viz například 

smlouvy o péči o zdraví). Z tohoto důvodu jsme se rozhodli začlenit příslušnou úpravu na toto 

místo.

Jestliže užívání digitálního obsahu vyžaduje též licenci (např. počítačový program), bude třeba v 

potřebné míře aplikovat též ustanovení o licenci. V daném případě se bude jednat o smlouvu 

smíšenou. K jinému poskytování digitálního obsahu naopak licence vyžadována není, neboť se nijak 

s právem duševního vlastnictví nenakládá (např. půjčení e-knihy). Pokud jde o vztah ke smlouvě o 

dílo, ta je charakterizována úplatným provedením díla. Podle směrnice se má daná úprava vztahovat 

i na smlouvy o dílo – minimálně ve vztahu ke spotřebitelům se tato úprava musí použít vedle 

pravidel pro smlouvu o dílo.

113 APEK 2131a b) Přehlednost úpravy ohledně koupě digitálního obsahu (§ 2131a až § 2131k návrhu)

V části návrhu týkající se koupě digitálního obsahu (§ 2131a až § 2131k návrhu) je možné nalézt velké množství

legislativních odkazů. To je dle našeho názoru v rozporu s původní koncepcí občanského zákoníku (bez ohledu

na skutečnou výslednou podobu legislativního textu občanského zákoníku) a navrhovaná právní úprava tak

působí velmi nepřehledně.

Akceptováno Na základě připomínky Ministerstva kultury bude pasáž o koupi digitálního obsahu vypuštěna a celá 

směrnice bude transponována v rámci jednoho oddílu o poskytování digitálního obsahu.

114 APEK 2131c 16 c) Duplicita úpravy (§ 2131c odst. 3 a 4 a § 2161a odst. 3 a 4 návrhu)

Ustanovení § 2131c odst. 3 a 4 a § 2161a odst. 3 a 4 návrhu obsahují úpravu shodné problematiky, přestože se

jedná v obou případech o úpravu práv a povinností z kupní smlouvy. Navíc textace použitá v obou ustanovení

není zcela shodná, což může způsobit výkladové problémy.

Vysvětleno V daných případech jde o transpozici odlišných směrnic. Bohužel pravidla obsažená ve směrnici o 

digitálním obsahu a ve směrnici o zboží se v různých jendotlivostech liší, což nám neumožnilo 

provést transpozici v rámci jedné spotřebitelské části. V prvním případě se jedná o samostatně 

poskytovaný digitální obsah, v druhém případě o tzv. zabudovaný digitální obsah nebo službu.

115 APEK 504a odst. 

2 a 3

1 D d) Používání termínu software v návrhu

Návrh pracuje s legislativně nikoliv standardním pojmem software. V rámci autorského zákona je tradičně využit

pojem počítačový program. Termíny počítačový program a software nejsou také ve všech případech považovány

za ekvivalentní. Přikláněli bychom se tedy k využití pojmu počítačový program.

Vysvětleno Nejsme si jisti, zda se tyto dva termíny obsahově kryjí. Dále poukazujeme na § 1811 odst. 2 písm. i) 

OZ, který tyto pojmy již používá. 

116 KS v Praze V D Ohledně dvou navrhovaných variant úpravy záruky za jakost se přikláníme k variantě I., kdy by byla záruka za

jakost upravena pouze v obecných ustanoveních, s následnou jednotnou aplikací pro jednotlivé smluvní typy, u

nichž bude přicházet poskytnutí záruky do úvahy, a se zachováním speciální úpravy pro spotřebitelské vztahy.

Vzato na vědomí Z připomínek nevyplynula jasná preference pro jednu z variant, proto bude úprava předložena vládě 

variantně.
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117 KS v Praze 563a 2 D Z předloženého návrhu zákona a ze souvisejících podkladů není zcela zřejmé, z jakého důvodu je navrhována

změna terminologie z „textové podoby“ na „textovou formu“. Navíc bude třeba odlišovat písemnou formu a

textovou formu, což může vést k zaměňování těchto pojmů. S ohledem na novou definici textové formy v

navrhovaném ustanovení § 563a by měla být změna promítnuta rovněž do stávajícího ustanovení § 562 odst. 1, v

němž je řešena písemná forma při využití elektronických nebo jiných technických prostředků. Z důvodové zprávy

vyplývá, že písemnou formou bude nově zřejmě „textová forma s podpisem jednajícího“, oproti tomu textová

forma bude zachycení textu bez podpisu jednajícího. Jestliže je toto záměrem novely, mělo by to být v zákoně

jasně vyjádřeno a patřičně promítnuto ve všech ustanoveních občanského zákoníku. Nabízí se zde také otázka

(ne)řešení ochrany slabší smluvní strany a spotřebitele, jestliže se má připustit možnost si tuto „textovou formu“

sjednat dle 564 občanského zákoníku.

Vysvětleno K zavedení textové formy jsme se inspirovali v Německu (§ 126b BGB), kde slouží jako nejmírnější 

forma, která nevyžaduje podpis. Tato forma by měla být využitelná jen v případech, kdy je smyslem 

zákonného požadavku formy zachovat určitý obsah pro jeho informační hodnotu, zejména tedy při 

různých úkonech v rámci uzavírání spotřebitelské smlouvy. Stávající řešení pomocí § 1819 o textové 

podobě se nám jeví jako nevhodné, neboť s pojmem je pracováno v zákoníku i mimo oblast 

spotřebitelských smluv. Zároveň není toto označení přesné, protože i textová forma může mít 

podobu listinnou nebo elektronickou. Strany si mohou sjednat textovou formu pouze v případě, že 

není zákonem předepsána forma přísnější. Nelze tedy sjednáním textové formy obejít požadavek 

písemné formy. Pokud jde o vztah k § 562, ten upravuje elektronickou písemnou formu, tedy formu 

právního jednání, která vyžaduje podpis jako prostředek identifikace jednajícího (§ 561). Textová 

forma naopak identifikaci jednajícího nevyžaduje. V tomto ohledu se může jevit matoucím 

požadavek na zjistitelnost osoby jednajícího, který je inspirován obdobnou úpravou v § 126b 

německého BGB. V BGB se nicméně hovoří jen o uvedení jména jednajícího. Tento požadavek jsme 

chtěli zmírnit a umožnit zjištění jména i ze souvislostí („lze-li zjistit osobu jednajícího“). Nicméně 

uznáváme, že zejména ve vztahu k § 562 odst. 1 se nejedná o vhodnou formulaci a proto jej 

navrhujeme vypustit. Navrhujeme následující formulaci: „Textová forma právního jednání je 

zachována, je-li obsah právního jednání s uvedením jména jednajícího čitelně zachycen na trvalém 

nosiči dat. Trvalým nosičem dat je listina nebo jakýkoliv jiný nástroj, který umožňuje adresátovi 

uchovat obsah právního jednání po dobu přiměřenou jeho účelu a jeho reprodukci v nezměněné 

podobě. “. 

118 SPIR 2131a až 

2131k

16 D Byl zvolen takový způsob implementace Směrnic a zejména směrnice (EU) 2019/770, který upravuje

jednorázové poskytnutí digitálního obsahu v rámci zvláštních ustanovení kupní smlouvy (koupě digitálního

obsahu) a digitální službu (tedy podle důvodové zprávy závazky opakované povahy) v rámci úpravy zvláštního

smluvního typu Digitální služby podle § 2635a a násl. Zároveň jsou oba smluvní typy konstruovány jako smluvní

typy obecné, tedy regulující právní vztahy bez ohledu na to, zda je jednou ze smluvních stran spotřebitel či

nikoliv. Pro účely ochrany spotřebitelů jsou následně v rámci každého z těchto smluvních typů uvedeny zvláštní

výslovné výjimky.

Takovéto rozlišení nepovažujeme z vícero důvodů za vhodné. Předně oba výše naznačené smluvní typy budou

upravovat jak dodávku digitálního obsahu, který představuje autorská díla, případně další předměty ochrany

chráněná Autorským zákonem, tak ostatní digitální obsah. Zároveň budou dopadat jak na dodávku digitálního

obsahu konečným uživatelům, tak uživatelům za účelem dalšího poskytování. Budou tak dopadat jak na případy

užití autorskoprávního obsahu ve smyslu § 12 a násl. Autorského zákona, tak na volné užití ve smyslu čl. 30 a

násl. Zároveň budou regulovat i užití neautorskoprávního obsahu. Pro udělení licence v rámci práva k užití podle

§ 12 a násl. Autorského zákona však již český právní řád obsahuje zvláštní úpravu licenční smlouvy podle §

2358 a násl. ObčZ. V případě navrhované úpravy by tak nastala stěží akceptovatelná situace, kdy by na stejnou

smlouvu bylo nutné aplikovat dva smluvní typy (kupní smlouvu a licenční smlouvu). Vhodným řešením není ani

výjimka podle ustanovení § 2131a (která ostatně není odpovídajícím způsobem opakována v právní úpravě

digitální služby). Vedle toho považujeme za nepříliš šťastné i samotné rozlišení koupě digitálního obsahu na

jednorázové případy a poskytování digitální služby na případy opakovaného zpřístupnění obsahu. Jako vhodnější

odlišení by se nám v tomto případě jevilo rozlišení:

1. poskytnutí digitálního obsahu jednorázově (např. zpřístupnění e-knihy),

2. poskytnutí opakovaného přístupu k obsahu (např. zpřístupňování elektronické verze novin, tzv. e-paperu) a

3. zpřístupnění digitální služby nespočívající primárně v poskytnutí obsahu, jako je přístup na sociální sítě (typu

Facebook apod.), ke cloudovým úložištím apod.

Z praktického hlediska však považujeme za nejvhodnější přijetí zvláštních ustanovení o poskytování digitálního

obsahu a digitální služby, aniž by byla vtělena do jednoho smluvního typu, přičemž tato ustanovení by se

vztahovala jak na poskytnutí obsahu, tak služby. Ostatně ani sama směrnice 2019/770 neobsahuje žádný závazek 

Vzato na vědomí Pokud jde o způsob transpozice směrnice č. 770/2019, na základě obdržených připomínek 

vypustíme úpravu koupě digitálního obsahu a celou transpozici soustředíme v oddílu o poskytování 

digitálního obsahu s tím, že režim jednorázového plnění bude upraven ve zvláštním ustanovení. V 

této souvislosti podotýkáme, že hovoří-li směrnice o „opakovaném plnění“, myslí se tím opakované 

jednorázové plnění; to je třeba rozlišovat od kontinuálního (soustavného) plnění po určitou dobu. 

Lze tedy rozlišovat plnění jednorázové (příp. i opakované), což jsou případy námi označované jako 

koupě, v nichž dlužník plní své povinnosti k jednomu okamžiku, a plnění soustavné, což jsou 

případy služby a dočasného užívání, v nichž dlužníkova povinnost trvá po celou dobu trvání 

závazku.

Případy, kdy je na jeden závazek třeba aplikovat ustanovení více smluvních typů, nejsou nijak 

ojedinělé. Vždy je třeba podřídit dané aspekty právního vztahu relevantní úpravě. Hlavním účelem 

„smlouvy o poskytování digitálního obsahu“ není užití díla ve smyslu autorského práva, ale získání 

funkčního digitálního obsahu. Prvky licenční smlouvy mohou mít v takových případech jen vedlejší 

charakter. V tomto směru nicméně navrhujeme právní úpravu doplnit tak, aby bylo zřejmé, že se 

vztahuje jen k užívání koncovým uživatelem.

Názory ohledně právní povahy digitálního obsahu registrujeme a návrh předložíme ve variantách.
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119 SPIR 563a D Za ne zcela vhodnou rovněž považujeme úpravu v nově konstruovaném § 563a ObčZ. Ačkoliv chápeme záměr

upravit povinnost textové podoby poskytnutí některých informací, nepovažujeme zavádění další formy právního

jednání za vhodné. V současné době český právní řád rozlišuje ve své podstatě písemnou a nepísemnou formu

právních jednání. Ta má být podle návrhu pravděpodobně doplněna textovou formou, a to v návaznosti na řadu

předpisů evropského práva chránících spotřebitele. Ustanovení § 563a ovšem ve skutečnosti neupravuje formu

právního jednání, neboť neupravuje otázku vzniku a platnosti právního jednání, ale až následně otázku zachycení

jeho obsahu. Jinými slovy – jedná se o úpravu nikoliv vzniku, ale doložení obsahu právního jednání, které již bylo

završeno vznikem práv či povinností (typicky vznikem závazkového právního vztahu). Nejedná se tak o formu

právního jednání, ale formu zachycení jeho obsahu, resp. odraz povinnosti podnikatele potvrdit v textové podobě

obsah smlouvy. Ostatně v principu jedinými dvěma rozdíly mezi textovou formou právního jednání a písemnou

formou ve smyslu § 562 odst. 1 ObčZ jsou (i) požadavek na trvalost nosiče, na němž je zachycen obsah právního

jednání podle § 563a, a (ii) požadavek, aby dvoustranné právní jednání, pokud má být písemné ve smyslu § 562

odst. 1, bylo takto učiněno oběma smluvními stranami.

Domníváme se, že namísto zavedení zvláštní formy textového právního jednání, by bylo vhodnější definovat

zachycení obsahu právního jednání.

Vysvětleno Ze slov „textová forma je zachována“ je podle našeho názoru zřejmé, že jde o vymezení formy, 

pročež dále následuje stanovení jejich náležitostí.

Právní řád rozeznává řadu forem právního jednání. Vedle písemné formy je to např. forma veřejné 

listiny, s ověřenými podpisy, dokonce i ústní (§ 659 OZ).

Rozdílem mezi navrženou textovou formou a písemnou formou pode § 562 odst. 1 OZ není pouze 

požadavek trvalého nosiče dat, ale především požadavek podpisu jednající osoby, resp. jiné 

možnosti identifikace či autentifikace. Tato forma by měla být využitelná v případech, kdy je 

smyslem zákonného požadavku formy zachovat určitý obsah pro jeho informační a dokumentační 

hodnotu. Zároveň nejsou kladeny takové požadavky na ověření identity jednajícího, neboť v případě 

těchto právních jednání není riziko, že by je někdo podvrhl, ani zde forma (zejm. podpis) nemá mít 

varovnou funkci. Textová forma má nahradit stávající „textovou podobu“ upravenou v § 1819 OZ v 

díle o spotřebitelských smlouvách, která nyní slouží k zakotvení trvalého nosiče dat. Její vymezení v 

obecné úpravě je vhodnější s ohledem na používání tohoto pojmu i mimo oblast spotřebitelských 

smluv. Rovněž nahrazení „podoby“ „formou“ je přesnější, neboť podoba je tradičně spojována se 

způsobem provedení určité formy (např. podoba listinná a elektronická) a jsou jasně vyjádřeny 

následky jejího nedodržení (§ 582 OZ). 

120 SPIR 2131e 

odst. 2 a § 

2635a 

odst. 3

16, 45D Směrnice č. 770 nestanoví povinnost členského státu určit, že poskytnutí osobních údajů má být považováno za

zaplacení kupní ceny. Směrnice pouze stanoví, že „se použije rovněž tehdy, pokud obchodník poskytuje nebo se

zavazuje poskytovat digitální obsah nebo digitální službu spotřebiteli a spotřebitel poskytne nebo se zavazuje

poskytnout obchodníkovi své osobní údaje.“ Prohlášení poskytnutí osobních údajů za součást kupní ceny může

mít dalekosáhlé daňové a další konsekvence, proto doporučujeme převzít konstrukci směrnice č. 770.

Akceptováno Po konzultaci s ÚOOÚ navrhujeme následující formulaci: „Ustanovení o poskytování digitálního 

obsahu se použijí také v případě, že spotřebitel poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje 

poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí 

digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností. V takovém případě 

spotřebitel nemůže požadovat přiměřenou slevu a § 2389n odst. 4 a 5, § 2389o a 2389r se 

nepoužijí.“.

121 SPIR 504a 1 D doporučujeme sjednotit terminologii ObčZ, když v ustanovení § 1837 je namísto pojmu „software“ použit pojem

„počítačový program“.

Neakceptováno Nejsme si jisti, zda se tyto dva termíny obsahově kryjí. Dále poukazujeme na § 1811 odst. 2 písm. i) 

OZ, který tyto pojmy již používá. 

122 SPIR 1919 6 D doporučujeme zvážit, zda takto obecně formulovaná možnost převzetí záruky v reklamě odpovídá čl. 18

směrnice č. 771 (Jakákoli obchodní záruka je pro poskytovatele záruky závazná podle podmínek stanovených v

prohlášení o obchodní záruce a související reklamě) a definici v čl. 2 odst. 12 („obchodní zárukou“ jakýkoli

závazek prodávajícího nebo výrobce (dále jen „poskytovatel záruky“) vůči spotřebiteli přesahující záruční

povinnost prodávajícího vyplývající ze zákona a spočívající v tom, že mu vrátí zaplacenou cenu nebo že zboží

vymění, opraví nebo zařídí jeho servis, pokud zboží neodpovídá údajům nebo jakýmkoli jiným požadavkům

uvedeným v záručním listě, které se netýkají splnění zákonných podmínek, nebo v příslušné reklamě dostupné v

době uzavření smlouvy nebo před jejím uzavřením;).

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno následující způsobem: „Záruka za jakost vzniká prohlášením 

poskytovatele záruky, že nabyvatele uspokojí podle prohlášení o záruce nad rámec svých 

zákonných povinností z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí cenu, vymění nebo opraví 

předmět plnění anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít předmět plnění vlastnosti 

uvedené v prohlášení o záruce nebo v příslušné reklamě, které byly dostupné nejpozději v době 

uzavření smlouvy. “.

123 SPIR 2131 15 D není zcela jasné, zda nové ustanovení odst. 2 chrání kupujícího, který je spotřebitelem, i tehdy, pokud samotný

prodávající bude spotřebitelem.

Vysvětleno Podle § 419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak 

jedná. Osoba může mít postavení spotřebitele, pouze je-li druhou smluvní stranou podnikatel. To 

vyplývá z pojetí spotřebitele jako slabší smluvní strany. Stojí-li proti sobě dva nepodnikatelé, není 

zde obecně důvod jednu z nich zvlášť chránit.

124 SPIR 2131b 

odst. 1

16 D ustanovení § 2131b odst. 1 – domníváme se, že text čl. 5 odst. 2 směrnice č. 770 hovořící o zpřístupnění

„fyzickému či virtuálnímu zařízení“ je vhodnější a lépe vyjadřuje podstatu věci.

Akceptováno Bude upraveno.

125 SPIR 2131g 

odst. 2

16 D doporučujeme převzít formulační logiku ustanovení čl. 8 odst. 5 směrnice č. 770, aby nedocházelo k

neodůvodněným rozporům mezi českou a evropskou úpravou. Např. směrnice hovoří o souhlasu s odchylnou

úpravou, což je jednostranný úkon.

Akceptováno jinak Právní úprava bude vypuštěna.

126 SPIR 2158 17, 

18

D domníváme se, že dochází jak ke zúžení dopadu (na podnikatele bude mít tento pododdíl dopad, jen když

kupujícím bude spotřebitel), tak k jeho rozšíření např. na vztah spotřebitel – spotřebitel. Pro účely Směrnice se

přitom za prodávajícího (obchodníka) má považovat pouze: „fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda

je v soukromém či veřejném vlastnictví, která v souvislosti se smlouvami, na něž se vztahuje tato směrnice,

jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jménem této fyzické nebo právnické osoby nebo v jejím zastoupení,

za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;“

Vysvětleno Podle § 419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak 

jedná. Osoba může mít postavení spotřebitele, pouze je-li druhou smluvní stranou podnikatel. To 

vyplývá z pojetí spotřebitele jako slabší smluvní strany. Stojí-li proti sobě dva nepodnikatelé, není 

zde obecně důvod jednu z nich zvlášť chránit. Nad rámec uvedeného lze zmínit, že směrnice obecně 

umožňují členským státům osobní působnost rozšiřovat.

127 SPIR 2174b 44 D čl. 18 směrnice č. 771 a čl. 20 směrnice č. 770 hovoří o právu domáhat se „nápravy“, nikoliv „náhrady“. I když v

tomto případě mají členské státy určitý prostor pro národní úpravu, domníváme se, že Směrnice primárně

směřují spíše k nápravě závadného stavu např. dodáním bezvadného zboží, nikoliv k náhradě ve smyslu náhrady

škody.

Neakceptováno 8. Směrnice č. 771/2019 (shodně jako dosavadní směrnice č. 44/99) upravuje právo konečných 

prodávajících na nápravu/náhradu (anglické redress je možné vykládat obojím způsobem – srov. 

také jiné jazykové verze). Jak uvádíte, je na členských státech, jaký způsob nápravy prodávajícím 

poskytnou. V této otázce jsme se inspirovali úpravou nizozemskou. Obdobné řešení, založené na 

právu na peněžitou náhradu (obdoba náhrady škody – nejde o náhradu škody podle § 2894 a násl.) 

volí i další státy s ohledem na jeho praktičnost. Rovněž upozorňujeme, že se pravidlo vztahuje jen na 

vady, které vznikly zaviněním předchozího článku ve smluvním řetězci. Jedná se tedy o zásadně užší 

odpovědnost než v případě odpovědnosti za vady, která je objektivní.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



128 SPIR 2635c 

odst. 1 

písm. b)

45 D doporučujeme vždy zvážit smysl formulačních odchylek od Směrnic. Např. čl. 7 písm. b) směrnice č. 770 hovoří

o konkrétním účelu a stanoví jako podmínku, že o něm spotřebitel informoval obchodníka nejpozději v době

uzavření smlouvy. V určitých praktických případech tyto formulační nuance mohou mít podstatný význam.

Podobně v dalších odstavcích doporučujeme použít formulaci Směrnic „s přihlédnutím“, a nikoliv „s ohledem

na“, což může být vykládáno jiným způsobem.

Vzato na vědomí

129 SPIR 2635d 

odst. 2

45 D upozorňujeme, že tato úprava přesně neodpovídá úpravě čl. 8 odst. 2 písm. b a odst. 4 směrnice č. 770 (stanoví-

li smlouva jejich nepřetržité poskytování po určitou dobu).

Neakceptováno Není zřejmé, v čem je spatřován nesoulad s transponovanou úpravou. Směrnice rozlišuje mezi 

dvěma základními formami poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb - jednorázovým 

plněním a „nepřetržitým“ (continuous ) plněním po určitou dobu. Rozdíl mezi těmito formami 

spočívá v tom, zda má spotřebitel k digitálnímu obsahu nebo k digitální službě přístup pouze po 

dobu trvání závazku (viz recitál č. 57), anebo na základě jednorázového aktu splnění získává právo 

časově neomezené.

130 SPIR 2635g 45 D ačkoliv text směrnice č. 770 není jasný, domníváme se, že čl. 17 odst. 3 je třeba vykládat tak, že se vztahuje

pouze na případy, kdy skutečně došlo k ukončení příslušné smlouvy. Každopádně výklad čl. 14 a násl. směrnice

č. 770 by měl být podroben širší diskuzi.

Částečně 

akceptováno/vysvětl

eno

Ustanovení bude přeformulováno tak, aby bylo jasné, že dopadá jen na případy, kdy dojde k 

ukončení smlouvy. Článek 17 odst. 3 každopádně upravuje povinnosti (nebo spíše právo) 

spotřebitele v případě ukončení smlouvy z důvodu vady digitálního obsahu nebo digitální služby. 

Jedná se o obdobné ustanovení jako v čl. 14 odst. 4 směrnice č. 771/2019 o zboží. Jestliže se jedná 

o jednorázové plnění, ukončení smlouvy znamená odstoupení od smlouvy a vrácení poskytnuté 

odměny. V této souvislosti tedy čl. 17 odst. 3 vyjadřuje to samé jako zmíněný čl. 14 odst. 4 

směrnice č. 771/2019. Pokud jde o případ kontinuálního plnění po určitou dobu, pak je patrně třeba 

čl. 17 odst. 3 chápat tak, že spotřebitel není povinen platit část odměny za dobu, po kterou mu byla 

služba poskytována vadně - viz i čl. 16 odst. 1 alinea 2. Podle zmíněného ustanovení směrnice v 

případě kontinuálního plnění nevrací podnikatel spotřebiteli tu část odměny, která odpovídá době, 

po kterou bylo plněno řádně. V podstatě tedy jde o zohlednění účinků výpovědi ex nunc  a práva na 

slevu.

131 SPIR 2635h 

odst. 2

45 D podle navrhované implementační úpravy dopadá povinnost zpřístupnění bez úplaty na všechny případy, nejen na

vztah podnikatel – spotřebitel. Ve vztahu B2B ovšem povinnost poskytování bez úplaty není důvodná.

Akceptováno Působnost bude zúžena jen na spotřebitelsko-podnikatelské vztahy.

132 SPIR 2635k 

odst. 4

45 D domníváme se, že čl. 3 odst. 6 alinea 2 směrnice č. 770 zde není korektně transponován (viz i rec. 33). Akceptováno Bude upraveno.

133 MZD 2131d 16 D Na konci textu § 2131d doporučujeme odstranit uvozovky. Akceptováno Bude upraveno.

134 MZD 2635l 45 D V § 2635l je stanoveno, že se na smlouvu o poskytování zdravotní péče nepoužijí ustanovení tohoto oddílu,

přičemž není zřejmé, o jaký oddíl se jedná. Ustanovení § 2635a až 2635m mají vlastní díl (díl 9), který však nemá

žádné oddíly. Nejbližší oddíl je oddíl 4 (Dílo s nehmotným výsledkem, § 2631 až 2635), který ale spadá pod díl 8

(Dílo). 

Uvedené ustanovení zřejmě mělo znít „na smlouvu o poskytování zdravotní péče se nepoužijí ustanovení tohoto

dílu“. 

Akceptováno Bude upraveno (má se jednat o celý díl).

135 UZSČR 504a 1 D Navrhujeme dostatečně vyjasnit pojmový vztah mezi digitálním obsahem a věcmi v právním smyslu (zejm. věcmi

nehmotnými).

Odůvodnění:

Z umístění ustanovení o Digitálním obsahu za ustanovení o Obchodním tajemství v rámci NOZ lze usuzovat na

podobnou logiku systematického zařazení, a tedy i vztah k věcem v právním smyslu, zvláště pak k věcem

nehmotným. V takovém případě není nutné tento vztah normovat; je však nezbytné jej v důvodové zprávě

vysvětlit. Alespoň tak, jak vysvětlovala důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku v případě ustanovení o

obchodním tajemství. K obchodnímu tajemství se zde uvádělo, že „se systematicky zařazuje k ustanovením o

věcech a konkrétně o věcech nehmotných“. K digitálnímu obsahu by tak bylo možné uvést například, že se

„zařazuje k ustanovením o věcech a  konkrétně o věcech nehmotných z principiálně obdobných důvodů“.

Ideálně by měl předkladatel dokončit i (podle našeho názoru zcela správnou) myšlenku uzavírající důvodovou

zprávu k navrhovanému ustanovení, totiž že digitální služba na tomto místě není definována, neboť ji nelze

považovat za věc v právním smyslu. Předpokládáme, že předkladatel uvažuje tak, že digitální služba je určitá

činnost, a nikoli hodnota; pokud by byla považována za hodnotu, znamenalo by to konfuzi přímého a nepřímého

předmětu soukromoprávního styku.

Akceptováno Důvodová zpráva bude v požadovaném směru doplněna (nicméně u odborné veřejnosti v tomto 

nepanuje shoda).

136 UZSČR 563a 2 D Doporučujeme provést pečlivou revizi nahrazení spojení „textová podoba“ spojením „textová forma“ ve všech

jejich gramatických tvarech.

Odůvodnění:

Dle našeho názoru nedošlo v některých ustanoveních k nahrazení spojení „textová podoba“ spojením „textová

forma“ a lze se domnívat, že tomu tak není záměrně. Namátkou viz § 1823, § 1824, § 2525, § 2530a.

Akceptováno Bude upraveno. (Změna bude provedena v jiné novele občanského zákoníku, která mění tato 

ustanovení a nyní je již ve fázi projednávání Legislativní radou vlády.)
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137 UZSČR 563a 2 D Doporučujeme v důvodové zprávě výslovně vysvětlit nahrazení pojmu „podoby“ pojmem „formou“.

Odůvodnění:

Důvod nahrazení pojmu „podoby“ pojmem „formou“ je pochopitelný, nicméně je třeba jej uvést. To tím spíše, že

předkladatel podrobně vysvětluje první část spojení („textová“).

Akceptováno Bude doplněno odůvodnění.

138 UZSČR 5 odst. 1 D Doporučujeme v § 5 odst. 1 použít legislativní zkratku „Úřad“ zavedenou dříve v textu v § 3 písm. c). X (patrně nemělo být uplatněno)

139 UZSČR 2158 odst. 

1

18 D Navrhujeme ještě uvážit omezení osobní působnosti zvláštní úpravy prodeje zboží v obchodě, včetně zvážení

možností národního zákonodárce a jejich dopadů.

Odůvodnění:

Předkladatel by se měl dle našeho názoru především zcela jednoznačně vyjádřit k tomu, zda omezení použití této

zvláštní právní úpravy na vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli (dle dosavadní právní úpravy jde vždy o vztahy

mezi podnikateli a nepodnikateli, kteří mohou, ale nemusejí být spotřebiteli) je vyžadováno principem maximální

harmonizace směrnice 2019/771, nebo ne. Pokud ne, potom je třeba dostatečně objasnit, i proč k tomuto

omezení přistoupil a zda zhodnotil jeho negativní dopady. 

Zdá se, že předkladatel zúžení za „transpoziční“ pokládá (viz jeho grafické označení v textu úplného znění

podtržením a celexovým číslem a také text důvodové zprávy k navrhované změně § 2158 odst. 1 občanského

zákoníku, podle něhož se k ní přistupuje „s ohledem na jinak uplatňované užší pojetí spotřebitele v českém

právním řádu a na zpřísnění regulace v důsledku transpozice směrnice o prodeji zboží“). Podle našeho názoru

však princip maximální harmonizace ochrany spotřebitele a priori nebrání tomu, aby část této ochrany byla

poskytnuta i jiným nepodnikajícím osobám. Potom by se měl předkladatel zabývat otázkou jiného závažného

důvodu pro připomínkovanou změnu, jakož i jejími dopady (ty může pocítit řada „malých“ právnických osob, jež

jsou vůči prodávajícímu podnikateli ve fakticky podobném postavení jako spotřebitel). Pevné odůvodnění této

změny je třeba i proto, že současné řešení osobní působnosti zvláštní úpravy prodeje zboží v obchodě je – jak

předkladatel sám výslovně uvádí (viz Důvodovou zprávu, Obecnou část, bod 1.1.1) – naší legislativní tradicí.

Vzato na vědomí Bude zváženo. Jsme si vědomi možnost rozšířit osobní působnost národní úpravy oproti směrnici. 

Zúžení, jak uvádíte, již tradičního rozšíření i na kupující nepodnikatele, bylo navrženo po dohodě s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jednak z toho důvodu, že v jiných oblastech právního řádu je 

voleno úzké pojetí spotřebitele (např. úprava v § 1811 a násl. OZ, spotřebitelský úvěr, směnárenská 

činnost), jednak z důvodu, že nová směrnice o koupi zboží dále rozšiřuje povinnosti prodávajících - 

podnikatelů. Současně si uvědomujeme, že soudobým evropským trendem je spíše široké pojetí 

spotřebitele.

140 UZSČR 2158 odst. 

2

19 D Dle našeho názoru je ještě třeba vyjasnit dopady navrhovaného znění § 2158 odst. 2 občanského zákoníku a

podle toho znění zpřesnit.

Odůvodnění:

Ustanovení § 2158 odst. 2 občanského zákoníku, v navrhovaném znění, nastupuje na místo § 2085 odst. 1 věty

druhé tamtéž.

Dosud se stanoví: „Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné

sestavit nebo vytvořit.“ Dikce jasně udává, že zmíněná smlouva se účelově kvalifikuje jako smlouva kupní (s

využitím právní fikce).

Nově má být stanoveno: „Ustanovení tohoto pododdílu se použijí také na smlouvu o dodání věci, kterou je

nutné sestavit nebo vytvořit.“ Dikci lze přikládat různý smysl. Může být chápána i tak, že zatímco smlouva o

dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit, je de lege lata vždy kvalifikována jako smlouva

kupní, de lege ferenda se na ni použije zvláštní úprava prodeje zboží v obchodě (nově „prodeje zboží

spotřebiteli“), musí být ale nutně kvalifikována jako smlouva kupní, nebo může jít např. o smlouvu smíšenou?

Soudíme, že předkladatel chtěl zůstat u stávajícího řešení, jen je formuloval jinak; potom by však bylo vhodnější

zůstat u dosavadní formulace (což samozřejmě nebrání jejímu přesunu mezi výše uvedenými ustanoveními).

Vysvětleno Záměrem je skutečně změnit zde obsažené pravidlo. Jde-li o věc, která má být teprve vyrobena nebo 

vytvořena, prakticky připadají v úvahu dva smluvní typy, jimiž se transakce může řídit - smlouva 

kupní a smlouva o dílo. Stávající směrnice č. 1999/44/ES shodně jako nová směrnice č. 771/2019 

požaduje, aby se pravidla v ní upravená, použila i na závazky, jejichž předmětem je dodání zboží, 

které je třeba teprve vytvořit nebo sestavit (viz čl. 1 odst. 4). Není však podle našeho názoru 

správné, aby byl tímto pravidlem určen smluvní typ. Přestože by tedy fakticky docházelo ke 

zhotovení díla, relevantní pravidla z jeho právní úpravy by se nepoužila a namísto nich by se použila 

regulace kupní smlouvy. Ta se však má uplatnit pouze ve vztahu k aspektům závazku, které jsou 

směrnicemi, resp. národní úpravou, regulovány, tedy především ve vztahu k požadavkům souladu se 

smlouvou a právům z vadného plnění. Důvodová zpráva bude o zdůvodnění této změny doplněna.

141 UZSČR 2635a 45 D Dáváme ke zvážení doplnění navrhovaného základního ustanovení § 2635a občanského zákoníku, o smlouvě o

digitální službě, o obdobu § 2131a odst. 2.

Odůvodnění:

V základním ustanovení o smlouvě o smluvním subtypu Koupě digitálního obsahu se výslovně praví, že se tato

úprava nedotýká ochrany práv duševního vlastnictví. Smysl je zřejmý: zabránit interpretačním a aplikačním

kolizím nové úpravy se zavedenou autorskoprávní úpravou. Usuzujeme, že obdobné kolize nelze vyloučit v

případě smlouvy o digitální službě; potom by pro ni mělo být řečeno totéž.

Akceptováno Bude doplněno.
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142 ČMKOS 563a 2 Z Návrh zákona směřuje k provedení směrnice EU tak, aby byly splněny požadavky na jasnost a nositelé práv

vyplývajících ze směrnice byli schopni rozpoznat veškerá svá práva a mohli se jich případně dovolávat před

vnitrostátními soudy. Jak navrhovatel uvádí, za tímto účelem musejí být ustanovení směrnice provedena s

nezpochybnitelným závazným účinkem, jakož i s požadovanou specifičností, přesností a jasností.

Tento výše uvedený požadavek je však podle ČMKOS navrhovatelem vědomě učiněn diskutabilním v návrhu

úpravy § 563a občanského zákoníku a právního jednání učiněného v textové formě. Navrhovatel počítá u jednání

učiněného v textové formě s kompromisem mezi bezformálností a písemnou formou tím, že nevyžaduje podpis

jednající osoby. Tím se však zcela potlačuje nezpochybnitelný závazný účinek takového jednání a automaticky se

jeho závaznost deleguje, jak s tím ostatně navrhovatel počítá, soudnímu výkladu. Situace spotřebitele v případě

soudního sporu  tak může být co do jeho důkazního břemene zhoršena.

Současně navrhovatel sám připouští, že termín „textová forma“ není z legislativně technického hlediska zcela

ideální (srov. Polčák, R. in Elektronické právní jednání – změny, problémy a nové možnosti v zákoně č. 89/2012

Sb., Bulletin advokacie, X, 2013, s. 34), přesto navrhuje termín ponechat.

ČMKOS podporuje v této souvislosti v zájmu ochrany spotřebitele požadavek (zakotvený například v německé

právní úpravě), aby textová forma zachycovala jméno jednajícího, neboť účelem této náležitosti je, aby osoba, jíž

je právní jednání určeno, byla schopna rozpoznat, kdo vůči ní právně jedná. Navrhovatel má sice záměr stanovit

obdobný požadavek v české právní úpravě, avšak s tím rozdílem, že jméno jednajícího nemusí být zachyceno

přímo v právním jednání, ale postačí, bude-li jeho osoba zjistitelná i jinak, např. podle emailové adresy

odesílatele. Tento záměr navrhovatele však není podle ČMKOS plně v souladu s cílem směrnice, která má

spotřebiteli především zajistit plnou rozpoznatelnost jeho práv uplatňovaných v kontextu činěných právních

jednání s nezpochybnitelným závazným účinkem.

Akceptováno Navrhujeme následující formulaci: „Textová forma právního jednání je zachována, je-li obsah 

právního jednání s uvedením jména jednajícího čitelně zachycen na trvalém nosiči dat. Trvalým 

nosičem dat je listina nebo jakýkoliv jiný nástroj, který umožňuje adresátovi uchovat obsah 

právního jednání po dobu přiměřenou jeho účelu a jeho reprodukci v nezměněné podobě. “.

143 MZE 2131d Z V těchto ustanoveních je používáno jednoho ze zásadních pojmů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)

2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (dále jen „Směrnice

o digitálním obsahu“ nebo „Směrnice“), a sice digitální prostředí, aniž je tento pojem jakkoliv definován.

Požadujeme, aby pojem digitální prostředí byl definován v souladu s čl. 2 bodem 9) Směrnice o digitálním

obsahu jako hardware, software a veškerá síťová připojení užívané spotřebitelem pro přístup nebo používání

digitálního obsahu nebo digitální služby (obdobně jako je v souladu s čl. 2 bodem 1) této Směrnice definován v

navrhovaném § 504a odst. 1 digitální obsah).

Akceptováno Navrhujeme následující znění : „Prokáže-li poskytovatel, že vadu způsobil nevyhovující hardware, 

software nebo síťové připojení pro přístup nebo užívání digitálního obsahu (dále jen „digitálního 

prostředí“) uživatele nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu, ačkoli byl uživatel na tyto 

technické požadavky před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení odstavce 

1 se nepoužije. “.

144 MZE 2635e Z Viz připomínka k 2131d. Akceptováno Viz vypořádání k § 2131d (legislativní zkratka).
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145 MZE 2131e 

odst. 2

Z V těchto ustanoveních je uvedeno, že pokud je kupujícím, resp. uživatelem spotřebitel, rozumí se zaplacením

kupní ceny, popř. odměny za digitální službu také poskytnutí jeho osobních údajů, ledaže je poskytovatel

zpracovává pouze pro účely poskytování digitálního obsahu, popř. digitální služby nebo pouze ke splnění svých

zákonných povinností. Tato úprava obou ustanovení vychází z recitálu č. 24 Směrnice o digitálním obsahu

následujícího znění: „Digitální obsah nebo digitální služby se často poskytují také v případech, kdy spotřebitel za

ně neplatí, nýbrž poskytuje obchodníkovi osobní údaje. Takové obchodní modely se již používají v různých

formách na velké části trhu. Ačkoli tato směrnice plně uznává, že ochrana osobních údajů je jedním ze

základních práv a osobní údaje tudíž nemohou být považovány za komoditu, měla by zajistit, aby spotřebitelé

měli v souvislosti s těmito obchodními modely právo na smluvní prostředky nápravy. Tato směrnice by se proto

měla vztahovat na smlouvy, na jejichž základě poskytovatel poskytuje nebo se zavazuje poskytovat digitální

obsah nebo digitální službu spotřebiteli a spotřebitel poskytne nebo se zavazuje poskytnout osobní údaje. Osobní

údaje by mělo být možné poskytnout obchodníkovi buď v okamžiku uzavření smlouvy, nebo později, například v

okamžiku, kdy spotřebitel dává obchodníkovi souhlas s použitím osobních údajů, které by si spotřebitel mohl

nahrát nebo vytvořit pomocí digitálního obsahu nebo digitální služby. Právní předpisy Unie o ochraně osobních

údajů stanovují úplný seznam právních důvodů pro zákonné zpracování osobních údajů. Tato směrnice by se

měla vztahovat na veškeré smlouvy, na jejichž základě spotřebitel poskytne nebo se zavazuje poskytnout

obchodníkovi osobní údaje. Tato směrnice by se měla použít například v případech, kdy spotřebitel založí účet

na sociální síti a poskytne své jméno a adresu elektronické pošty, které jsou použity pro jiné účely než pro

výlučné poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby či jiné účely než splnění zákonných požadavků.

Měla by se rovněž použít na případy, kdy spotřebitel dává souhlas k tomu, aby obchodník zpracovával materiály

představující osobní údaje, jako jsou fotografie nebo zprávy nahrané spotřebitelem, pro marketingové účely.

Členské státy by nicméně měly mít možnost stanovit, zda jsou požadavky na uzavírání, existenci a platnost

smlouvy splněny podle vnitrostátního práva.“ 

V dalších recitálech Směrnice je pak opakovaně deklarována povinnost ochrany osobních údajů a odkazem

zejména na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které není Směrnicí o GDPR dotčeno. Vzhledem k výše

uvedenému požadujeme, aby v ustanovení o možnosti úhrady kupní ceny za poskytnutí digitálního obsahu, popř.

odměny za poskytnutí digitální služby bylo doplněno, v kterém časovém okamžiku lze tyto osobní údaje 

Částečně 

akceptováno

Po dohodě s Úřadem pro ochranu osobních údajů navrhuje ustanovení přeformulovat následujícím 

způsobem: „Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že spotřebitel 

poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel 

zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných 

povinností. V takovém případě spotřebitel nemůže požadovat přiměřenou slevu a § 2389n odst. 4 a 

5, § 2389o a 2389r se nepoužijí. “. Nepovažujeme však za vhodné zdůrazňovat nedotčenost 

zvláštních předpisů, neboť to již vyplývá z § 9 odst. 2 OZ (i z povahy věci). Mohlo by to svádět k 

otázkám, proč podobné upozornění není na jiných místech zákona. Tento požadavek nevznesl ani 

Úřad pro ochranu osobních údajů.

146 MZE 2635a 

odst. 3

45 Z Viz připomínka k 2131e odst. 2. Částečně 

akceptováno

Viz vypořádání k připomínce k § 2131e odst. 2.

147 MZE 2635a 

odst. 1

D 1. Doporučujeme, aby byl zajištěn soulad pojmu „digitální služba“ se zákonem o právu na digitální služby, který

je v současnosti projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Vzato na vědomí V obou předpisech má tento pojem označovat něco dosti odlišného. I vzhledem k předpokládanému 

budoucímu využití pojmu digitální služba navrhujeme v našem návrhu použít označení „služba 

digitálního obsahu“.

148 MZE 504a D V odstavci 2 a 3 je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 o některých aspektech

smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (dále jen Směrnice o digitálním obsahu nebo

„Směrnice“) definována kompatibilita a interoperabilita digitálního obsahu“. V občanském zákoníku se v rámci

těchto definic poprvé objevují pojmy hardware a software. Ačkoliv jsou oba pojmy v současné době běžně

používané, necháváme na zvážení doplnění jejich stručných definicí v rámci dílu 1 hlavy IV části první

občanského zákoníku (§ 489 a násl.).

Neakceptováno Uvedené pojmy používá již § 1811 odst. 2 písm. i) OZ. Domníváme se, že jejich obsah je obecně 

znám, a proto není třeba je definovat. Ani směrnice č. 770/2019 a směrnice č. 771/2019 takovou 

definici neobsahují.

149 MZE 563a 2 D Ustanovení o textové formě je nově součásti oddílu 3 – Forma právních jednání oddílu 1 Dílu 1 hlavy V části

první občanského zákoníku, což odpovídá i zařazení v důvodové zprávě citovaného § 126b německého

občanského zákoníku. Je-li zde inspirací zahraniční právní úprava a textová forma je jednou z forem právního

jednání, neměla by být dle našeho názoru definována slovy, že je zachována, jak tomu bylo u zrušovaného §

1819 občanského zákoníku, ale obdobně jako u německé právní úpravy uvést, že pokud je zákonem textová

forma předepsána, tak .... a nyní by bylo možno již v podstatě využít navrženého textu.

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 1819 občanského zákoníku má být zrušeno a pojem textová podoba nahrazen

výše uvedeným pojmem textová forma jako jednou z forem právního jednání, měla by se tato změna promítnout

do všech ustanovení, ve kterých se tento pojem vyskytuje; právě v tom případě se jedná o ustanovení zákona,

který textovou podobu vyžaduje, resp. je zákonem předepsána. V návrhu jsou ale opomenuta ustanovení § 1824

odst. 2, § 1827 odst. 2, § 1828 odst. 1 a 5a § 1830, v nichž se původní výraz také vyskytuje. Dále i v textu

ustanovení § 1824a odst. 1 a § 1828 odst. 1 a 5, tak jak jsou navrhována ve znění předchozí novelizace NOZ

připravované pod OVA 311/19, jsou ponechány termíny "textová podoba". Toto opomenutí by bylo též vhodné

opravit.

Akceptováno Bude upraveno. (Změna bude provedena v jiné novele občanského zákoníku, která mění tato 

ustanovení a nyní je již ve fázi projednávání Legislativní radou vlády.)

150 MZE 2131c D V návrhu tohoto ustanovení je stanovena povinnost prodávajícího dodávat aktualizace po dobu, po kterou to

může kupující rozumně očekávat. Doporučujeme, aby zde bylo zohledněno ustanovení recitálu 47 Směrnice o

digitálním obsahu, dle něhož by se doba, po kterou by měly být poskytovány aktualizace spotřebiteli, mohla

rovnat době, po kterou je obchodník odpovědný za nesoulad, nebo být delší, což by mohl být zejména případ

aktualizací zabezpečení, tzn. obecně stanovit dobu dvou let, v níž může kupující vytknout vady předmětu plnění

dle navrhovaného § 2131j, a u aktualizací zabezpečení stanovit dobu, po niž může kupující aktualizaci rozumně

očekávat.

Neakceptováno Domníváme se, že do normativního textu toto doplnění zařadit nemůžeme, neboť bychom se dostali 

do rozporu s požadavky směrnice. Nicméně jej můžeme začlenit do důvodové zprávy.
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151 MZE V D 5. K problematice záruky za jakost 

Z praktického hlediska se jeví jako vhodnější přiklonit se k variantě II., aby záruka za jakost byla upravena v

souvislosti s kupní smlouvou, neboť v návaznosti na tento smluvní typ je nejčastěji využívána a pro ostatní

smluvní typy by bylo zakotveno přiměřené použití této úpravy.  

Vzato na vědomí

152 KZPS 504a 1 D Navrhujeme dostatečně vyjasnit pojmový vztah mezi digitálním obsahem a věcmi v právním smyslu (zejm. věcmi

nehmotnými).

Odůvodnění:

Z umístění ustanovení o Digitálním obsahu za ustanovení o Obchodním tajemství v rámci NOZ lze usuzovat na

podobnou logiku systematického zařazení, a tedy i vztah k věcem v právním smyslu, zvláště pak k věcem

nehmotným. V takovém případě není nutné tento vztah normovat; je však nezbytné jej v důvodové zprávě

vysvětlit. Alespoň tak, jak vysvětlovala důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku v případě ustanovení o

obchodním tajemství. K obchodnímu tajemství se zde uvádělo, že „se systematicky zařazuje k ustanovením o

věcech a konkrétně o věcech nehmotných“. K digitálnímu obsahu by tak bylo možné uvést například, že se

„zařazuje k ustanovením o věcech a  konkrétně o věcech nehmotných z principiálně obdobných důvodů“.

Ideálně by měl předkladatel dokončit i (podle našeho názoru zcela správnou) myšlenku uzavírající důvodovou

zprávu k navrhovanému ustanovení, totiž že digitální služba na tomto místě není definována, neboť ji nelze

považovat za věc v právním smyslu. Předpokládáme, že předkladatel uvažuje tak, že digitální služba je určitá

činnost, a nikoli hodnota; pokud by byla považována za hodnotu, znamenalo by to konfuzi přímého a nepřímého

předmětu soukromoprávního styku.

Akceptováno Důvodová zpráva bude v požadovaném směru doplněna (nicméně u odborné veřejnosti v tomto 

nepanuje shoda).

153 KZPS 563a 2 D Doporučujeme provést pečlivou revizi nahrazení spojení „textová podoba“ spojením „textová forma“ ve všech

jejich gramatických tvarech.

Odůvodnění:

Dle našeho názoru nedošlo v některých ustanoveních k nahrazení spojení „textová podoba“ spojením „textová

forma“ a lze se domnívat, že tomu tak není záměrně. Namátkou viz § 1823, § 1824, § 2525, § 2530a.

Akceptováno Bude upraveno. (Změna bude provedena v jiné novele občanského zákoníku, která mění tato 

ustanovení a nyní je již ve fázi projednávání Legislativní radou vlády.)

154 KZPS 563a 2 D Doporučujeme v důvodové zprávě výslovně vysvětlit nahrazení pojmu „podoby“ pojmem „formou“.

Odůvodnění:

Důvod nahrazení pojmu „podoby“ pojmem „formou“ je pochopitelný, nicméně je třeba jej uvést. To tím spíše, že

předkladatel podrobně vysvětluje první část spojení („textová“).

Akceptováno Bude doplněno.

155 KZPS 5 odst. 1 D Doporučujeme v § 5 odst. 1 použít legislativní zkratku „Úřad“ zavedenou dříve v textu v § 3 písm. c). X (patrně nemělo být uplatněno)

156 KZPS 2158 odst. 

1

D Navrhujeme ještě uvážit omezení osobní působnosti zvláštní úpravy prodeje zboží v obchodě, včetně zvážení

možností národního zákonodárce a jejich dopadů.

Odůvodnění:

Předkladatel by se měl dle našeho názoru především zcela jednoznačně vyjádřit k tomu, zda omezení použití této

zvláštní právní úpravy na vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli (dle dosavadní právní úpravy jde vždy o vztahy

mezi podnikateli a nepodnikateli, kteří mohou, ale nemusejí být spotřebiteli) je vyžadováno principem maximální

harmonizace směrnice 2019/771, nebo ne. Pokud ne, potom je třeba dostatečně objasnit, i proč k tomuto

omezení přistoupil a zda zhodnotil jeho negativní dopady. 

Zdá se, že předkladatel zúžení za „transpoziční“ pokládá (viz jeho grafické označení v textu úplného znění

podtržením a celexovým číslem a také text důvodové zprávy k navrhované změně § 2158 odst. 1 občanského

zákoníku, podle něhož se k ní přistupuje „s ohledem na jinak uplatňované užší pojetí spotřebitele v českém

právním řádu a na zpřísnění regulace v důsledku transpozice směrnice o prodeji zboží“). Podle našeho názoru

však princip maximální harmonizace ochrany spotřebitele a priori nebrání tomu, aby část této ochrany byla

poskytnuta i jiným nepodnikajícím osobám. Potom by se měl předkladatel zabývat otázkou jiného závažného

důvodu pro připomínkovanou změnu, jakož i jejími dopady (ty může pocítit řada „malých“ právnických osob, jež

jsou vůči prodávajícímu podnikateli ve fakticky podobném postavení jako spotřebitel). Pevné odůvodnění této

změny je třeba i proto, že současné řešení osobní působnosti zvláštní úpravy prodeje zboží v obchodě je – jak

předkladatel sám výslovně uvádí (viz Důvodovou zprávu, Obecnou část, bod 1.1.1) – naší legislativní tradicí.

Vzato na vědomí Bude zváženo. Jsme si vědomi možnost rozšířit osobní působnost národní úpravy oproti směrnici. 

Zúžení, jak uvádíte, již tradičního rozšíření i na kupující nepodnikatele, bylo navrženo po dohodě s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jednak z toho důvodu, že v jiných oblastech právního řádu je 

voleno úzké pojetí spotřebitele (např. úprava v § 1811 a násl. OZ, spotřebitelský úvěr, směnárenská 

činnost), jednak z důvodu, že nová směrnice o koupi zboží dále rozšiřuje povinnosti prodávajících - 

podnikatelů. Současně si uvědomujeme, že soudobým evropským trendem je spíše široké pojetí 

spotřebitele.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



157 KZPS 2158 odst. 

2

19 D Dle našeho názoru je ještě třeba vyjasnit dopady navrhovaného znění § 2158 odst. 2 občanského zákoníku a

podle toho znění zpřesnit.

Odůvodnění:

Ustanovení § 2158 odst. 2 občanského zákoníku, v navrhovaném znění, nastupuje na místo § 2085 odst. 1 věty

druhé tamtéž.

Dosud se stanoví: „Za kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné

sestavit nebo vytvořit.“ Dikce jasně udává, že zmíněná smlouva se účelově kvalifikuje jako smlouva kupní (s

využitím právní fikce).

Nově má být stanoveno: „Ustanovení tohoto pododdílu se použijí také na smlouvu o dodání věci, kterou je

nutné sestavit nebo vytvořit.“ Dikci lze přikládat různý smysl. Může být chápána i tak, že zatímco smlouva o

dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit, je de lege lata vždy kvalifikována jako smlouva

kupní, de lege ferenda se na ni použije zvláštní úprava prodeje zboží v obchodě (nově „prodeje zboží

spotřebiteli“), musí být ale nutně kvalifikována jako smlouva kupní, nebo může jít např. o smlouvu smíšenou?

Soudíme, že předkladatel chtěl zůstat u stávajícího řešení, jen je formuloval jinak; potom by však bylo vhodnější

zůstat u dosavadní formulace (což samozřejmě nebrání jejímu přesunu mezi výše uvedenými ustanoveními).

Vysvětleno Záměrem je skutečně změnit zde obsažené pravidlo. Jde-li o věc, která má být teprve vyrobena nebo 

vytvořena, prakticky připadají v úvahu dva smluvní typy, jimiž se transakce může řídit - smlouva 

kupní a smlouva o dílo. Stávající směrnice č. 1999/44/ES, shodně jako nová směrnice č. 771/2019 

požaduje, aby se pravidla v ní upravená, použila i na závazky, jejichž předmětem je dodání zboží, 

které je třeba teprve vytvořit nebo sestavit (viz čl. 1 odst. 4). Není však podle našeho názoru 

správné, aby byl tímto pravidlem určen smluvní typ. Přestože by tedy fakticky docházelo ke 

zhotovení díla, relevantní pravidla z jeho právní úpravy by se nepoužila a namísto nich by se použila 

regulace kupní smlouvy. Ta se však má uplatnit pouze ve vztahu k aspektům závazku, které jsou 

směrnicemi, resp. národní úpravou, regulovány, tedy především ve vztahu k požadavkům souladu se 

smlouvou a právům z vadného plnění. Důvodová zpráva bude o zdůvodnění této změny doplněna.

158 KZPS 2635a 45 D Dáváme ke zvážení doplnění navrhovaného základního ustanovení § 2635a občanského zákoníku, o smlouvě o

digitální službě, o obdobu § 2131a odst. 2.

Odůvodnění:

V základním ustanovení o smlouvě o smluvním subtypu Koupě digitálního obsahu se výslovně praví, že se tato

úprava nedotýká ochrany práv duševního vlastnictví. Smysl je zřejmý: zabránit interpretačním a aplikačním

kolizím nové úpravy se zavedenou autorskoprávní úpravou. Usuzujeme, že obdobné kolize nelze vyloučit v

případě smlouvy o digitální službě; potom by pro ni mělo být řečeno totéž.

Akceptováno Bude doplněno.

159 MZV V D K navrhovaným variantám – s ohledem na to, že ustanovení o záruce za jakost jsou nejčastěji používána v

souvislosti s kupní smlouvou, doporučuje MZV z hlediska přehlednosti vypustit úpravu záruky za jakost z

obecných ustanovení v § 1919 a § 1921 odst. 2, tj. použít variantu II, a v případě koupě movité věci obdobně

vypustit obecnou úpravu v § 2113 až 2117, tj. použít variantu I.

Vzato na vědomí

160 MZV DZ D MZV doporučuje opravit text k bodům 5 až 7 na str. 13 a bodům 11 a 12 na str. 15 v tom smyslu, že obchodní

záruku upravuje čl. 17 směrnice 2019/771 nikoliv směrnice č. 770/2019; v této souvislosti se rovněž doporučuje

v celém textu důvodové zprávy sjednotit označování směrnic, ať už číselně, nebo použitím zkratky zavedené na

str. 3 důvodové zprávy.

Akceptováno Bude upraveno.

161 AMSP D 1) Obecný přístup k regulaci digitálního obsahu a služeb

Velmi vítáme, že ministerstvo představilo transpoziční předpis ke směrnici o prodeji zboží a směrnici o digitálním

obsahu již krátce po jejich vstupu v platnost a současně na počátku implementační lhůty. Věříme, že všechny

zainteresované strany i zákonodárci účelně využijí tento prostor pro podrobnou diskusi nad finální podobou

normy. 

Máme za to, že zejména v českém právu zcela nově regulovaná oblast prodeje digitálního obsahu a služeb si

zaslouží zvláštní pozornost, a to s ohledem na stále vzrůstající význam tohoto odvětví pro tuzemskou i

evropskou ekonomiku. Souhlasíme s potřebou nastavení jasných a srozumitelných pravidel na ochranu

spotřebitelů, která jim zajistí srovnatelnou úroveň práv jako při prodeji „tradičního“ zboží a služeb. Současně ale

apelujeme na to, aby nová regulace brala v potaz specifika digitálního segmentu, s nimiž jsou některá východiska

stávající ochrany spotřebitele jen obtížně slučitelná. V opačném případě lze očekávat, že nevhodně nastavená

pravidla omezí rozvoj tohoto pro další rozvoj národní ekonomiky klíčového segmentu, a to zejména na úrovni

startupů a SMEs. Tyto společnosti často přicházejí s těmi nejinovativnějšími a komerčně úspěšnými produkty,

ale současně disponují jen omezenými zdroji, které může nepřiměřená regulatorní zátěž snadno vyčerpat. 

Jsme si vědomi toho, že má český zákonodárce v rámci transpozice pouze omezenou možnost, jak evropskou

směrnici promítnou do českého právního řádu. I přes tyto limity však podle nás disponuje dostatkem prostoru k

tomu, aby shora nastíněným nebezpečím alespoň částečně předešel. 

Vzato na vědomí Ministerstvo spravedlnosti usiluje o vytvoření jasné, přehledné a věcně vyvážené právní úpravy. 

Vážíme si všech připomínek, které jsme k návrhu obdrželi. Věříme, že výsledný návrh zákona bude i 

s jejich přispěním kvalitní.
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162 AMSP 2131d 

odst. 2

16 Z 1) V §§ 2131d odst. 2 a 2635 odst. 2 je užívána formulace „jasně a srozumitelně“ ve vztahu ke způsobu

upozornění kupujícího/uživatele na případnou nekompatibilitu jeho zařízení. Ze zbytku ustanovení ani z

důvodové zprávy není zcela patrné, jaký způsob komunikace prodávajícího bude možno ještě považovat za

„jasný a srozumitelný“. Žádáme o doplnění důvodové zprávy.

 

S ohledem na obrovské množství nejrůznějších zařízení od různých výrobců, na nichž lze v současnosti

zpřístupnit digitální obsah, je výskyt vad digitálního obsahu v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí

kupujícího takřka nevyhnutelný. Není v silách vývojáře, zejména pak malého, aby své produkty optimalizoval pro

všechna zařízení na trhu, která jsou potenciálně schopna jím poskytovaný obsah, i když s vadami, přehrát nebo

spustit. Je tedy nezbytné, aby měl prodávající možnost na případnou nekompatibilitu kupujícího upozornit, jak

předpokládá navrhovaný § 2131d odst. 2 (resp. § 2635 odst. 2 v případě digitální služby). Jeho bezprostřední

znění, zejména formulace „jasně a srozumitelně“, však nedává prodávajícímu dostatečné vodítko k tomu, aby

vhodně zvolil způsob informování kupujícího. 

Navrhujeme proto, aby zákonodárce požadavek „jasně a srozumitelně“ přinejmenším v důvodové zprávě

specifikoval a ilustroval – např. zdali postačuje, aby prodávající o možném budoucím výskytu vady informoval

jen na svých webových stránkách, ve všeobecných obchodních podmínkách či někde jinde.

Akceptováno Důvodová zpráva bude v požadovaném směru doplněna. Bohužel se jedná o pojem používaný běžně 

evropským spotřebitelským právem, který ale v legislativě není dále definován. Tím je omezen i 

národní zákonodárce, neboť pojem nemůže vynechat ani konkretizovat. Soudní dvůr EU nepodal 

zatím žádný obecný výklad tohoto požadavku, ale věnoval se vždy tomu, zda byl splněn v 

konkrétním případě (Viz např. případy C‑26/13, Kásler [2014] nebo C‑186/16 Andriciuc [2017] 

nebo C‑96/14, Van Hove [2015]). 

Pokud se pokusíme o určité zobecnění jeho judikatury, je patrně třeba vycházet z toho, že 

požadavek na jasnost a srozumitelnost má být vykládán široce ve prospěch spotřebitele. Posuzování 

jasnosti a srozumitelnosti nemůže být omezeno na pouhou srozumitelnost z formálního a 

gramatického hlediska. Je třeba posoudit, zda jsou informace podány takovým způsobem, který 

umožňuje průměrnému spotřebiteli, tj. běžně informovanému a přiměřeně pozornému a obezřetnému 

spotřebiteli, vyhodnotit jejich obsah.

Jako rozumný se jeví výklad v odborné literatuře, podle kterého povinnost podat informaci jasným a 

srozumitelným způsobem znamená, že průměrný spotřebitel musí být schopen pochopit informaci 

bez podstatného úsilí a především bez nutnosti vyhledat právní poradenství (viz Jansen N., 

Zimmermann R.: Commentaries on European Contract Laws , Oxford University Press [2018], s. 

429).

163 AMSP 2635e 

odst. 2

45 Z Viz připomínka k § 2131d odst. 2. Akceptováno Viz vypořádání k § 2131d odst. 2.

164 AMSP 2131c 

odst. 2

Z 2) §§ 2131c odst. 2 a 2635d odst. 2 je transponován týž článek směrnice bezdůvodně odlišným způsobem.

Žádáme sjednocení. V § 2131c odst. 2 se za slovo „dobu“ vkládají slova „po kterou má být podle smlouvy

poskytován, ledaže prodávající před uzavřením smlouvy kupujícího zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány

nebudou a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil, nebo“. V § 2635d odst. 2 se tečka nahrazuje

čárkou a doplňují slova „po kterou to kupující může rozumně očekávat. To se posoudí podle druhu a účelu

digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem uzavření smlouvy a povaze závazku.“.

Ačkoli je ustanoveními § 2131c odst. 2 a § 2635d odst. 2 transponováno totéž ustanovení směrnice (článek 8

odst. 2), jejich znění jsou vzájemně odlišná, resp. každé z ustavení transponuje pouze jedno z písmen odstavce.

Pro toto odlišení však není důvod – ačkoli lze předpokládat, že k poskytování digitálního obsahu bude docházet

spíše jednorázově a k poskytování digitální služby spíše po určitou dobu, nelze s ohledem na neustále se měnící

provozní a obchodní modely v digitálním prostředí vyloučit ani opačnou situaci, což ostatně výslovně předvídá

samotný text směrnice.

Navrhujeme tedy, aby došlo ke sjednocení transpozice v těchto dvou ustanovení. Podobně doporučujeme, aby

zákonodárce dbal větší pečlivosti při transpozici téhož ustanovení směrnice v různých ustanoveních zákona, aby

zbytečně nedocházelo k matoucím odchylkám, které nejsou bezprostředně podmíněny odlišnými vlastnostmi

digitálního zboží a digitální služby. 

Akceptováno jinak Na základě připomínky Ministerstva kultury bude část upravující koupi digitálního obsahu z návrhu 

vypuštěna. Jednorázové poskytnutí digitálního obsahu bude upraveno jako zvláštní pravidlo v 

úpravě poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (nyní § 2635a a násl.).

Rozdílná úprava vychází z rozdílné úpravy ve směrnici, jež rozlišuje mezi jednorázovým plněním a 

soustavným plněním po určitou dobu. V každém z těchto případů je potom odpovědnost 

obchodníka stanovena jinak.

165 AMSP 2635d 

odst. 2

Z Viz připomínka k 2131c odst. 2. Akceptováno jinak Viz vypořádání připomínky k § 2131c odst. 2.

166 MPO 2131b 

odst. 1

Z • článek 3 odst. 3 směrnice (EU) 2019/770 – nutno zajistit, aby se na hmotný nosič, který slouží výhradně jako

nosič digitálního obsahu, aplikovala pravidla o dodání plynoucí ze směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů

(článek 18), resp. uplatní se na tento hmotný nosič úprava § 2159 a 2159a OZ, namísto nyní navržených

ustanovení 2131b odst. 1 a § 2131f OZ, které jsou transpozicí článků 5 a 13 směrnice (EU) 2019/770, které se

na tento hmotný nosič nevztahují (alternativně navrhujeme doplnit v tomto smyslu nový odstavec odpovídající čl.

3 odst. 3 směrnice 2019/770 do § 2131e nebo do § 2158).

Akceptováno Bude upraveno.

167 MPO 2635l Z • článek 3 odst. 5 směrnice (EU) 2019/770 – Tento odstavec obsahuje výčet výjimek, na které se směrnice

nevztahuje. Podle navrhované právní úpravy jsou výjimky stanoveny pouze pro úpravu digitálních služeb (též

soustavné poskytování digitálního obsahu) v § 2635l). Tyto výjimky se již neuplatňují na smlouvy upravené v §

2131a až 2131k). Zvolený přístup je nutné sjednotit a výjimky stanovit i u smluv o poskytování digitálního

obsahu.

Akceptováno Bude upraveno.

168 MPO 2131c 

odst. 3

Z • článek 8 odst. 2 směrnice (EU) 2019/770 – Směrnice stanoví obchodníkovi povinnost zajistit, aby byl

spotřebitel informován o aktualizacích digitálního obsahu nebo služby a povinnost zajistit, aby tyto aktualizace

byly spotřebiteli dodávány po stanovenou dobu. Navrhované ustanovení § 2131c odst. 1 činí prodávajícího

odpovědného za to, že kupujícímu budou dodávány aktualizace ujednané ve smlouvě. Naproti tomu odst. 3

stanovuje povinnost prodávajícího informovat o dostupných aktualizacích, ačkoli směrnice nepožaduje, aby tak

činil přímo prodávající. Požadujeme sladit s odst. 1, tedy aby tato povinnost byla formulována v odst. 3

následovně: „Prodávající odpovídá kupujícímu, že bude upozorněn na dostupné aktualizace …“.

Akceptováno Bude upraveno, byť se domníváme, že se nejedná o osobní povinnost prodávajícího, může ji tedy 

plnit prostřednictvím jiného, ale odpovídá, jako kdyby plnil sám (§ 1935 OZ).
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169 MPO 2635k 16 Z • článek 19 směrnice (EU) 2019/771 (bod 16 - § 2635k)

Podle směrnice se úprava změn digitálního obsahu nebo digitální služby vztahuje pouze na jejich poskytování

nebo zpřístupňování po určitou dobu. Navržená právní úprava se dle § 2635a vztahuje na „přenechání“ digitální

obsahu k užívání po dobu určitou. Avšak pokud jde o digitální služby, vymezení působnosti § 2635k pouze na

dobu určitou chybí. Požadujeme ustanovení v tomto směru doplnit.

Akceptováno Bude doplněno, byť si nejsme jisti, zda z takto neurčitého pojmu, jako je směrnicí zmiňované „po 

určitou dobu“, lze dovozovat, že se jedná o nějaké déletrvající plnění.

170 MPO 2158 odst. 

3

Z • článek 3 odst. 3 směrnice (EU) 2019/771 – pravidla směrnice se vztahují i na závazky, jejichž předmětem je

koupě „zboží s digitálními prvky“. V případě pochybností, zdali plnění je zbožím s digitálním prvkem či

poskytování digitálního obsahu/služby, spadající pod směrnici (EU) 2019/770, je dána vyvratitelná právní

domněnka, že se jedná o koupi zboží s digitálními prvky. Cílem této úpravy je podle recitálu 15 předmětné

směrnice zamezení právní nejistotě jak na straně prodávajícího, tak spotřebitele. Ustanovení § 2158 (Bod 20)

však tuto domněnku neobsahuje – požadujeme tuto domněnku do textu doplnit.

Vysvětleno Návrh na toto pravidlo již pamatuje. Jestliže vznikne pochybnost, zda je digitální obsah nebo 

digitální služba součástí smlouvy, nemůže vyloučení působnosti uplatnit. Jsme otevřeni i jinému 

vhodnému řešení.

171 MPO 2165 Z • článek 10 odst. 2, článek 12 směrnice (EU) 2019/771 – Směrnice vedle odpovědnosti prodávajícího za

bezvadnost zboží při jeho převzetí spotřebitelem stanoví odpovědnost prodávajícího za výskyt či projevení vady

u smluv, na jejichž základě je plnění digitálního obsahu či digitální služby poskytováno po vymezenou dobu, a to

po dobu 2 let od převzetí zboží s digitálními prvky, pokud je ujednána doba plnění kratší či rovna 2 letům, či po

dobu ujednanou v kupní smlouvě, je-li tato doba delší dvou let. U transpozice obecné odpovědnosti

prodávajícího za bezvadné plnění po stanovenou dobu byl zachován režim vymezení odpovědnosti v § 2161 a

dále v § 2165 je stanovena lhůta pro uplatnění práva spotřebitele z vadného plnění, kde je nově specifikováno, že

zákon nespojuje s opožděným vytknutím vady žádnou sankci, resp. není zde stanovena žádná oznamovací

povinnost. Přístup zvolený u transpozice čl. 10 odst. 2 směrnice je ale odlišný. Z důvodu právní jistoty

požadujeme tyto přístupy sjednotit, aby bylo zejména zřejmé, že ani pro uplatnění práva z vadného plnění u

digitálního obsahu či digitální služby (poskytované na základě kupní smlouvy o zboží s digitálními prvky) není

stanovena žádná notifikační povinnost. 

Akceptováno Bude upraveno.

172 MPO 2169a 

odst. 2

38 Z • článek 13 odst. 4 písm. a) a čl. 14 odst. 3 směrnice (EU) 2019/771 – spotřebitel má právo na odstoupení od

smlouvy či slevu pokud nebyla odstraněna vada (opravou či výměnou) v souladu s čl. 14 odst. 2 a 3. Odkaz na

čl. 14 odst. 2 proveden byl („Prodávající věc převezme na vlastní náklady.„), avšak odst. 3 článku 14 však nikoli.

Požadujeme doplnění tak, aby transpozice odpovídala dikci směrnice. Dále podle našeho názoru není zcela

proveden čl. 14 odst. 3, a tedy není zakotvena povinnost prodávajícího provést v rámci oprávněné reklamace

demontáž a zpětnou instalaci zboží.

Akceptováno Bude doplněno.

173 MPO 2169a Z • článek 13 odst. 4 písm. b) směrnice (EU) 2019/771 – Směrnice hovoří o právu spotřebitele na odstoupení v

případě, že „navzdory snaze prodávajícího uvést zboží do souladu dojde k nesouladu“. Navrhovaná právní

úprava v § 2169a odst. 1 písm. b) toto pravidlo provádí následovně „se vada projeví opakovaně“, což dle našeho

názoru není nejvhodněji zvolené provedení vzhledem k ustálené judikatuře, kdy toto pravidlo je vykládáno, že se

vada musí vyskytnout min. 3x (vyskytne se potřetí po dvou pokusech o opravu). Cíl evropské úpravy byl ale

takový, aby spotřebitel například při ztrátě důvěry v obchodníka mohl od smlouvy odstoupit již po prvním

neúspěšném pokusu o zjednání nápravy. Z důvodu právní jistoty žádáme o přeformulování.

Neakceptováno Domníváme se, že slovo „opakovaně“ je dostatečně pružné, aby umožňovalo výklad předestřený v 

recitálu směrnice. Shodná pomůcka je rovněž uvedena i v důvodové zprávě. Formulaci, již používá 

směrnice, považujeme za zbytečně mnohomluvnou a nepříliš srozumitelnou. 

174 MPO 2169a Z • článek 13 odst. 4 písm. c) směrnice (EU) 2019/771 – výskyt nesouladu zboží „tak závažné povahy“, podle

směrnice odůvodňuje k okamžitému „snížení ceny nebo ukončení kupní smlouvy“. Jinými slovy spotřebitel

nemusí strpět pokus o opravu ani výměnu vadného zboží. Návrh transpozice toto pravidlo provádí tak, že jeli

„vada podstatným porušením smlouvy“, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit

(§ 2169a). Podstatné porušení smlouvy je definováno v § 2002 odst. 1 OZ, kde je specifikováno, že „podstatné

je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela

vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za 

to, že porušení podstatné není.“ Máme za to, že tato specifikace neodpovídá dikci směrnice ani jejím cílům.

Neakceptováno Domníváme se, že směrnicí použitý pojem odpovídá v českém právním řádu užívanému pojmu 

podstatného porušení smlouvy a jeho vymezení v § 2002 odst. 1 OZ. V obou případech je stěžejní, 

že je výskyt vady v rozporu se samotným účelem, pro který strana smlouvu uzavřela.

175 MPO 2169b Z • článek 13 odst. 6 směrnice (EU) 2019/771 – navrhovaná úprava v § 2169b by mohla podle našeho názoru v

praxi způsobovat aplikační problémy, protože není zřejmé, jakou část dosud neuhrazené kupní ceny nemusí

kupující platit. Požadujeme vyjasnit. 

Vysvětleno Jedná se patrně jakoukoli o část kupní ceny, která dosud nebyla uhrazena. Směrnice v tomto ohledu 

více indicií neposkytuje. Text můžeme upravit v závislosti na vyjádření Evropské komise.

176 MPO 2166 Z 2. Požadujeme odstranění duplicitní úpravy z OZ, která je obsažená pod sankcí v zákoně č. 634/1992 Sb., o

ochraně spotřebitele (dále též „ZOS“). Jedná se konkrétně o:

• § 2166 – povinnost vydat spotřebiteli na jeho žádost potvrzení o délce trvání jeho práv z vadného plnění a

způsob jejich uplatnění. ZOS tuto povinnost upravuje v § 13, 15 odst. 2 a v § 19 odst. 4. Porušením této

povinnosti je prodávající dopustí přestupku. Navíc není nám zřejmý význam věty: „Prodávající má povinnosti z

vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.“ Podle našeho

názoru je zde tato povinnost uvedena zcela nesystematicky a nepatří do informační povinnosti prodávajícího vůči

kupujícímu. 

Akceptováno Bude vypuštěno.
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177 MPO 2173 Z 2. Požadujeme odstranění duplicitní úpravy z OZ, která je obsažená pod sankcí v zákoně č. 634/1992 Sb., o

ochraně spotřebitele (dále též „ZOS“). Jedná se konkrétně o:

• § 2173 obdobně jako v předchozím bodu, tato povinnost je mnohem šířeji vymezena v § 19 odst. 1 ZOS.

Porušení této povinnosti je přestupkem. 

Akceptováno Bude vypuštěno.

178 MPO 1919 5 D Doporučujeme vyjasnit hierarchii pravidel o délce záruční doby tak, aby z § 1919 (Varianta 1) bylo zřejmé, které

pravidlo má přednost. 

Akceptováno Navrhujeme obecně stanovit přednost delší doby s možností jejího zkrácení ve smlouvě.

179 MPO 1921 8 D Doporučujeme nehovořit o „reklamační lhůtě“, ale pouze o „lhůtě“. Pojem reklamační lhůta není nikde jinde v

zákoně použit. Dále doporučujeme odkazovat pouze na odst. 1 větu první. Pokud by zde zůstal odkaz na celé

znění odst. 1, pak vyvstává otázka, zdali vada krytá zárukou má býti notifikována do konce záruční doby či ve

lhůtě do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění dle odst. 1. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno Bude upraveno.

180 MPO 2114 D Viz připomínka č. 1 (Bod 5) a č. 2 (bod 8). Akceptováno Bude upraveno.

181 MPO 2117 D Viz připomínka č. 1 (Bod 5) a č. 2 (bod 8). Akceptováno Bude upraveno.

182 MPO 2131 15 D Doporučujeme přesunout navrhovaný odstavec 2 do § 2129, který upravuje práva z vadného plnění. Akceptováno Bude přesunuto.

183 MPO 2131e 

odst. 2

16 D Doporučujeme text přeformulovat tak, aby se jednalo spíše o vymezení působnosti dotčené právní úpravy, tj.

doporučujeme stejný přístup jako v čl. 3 odst. 1 alinea 2 směrnice (EU) 2019/770, který vztahuje úpravu i na

smlouvy, na jejichž základě se spotřebitel zavazuje k poskytnutí osobních údajů výměnou za poskytnutí

protiplnění (nezavádět konstrukci, že zaplacením kupní ceny se rozumí také poskytnutí osobních údajů). 

Akceptováno Po dohodě s Úřadem pro ochranu osobních údajů navrhuje ustanovení přeformulovat následujícím 

způsobem: „Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že spotřebitel 

poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel 

zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných 

povinností. V takovém případě spotřebitel nemůže požadovat přiměřenou slevu a § 2389n odst. 4 a 

5, § 2389o a 2389r se nepoužijí. “. 

184 MPO 2131f 16 D Doporučujeme sladit odkazy zde uvedené s platným zněním zákona s vyznačením navrhovaných změn, kde je

chybně odkazováno na § 2635k namísto § 2635j.

Akceptováno Bude upraveno.

185 MPO 2168 36 D Doporučujeme vypustit slovo „již“ pro nadbytečnost. Akceptováno Bude upraveno.

186 MPO D Chápeme-li správně, nově se vedle „oznámení vady“ používá pojem „vytknutí vady“ a že tedy mezi těmito pojmy

není významového rozdílu. Přesto doporučujeme sjednotit terminologii. S mírnou preferencí se přikláníme k

pojmu „vytknutí vady“.

Akceptováno Bude upraveno.

187 MPO ST D 9. Ke srovnávací tabulce 32019L0770 doporučujeme následující:

• U implementačního předpisu k čl. 14 odst. 3 uvést ID návrhu zákona na samostatný nezvýrazněný řádek.

Akceptováno Bude opraveno.

188 MPO ST D 9. Ke srovnávací tabulce 32019L0770 doporučujeme následující:

• U implementačního předpisu k čl. 21 odst. 1 a čl. 23 sloučit řádky, došlo ke znásobení řádků na obou stranách

tabulky.

Akceptováno Bude opraveno.

189 MPO ST D 10. Ke srovnávací tabulce 32019L0771 doporučujeme následující:

• U implementačního předpisu k čl. 17 odst. 2 a 4 uvést ID návrhu zákona na samostatný nezvýrazněný řádek.

Akceptováno Bude opraveno.

190 MPO ST D 10. Ke srovnávací tabulce 32019L0771 doporučujeme následující:

• U implementačního předpisu k čl. 26 upravit pravou stranu tak, aby zde nebylo uvedeno, že dané ustanovení je

nerelevantní z hlediska transpozice, když je tomu zjevně naopak.

Akceptováno Bude opraveno.

191 MV 563a 3 D Je navrhováno zrušení ustanovení a nahrazení pojmu „textová podoba“ pojmem „textová forma“ (navrhovaný §

563a). V souvislosti s tím upozorňujeme, že je nutné důsledně nahradit pojem textová podoba v celém předpise,

pakliže již nemá být nadále užíván, vyskytuje se totiž i v dalších ustanoveních, s jejichž úpravou návrh nepočítá,

jmenovitě např. v § 1824, § 1827 či § 1828.

Akceptováno Bude upraveno. (Změna bude provedena v jiné novele občanského zákoníku, která mění tato 

ustanovení a nyní je již ve fázi projednávání Legislativní radou vlády.)

192 MV 1921 odst. 

3

9 D Není zřejmé, a to ani z důvodové zprávy, z jakého důvodu se navrhuje nahradit slovo „zcizitel“ slovem

„oprávněný“, nadto je tato náhrada matoucí, když oprávněný ve vztahu k právům z odpovědnosti za vady by měl

být nabyvatel. Změna není ani navrhována ve variantě II návrhu, kde zůstává slovo „zcizitel“, ani se nevyskytuje

dále v dotčené části předpisu. Doporučujeme vysvětlit.

Akceptováno Pojem „oprávněný“ měl označovat jak zcizitele, tak i poskytovatele záruky, neboť ustanovení 

dopadá jak na práva z vadného plnění, tak na záruku za jakost. Navrhujeme tedy uvést obě tyto 

osoby v textu zákona.

193 MV 2161a 28 D Doporučujeme zvážit nutnost speciálního ustanovení věnovaného aktualizacím digitálního obsahu a digitálních

služeb v rámci spotřebitelských ustanovení v pododdílu 6, když práva a povinnosti týkající se aktualizací těchto

institutů jsou již zahrnuty v § 2131c, § 2131d, § 2635d a § 2635e. Ustanovení § 2161 jsou z větší části

duplicitní.

Vysvětleno Nejedná se o totožnou úpravu. V tomto případě jde o zboží s digitálními prvky, tedy např. chytrou 

ledničku, počítač, telefon. Digitální obsah a digitální služby, které jsou s nimi poskytovány, se neřídí 

zvláštní úpravou o koupi digitálního obsahu nebo poskytování digitálních služeb, nýbrž spadají právě 

do režimu koupě zboží (hmotné věci).

194 MV 2168 36 D Doporučujeme text zjednodušit a ponechat pouze uvedeno, že lze lhůtu dle § 2165 zkrátit až na jeden rok a v

případě sjednání zkrácení většího platí doba jednoho roku. Následný dovětek za středníkem může být pro

adresáty dle našeho názoru zbytečně matoucí.

Akceptováno Bude upraveno.

195 MV 2172 41 D Doporučujeme za vkládané slovo „vytkne“ v druhé větě doplnit i slovo „vadu“. Akceptováno Bude upraveno.

196 MV NZ D Navrhujeme prohodit pořadí čl. II a čl. III. Přechodná ustanovení by měla předcházet článku stanovujícímu

účinnost právního předpisu.

Akceptováno Bude opraveno.
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197 SOS 563a 2 D návrh nového § 563a užívá pojmu „textová forma“ právního jednání. Máme za to, že forma právního jednání

může být ústní a písemná a podoba právního jednání pak může být listinná či elektronická. Současné znění §

1819 OZ užívá pojem „textová podoba“, nově je navrhován pojem „textová forma“. Důvodová zpráva hovoří o

tom, že textová forma má být novým druhem formy právního jednání a má představovat „jistý kompromis mezi

bezformálností a písemnou formou“. Navrhovatel v důvodové zprávě uvádí, že si je vědom toho, že tento pojem

není ideální, přesto jej prosazuje. Dle našeho názoru není zavedení této zvláštní formy nutné, byť rozumíme

důvodům, které navrhovatel zmiňuje.

Vzato na vědomí S ohledem na množství zásadních připomínek, které se k tomuto bodu shromáždily, bude zavedení 

textové formy ještě předmětem diskuse. 

K jejímu zavedení jsme se inspirovali v Německu, kde je využívána především v souvislosti se 

spotřebitelskými smlouvami, ale i v dalších oblastech (nájemní právo, pracovní právo, úvěr atd.). Na 

rozdíl od písemné formy v elektronické podobě se nevyžaduje podpis jednajícího. Tato forma by 

měla být využitelná v případech, kdy je smyslem zákonného požadavku formy zachovat určitý obsah 

pro jeho informační hodnotu. Zároveň nejsou kladeny takové požadavky na ověření identity 

jednajícího, neboť v případě těchto právních jednání není riziko, že by je někdo podvrhl, ani zde 

forma (zejm. podpis) nemá plnit varovnou funkci.

198 SOS V D V navrhované úpravě záruky za jakost SOS – Asociace, z.s. preferuje spíše Variantu I, tj. zachování úpravy

záruky za jakost v obecných ustanoveních a její vypuštění z úpravy v kupní smlouvě. Pro tento závěr nás vede

mj. též v důvodové zprávě zmiňovaná možnost aplikace takovéto obecné úpravy pro různé smluvní vztahy,

zejména pro inominátní smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ. Dle našeho názoru je žádoucí umožnit

aplikaci některých pravidel záruky za jakost i mimo rámec kupní smlouvy.

Vzato na vědomí

199 SOS 2131 odst. 

2

15 Z Navrhované znění § 2131 odst. 2 se týká prodeje nemovité věci. Nemovitá věc nenaplňuje definici zboží dle čl. 2

odst. 5 směrnice EP a Rady č. 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží (která hovoří pouze o

věcech movitých). Zákonodárce tedy není vázán limitem 2 let stanoveným v čl. 11 odst. 2 této směrnice. SOS –

Asociace, z.s. proto navrhuje úpravu ustanovení § 2131 odst. 2 OZ tak, že lhůta, v níž se se vada nemovité věci

považuje za existující již při přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, byla stanovena na 5 let.

Požadujeme, aby se tato lhůta rovnala lhůtě pro uplatnění vady a byla tak zaručena reálná možnost uplatnění

práv kupujících bez toho, aniž by tito museli složitě prokazovat existenci vady při převzetí. (viz též dále k návrhu

novelizace § 2165). Navrhujeme proto tuto úpravu: § 2131 odst. 2) Je-li kupujícím spotřebitel, má se za to, že

nemovitá věc byla vadná již při přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, projeví-li se vada v průběhu

pěti let od tohoto okamžiku, ledaže to povaha vady vylučuje. Ustanovení § 1922 odst. 2 se použije obdobně. 

Neakceptováno Ačkoliv chápeme snahu o posílení práv spotřebitelů, preferujeme v této otázce zachování stávajícího 

stavu. Dvouletou dobu tzv. obráceného důkazního břemene u nemovitých věcí lze považovat za 

dostatečně dlouhou. I z komparativního hlediska by pětiletá doba zcela ojedinělá.

200 SOS 2161 odst. 

2

26 Z V § 2161 odst. 2 je navrhováno, aby prodávající neodpovídal kupujícímu za splnění stanovených vlastností věci,

pokud „před uzavřením smlouvy kupujícího zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při

uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.“ Dle našeho názoru se jedná o chybnou transpozici, neboť čl. 7 odst. 5

Směrnice EP a Rady č. 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží hovoří o výslovném a zvláštním

souhlasu. Souhlas spotřebitele s nedodržením stanovených vlastností prodávané věci musí být informovaným

souhlasem, který by měl spotřebitel projevit v rámci zvláštního jednání. Jde o to, aby prodávající „neschovával“

souhlas spotřebitele s nedodržením stanovených vlastností do nepřehledného textu kupní smlouvy či obchodních

podmínek. Důvodová zpráva přitom o zvláštním souhlasu spotřebitele hovoří, předpokládáme tedy, že si

navrhovatel pouze neuvědomil, že požadavek zvláštního souhlasu spotřebitele stanovený směrnicí není splněn

požadavkem pouhého zvláštního upozornění ze strany prodávajícího v návrhu novely. 

Vysvětleno Výslovný souhlas je v českém právním řádu vykládán jako souhlas zvláštní, tj. nemůže být 

dovozován např. ze souhlasu s obchodními podmínkami (viz i § 1753 OZ). Obáváme se, že množení 

adjektiv by naopak mohlo vést ke snížení ochrany spotřebitele (slabší strany) v případech, kde 

všechna tato adjektiva uvedena nejsou.

201 SOS 2161 odst. 

5

27 Z V § 2161 odst. 5 OZ je navrhována délka lhůty, při níž se projevená vada považuje za existující na věci při

převzetí na 1 rok. Směrnice i návrh novely OZ vychází z toho, že odpovědnost prodávajícího za vady se vztahuje

pouze na vady (dle směrnice na „nesoulad“), který existuje na prodané věci již v době dodání zboží. V kombinaci

s aplikací lhůty, při níž se projevená vada považuje za existující při převzetí, to bude v praxi znamenat omezení

práv spotřebitelů z tzv. „zákonné záruky“, neboť po uplynutí lhůty, kdy se vada věci považuje za existující na

věci při převzetí, bude nést důkazní břemeno ohledně této skutečnosti kupující spotřebitel. V případě zavedení

jednoroční lhůty tak dojde k podstatnému zhoršení práv spotřebitelů, kteří k prokázání existence vady při

převzetí zboží budou muset po uplynutí lhůty 1 roku od koupě pravděpodobně daleko častěji využívat znalecké

posudky. To by uplatnění práv z vad prodražovalo a vedlo by to k méně častému uplatňování zákonných práv

spotřebitelů, což by v důsledku poškozovalo trh jako takový. Dle našeho názoru je proto třeba zvolit takový

způsob transpozice směrnice, který pozici českých spotřebitelů oproti dosavadní úpravě nezhorší. Bylo by jistě

absurdní, aby Evropská unie, jež svou aktivitou na poli ochrany spotřebitele významně pozvedla ochranu

českých spotřebitelů a přispěla ke kultivaci českého tržního prostředí, byla nakonec chápána jako entita, která

spotřebitelům „bere záruku“ na zboží. Proto je třeba, aby se lhůta, v níž se projevená vada považuje za existující

při převzetí, rovnala alespoň „zákonné záruce“, tj. lhůtě, v níž může kupující vytknout vady prodané věci. Čl. 11

odst. 2 směrnice EP a Rady č. 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží umožňuje členským státům

ponechat v platnosti nebo zavést období dvou let od okamžiku dodání zboží, v němž se vada považuje za vadu

existující na věci již při převzetí. SOS – Asociace, z.s. proto navrhuje toto znění daného ustanovení: „Projeví-li

se vada v průběhu dvou let od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci

nebo vady vylučuje. Ustanovení § 1922 odst. 2 se použije obdobně.“ Důvodová zpráva o možnosti členského

státu stanovit delší lhůtu hovoří a pouze lakonicky konstatuje, že „využití této možnosti se nenavrhuje“, aniž by

bylo zřejmé, jaké důvody navrhovatele k nevyužití této možnosti dle směrnice vedou.

Neakceptováno Co se týče otázky tzv. zákonné záruky, po debatách s Ministerstvem průmyslu a obchodu, 

zainteresovanými subjekty a odborníky jsme se rozhodli ji opustit. Prodloužení roční doby tzv. 

obráceného důkazního břemene jsme rovněž zvažovali. Nakonec jsme se rozhodli ji neprodlužovat v 

zájmu kompromisu mezi zájmy spotřebitelů a podnikatelů. Směrnice č. 771/2019 na řadě míst 

významně posiluje práva spotřebitelů. Zejména umožňuje prolomit hierarchii prostředků nápravy a v 

případě, kdy je vada závažné povahy, dává spotřebiteli možnost odstoupit od smlouvy, aniž by 

musel požadovat opravu či výměnu. Dalším významným posílením práv z vadného plnění je 

významné rozšíření kritérií souladu se smlouvou (§ 2161). Mezi tzv. objektivní kritéria souladu se 

smlouvou je nově řazen požadavek, aby věc měla očekávanou živostnost (její nedostatek lze podle 

našeho názoru snadno zhodnotit). Dále není spotřebiteli uložena tzv. notifikační povinnost, tj. 

oznámit vadu v určité lhůtě poté, co se projevila. Domníváme, že práva a povinnosti obou smluvních 

stran jsou v zásadě ve stejné rovnováze jako za stávající právní úpravy.
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202 SOS 2164 29 D Ustanovení § 2164, u něhož je navrhováno jeho úplné zrušení, navrhujeme v zákoně ponechat minimálně tu část

stanovující povinnost prodávajícího informovat kupujícího o existenci konkrétní vady prodávané věci.

Odůvodnění návrhu zrušení tohoto ustanovení v důvodové zprávě s odkazem na § 10 odst. 6 zákona o ochraně

spotřebitele nezohledňuje, že zákon o ochraně spotřebitele je veřejnoprávním předpisem, z jehož porušení by

kupující spotřebitel nemohl vznášet soukromoprávní nároky vůči prodávajícímu.

Vysvětleno Vypuštění § 2164 je navrhováno primárně z důvodu, že pravidlo pro koupi vadných věcí je již 

obsaženo v § 2161 odst. 2 alinea 2. Zde je obsažena i informační povinnost.

203 SOS 2165 30 D Není zřejmé, jak bude toto ustanovení aplikováno vůči zboží s uvedeným datem spotřeby. Vysvětleno Patrně bude zapotřebí stejně jako dnes výkladem přizpůsobit. Pokud se bude jednat o přirozenou 

zkázu věci (zkažení potraviny), nebude se jednat o vadu.

204 SOS 2169a 37 D Vítáme navrácení práva volby způsobu vyřízení reklamace kupujícímu. Vzato na vědomí

205 SOS 2174b 44 D Velmi vítáme zavedení práva postihu do našeho právního řádu. Domníváme se, že toto právo posílí ve svém

důsledku ochranu spotřebitele. Konečný prodávající doposud nesl rizika spojená s uplatněním práva spotřebitelů

z vad mnohdy sám v rámci svého podnikatelského rizika a nemohl je dle zákona nijak přenést na své dodavatele,

ledaže měl s nimi takovou možnost sjednánu v rámci obchodněprávního smluvního vztahu. To se však zejména v

případě menších prodejců nestávalo. Tím byl konečný prodávající nepřímo motivován k tomu, aby spotřebitelům

v uplatnění jejich zákonných práv bránil, resp. uplatněným nárokům spotřebitelů nevyhověl. Zavedením práva

postihu tato negativní motivace konečného prodávajícího odpadne, což by mělo posílit právní postavení

spotřebitelů. 

Vzato na vědomí

206 SOS 2629 odst. 

3

49 Z V § 2629 odst. 3 se navrhuje stanovit lhůtu, kdy se vada stavby považuje za existující již při převzetí, na 2 roky.

Dle našeho názoru, má-li spotřebitel 5 let na vytknutí skryté vady stavby, jeví se navrhovaná lhůta dvou let, jako

příliš krátká, neboť neodpovídá ani polovině lhůty pro uplatnění vady stavby. Požadujeme, aby se tato lhůta

rovnala lhůtě pro uplatnění vady a byla tak zaručena reálná možnost uplatnění práv kupujících bez toho, aniž by

tito museli složitě prokazovat existenci vady při převzetí. (viz též výše k návrhu novelizace § 2165). V

navrhovaném znění § 2629 odst. 3 navrhujeme proto následující úpravu: „(3) Je-li objednatelem spotřebitel, má

se za to, že stavba byla vadná již při převzetí, projeví-li se vada v průběhu pěti let od převzetí, ledaže to povaha

vady vylučuje. Ustanovení § 1922 odst. 2 se použije obdobně.“ 

Neakceptováno Ačkoliv chápeme snahu o posílení práv spotřebitelů, preferujeme v této otázce zachování stávajícího 

stavu. Dvouletou dobu tzv. obráceného důkazního břemene u nemovitých věcí lze považovat za 

dostatečně dlouhou. I z komparativního hlediska by pětiletá doba zcela ojedinělá.

207 MŠMT 563a 4 D V návaznosti na nový § 563a se zavádí v novelizovaných ustanoveních „textová forma“. Nicméně ne ve všech

ustanoveních občanského zákoníku jsou slova „textová podoba“ nahrazena (viz. § 1823, § 1824 odst. 2, § 1827

odst. 2, § 1828 odst. 1, § 1830 a § 2531 odst. 3). Není zcela zřejmé, zda jde o úmysl zákonodárce či nikoli. Bylo

by tedy vhodné alespoň v důvodové zprávě případně objasnit, proč není ve všech ustanoveních „textová podoba“

nahrazena. Navíc se domníváme, že zachování pojmu „textová podoba“ je vhodnější než nově zaváděný pojem

„textová forma“. Dle našeho názoru totiž „textová forma“ nedopadne na sdělení, která nejsou právním jednáním.

Nicméně do novelizačního bodu 4 doporučujeme doplnit alespoň ustanovení § 2531 odst. 3. Předkladateli toto

ustanovení pravděpodobně z výčtu novelizovaných ustanovení vypadlo. V platném znění je totiž slovo „podobě“

v odstavci 3 slovem „formě“ nahrazeno.

Rovněž doporučujeme slova „§ 2525 odst. 1 úvodní části ustanovení,“ nahradit textem „§ 2525 odst. 1,“, jelikož

odstavec 1 žádnou úvodní část neobsahuje.

Akceptováno Bude upraveno. (Změna bude provedena v jiné novele občanského zákoníku, která mění tato 

ustanovení a nyní je již ve fázi projednávání Legislativní radou vlády.)

208 MŠMT 1921 odst. 

3

9 D Doporučujeme slovo „oprávněný“ nahradit slovy „poskytovatel záruky“, jelikož v celé navrhované variantě I se

hovoří o poskytovateli záruky a nikoli o oprávněném. Dokonce i v bodu 8 (§ 1921 odst. 2) této varianty je slovo

„zciziteli“ nahrazováno slovem „poskytovateli záruky“.

Akceptováno Bude upraveno. Obecná úprava směřuje jednak na práva z vadného plnění (zcizitel a nabyvatel), 

jednak na práva ze záruky za jakost (zde se nově zavádí pojem poskytovatel záruky, neboť se může 

jednat o osobu od zcizitele odlišnou). Slovo oprávněný pak mělo vyjadřovat jak osobu zcizitele, tak 

osobu poskytovatele záruky.

209 MŠMT NZ 10 D Doporučujeme slovo „zcizitel“ nahradit slovem „zciziteli“. Akceptováno Bude opraveno.

210 MŠMT NZ 7 D Doporučujeme slovo „zcizitel“ nahradit slovem „zciziteli“. Akceptováno Bude opraveno.

211 MŠMT NZ 6 D Doporučujeme doplnit větu „Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2“ a to v souladu s čl. 56 odst. 2

Legislativních pravidel vlády.

Akceptováno Bude opraveno.

212 MŠMT 2131h 

odst. 1

16 D Doporučujeme v navrhovaném ustanovením § 2131h odst. 1 nahradit slova „službu měla“ slovy „obsah měl“,

jelikož pododdíl 4 pojednává celý o koupi digitálního obsahu.

Akceptováno Bude opraveno.

213 MŠMT NZ 17 D Doporučujeme slova „se dosavadní pododdíl 5 označuje jako pododdíl 6 a v názvu pododdílu se“ nahradit slovy

„se v nadpisu pododdílu 6“. Přečíslování pododdílu již bylo učiněno v závěru novelizačního bodu 16, proto není

nutné znovu uvádět přečíslování pododdílu 5, resp. by tato skutečnost mohla být matoucí, jelikož po přečíslování

v novelizačním bodu 16 je novým pododstavcem 5 pododstavec s názvem „Vedlejší ujednání při kupní smlouvě“

a nikoli pododstavec s názvem „Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“.

Akceptováno Bude opraveno.
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214 MŠMT NZ 23 až 27D Doporučujeme body sloučit do jednoho novelizačního bodu, který bude znít:

„§ 2161 zní:

(1) Prodávající …“.

V návaznosti na to dosavadní novelizační body 28 až 50 přečíslovat.

V případě, že nedojde ke spojení novelizačních bodů, doporučujeme alespoň v novelizačním bodě 24 v úvodní

větě slovo „znění“ nahradit slovem „znějí“.

Spojení novelizačních bodů doporučujeme i u bodů 18 až 20, pokud je to možné. Rovněž by bylo sloučení

vhodné u bodů 35 až 36. Ve všech případech by bylo uvedeno nové znění příslušného paragrafu.

Neakceptováno Z důvodu lepšího přehledu o navrhovaných změnách v občanském zákoníku přistupujeme raději k 

samostatné úpravě jednotlivých změn. 

215 MŠMT 2635c 

odst. 1

D Dovolujeme si pouze upozornit, že pojmy „kompatibilita“ a „interoperabilita“ jsou dle navrhovaného § 504a

odst. 2 a 3 definovány v souvislosti s digitálním obsahem a nikoli digitální službou. Bylo by tedy vhodné

případně tyto definice vztáhnout i na digitální službu nebo je v souvislosti s digitální službou neužívat.

Vysvětleno Ustanovení chápeme tak, že i v případě, kdy je poskytována digitální služba (jak je vymezena ve 

směrnici), se tyto vlastnosti se vztahují k digitálnímu obsahu, neboť sama služba je poskytována 

prostřednictvím digitálního obsahu (na serveru jejího poskytovatele). Vymezení těchto pojmů může 

být snadno dovozeno analogií. Pokud jde o „převod“, jedná se o převedení do jiného formátu, 

změnu formátu. Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy. Při nalezení vhodné formulace 

můžeme i změnit text návrhu.

216 ÚVČR-VÚV V D Ohledně nové právní úpravy záruky za jakost doporučujeme Variantu I, tedy ponechat úpravu záruky za jakost v

obecných ustanoveních o závazcích, v § 1919 a násl. občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a vypustit právní

úpravu záruky za jakost obsaženou u kupní smlouvy. Tato varianta lépe odpovídá koncepci občanského

zákoníku, kdy jednotlivé instituty ohledně závazků jsou zpracovány v obecných ustanoveních a u jednotlivých

smluvních typů jsou následně pouze specifika vztahující se k danému smluvnímu typu.

V ustanoveních § 1919 a 1921 OZ je doposud užívaný pojem „zcizitel“ nahrazen pojmem „poskytovatel záruky“,

který lépe vystihuje podstatu záruky za jakost jako jednostranného právního jednání. Tento nový pojem nicméně

není nahrazen důsledně. Na základě výše uvedeného doporučujeme nahradit pojem „zcizitel“ pojmem

„poskytovatel záruky“ i v § 1921 odst. 3 a § rovněž v § 1922 odst. 1 OZ.

Vzato na vědomí

217 ÚVČR-VÚV 2131e 

odst. 2

16 D Doporučujeme odstavec 2 přeformulovat, aby lépe vystihoval smysl směrnice 2019/770 o některých aspektech

smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, a to následovně:

„(2) Jako koupě digitálního obsahu se posoudí i smlouva, kde je namísto kupní ceny ujednáno poskytnutí

osobních údajů kupujícího, ledaže je prodávající zpracovává pouze ke splnění svých zákonných povinností.

Kupující v takovém případě nemůže požadovat přiměřenou slevu a § 2131h odst. 5 se nepoužije.“ 

Akceptováno Po dohodě s Úřadem pro ochranu osobních údajů navrhuje ustanovení přeformulovat následujícím 

způsobem: „Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že spotřebitel 

poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel 

zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných 

povinností. V takovém případě spotřebitel nemůže požadovat přiměřenou slevu a § 2389n odst. 4 a 

5, § 2389o a 2389r se nepoužijí. “. 

218 ÚVČR-VÚV 2131h 

odst. 5 

16 D Doporučujeme nezavádět další kategorii vady „nevýznamná vada“ a čl. 13 odst. 5 směrnice č. 771/2019 o

některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o

zrušení směrnice 1999/44/ES, zapracovat s použitím stávající kategorie „vad, které jsou nepodstatným

porušením smlouvy“. Jinými slovy, že kupující nemůže od smlouvy odstoupit, je-li vada nepodstatným

porušením smlouvy. 

Neakceptováno Směrnice č. 771/2019 rozlišuje v zásadě tři kategorie vad. První rozlišení lze učinit mezi vadami, 

které jsou podstatným porušením smlouvy, a které jsou nepodstatným porušením smlouvy. 

Podstatné porušení smlouvy potom opravňuje spotřebitele rovnou odstoupit od smlouvy (aniž by 

musel nechat věc opravit / vyměnit). Nejedná-li se o podstatné porušení smlouvy, musí spotřebitel 

nejprve využít prostředků k odstranění vady (oprava / výměna) a ve stanovených případech může 

následně odstoupit od smlouvy [viz § 2169a odst. 1 písm. a) a b)]. Nevýznamné vady potom 

představují podkategorii vad nepodstatných. Toto rozlišení je třeba zachovat, jinak by k mnohem 

většímu než zamýšlenému omezení práva odstoupit od smlouvy.

219 ÚVČR-VÚV 2169a 

odst. 3

38 D Viz připomínka k § 2131h odst. 5. Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k § 2131h odst. 5.

220 ÚVČR-VÚV 2172 41 D V § 2172 větě druhé doporučujeme slova „právo na opravu u toho“ nahradit slovy „vadu tomu“. Akceptováno jinak Na základě připomínky MPO bude toto ustanovení z návrhu vypuštěno z důvodu duplicity se 

zákonem o ochraně spotřebitele.

221 ÚVČR-VÚV 2174a  44 D Doporučujeme v odstavci 1 a odstavci 4 používat pojem „prodávající“, jelikož se jedná o zvláštní úpravu záruky

za jakost v případě prodeje zboží v obchodě, kdy smluvní stranou poskytující záruku je prodávající.

Neakceptováno I v případě prodeje zboží v obchodě může být poskytovatelem záruky jiná osoba než prodávající 

(zpravidla výrobce). Ustanovení má tedy mířit obecně na poskytovatele záruky. To je i v souladu se 

směrnicí č. 771/2019 - viz vymezení v čl. 2 odst. 12 a dále čl. 17.

222 SČS V D z předložených variant doporučujeme přijetí Varianty I, tzn. ponechat a doplnit úpravu záruky za jakost v

obecných ustanoveních o závazcích a vypustit současnou úpravu obsaženou u kupní smlouvy.

Vzato na vědomí

223 ČNB 2635l D V tomto ustanovení se stanoví výjimka pro finanční služby. Tato výjimka se uplatní u smluv spotřebitelských i

jiných. 

V § 1841 OZ se však definují finanční služby pouze „pro účely úpravy spotřebitelských smluv“. Jestliže pojem

finanční služby bude nově použit i pro případy smluv nespotřebitelských, je nutno slova „pro účely úpravy

spotřebitelských smluv“ v § 1841 vypustit, jinak nebude zřejmé, co se finančními službami v „nespotřebitelských

případech“ rozumí.

Akceptováno Bude upraveno.

224 ČNB 563a D Pojem textová forma právního jednání se ve směrnicích 32019L00770, 32019L00771, jak plyne i ze

srovnávacích tabulek vypracovaných předkladatelem, nevyskytuje. Její definice tedy nemá být podtržena jako

transpoziční.

Akceptováno Bude upraveno. Prostřednictvím textové formy je transponován trvalý nosič.
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225 ČNB 563a 2 Z Považujeme za zcela nevhodné jako definiční znak textové formy používat „lze-li zjistit osobu jednajícího“.

Dosavadní § 1819 je plně vyhovující. Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění:

a) Zmizelo by dosavadní odlišení textové a písemné formy, protože definičním znakem písemné formy je dle §

562 oz, v případech jednání elektronickými prostředky, právě umožnění určení jednající osoby. Dosavadní

odlišení těchto dvou forem spočívá v tom, že písemná umožňuje určení jednajícího i zachycení obsahu, zatímco

textová umožňuje pouze zachycení obsahu (např. předání příbalového letáku, všeobecných obchodních

podmínek, apod.). Navržená změna by tak vnesla zmatek do smluvní praxe mj. finančních institucí, které jsou v

řadě případů (např. platební služby) oprávněny uzavírat smlouvy nikoliv písemně ale pouze se zachycením jejich

obsahu v textové podobě, k čemuž slouží typicky právě poskytnutí všeobecných obchodních podmínek.

b) Evropské směrnice (předkladatelem uvedené, ale i v oblasti finančních služeb, k nimž již existuje judikatura

SDEU, např. 2015/2366) požadavek na určení osoby jednajícího nevznášejí, pojem obecně zavedený v OZ, který

by tento požadavek vznášel, by pak znamenal nutnost při transpozici každé směrnice řídící se zásadou minimální

harmonizace definovat pro daný transpoziční účel jinak, než jak by byl zaveden v OZ (v případě přijetí

předkladatelem navržené změny by tak bylo nutné provést revizi dosavadních míst výskytů, aby nedošlo k

„deharmonizaci“ dříve transponovaných směrnic). 

c) Na doplnění uvádíme, že i z hlediska jazykového je dle našeho názoru vhodný zažitý koncept textové podoby

vázaný na informace (např. „zachytit obsah smlouvy v textové podobě“, „poskytnout informaci v textové

podobě“) a nikoliv na jednání.

Akceptováno K zakotvení trvalého nosiče dat do občanského zákoníku prostřednictvím textové formy jsme se 

inspirovali v německém BGB, kde slouží jako nejmírnější forma, která nevyžaduje podpis. 

Tato forma by měla být využitelná jen v případech, kdy je smyslem zákonného požadavku formy 

zachovat určitý obsah pro jeho informační hodnotu, zejména tedy při různých úkonech v rámci 

uzavírání spotřebitelské smlouvy. Stávající řešení pomocí § 1819 o textové podobě se nám jeví jako 

nevhodné, neboť s pojmem je pracováno v zákoníku i mimo oblast spotřebitelských smluv. Zároveň 

není toto označení přesné, protože i textové „podoby“ je rozlišována podoba listinná a elektronická. 

Nedodržení této „podoby“ by potom v případech, kdy je stanovena pro právní jednání, mělo vést k 

neplatnosti, což je dovozováno i komentářovou literaturou za současného stavu.

Pokud jde o vztah k § 562, ten upravuje elektronickou písemnou formu, tedy formu právního 

jednání, která vyžaduje podpis jako prostředek identifikace jednajícího (§ 561). Textová forma 

naopak identifikaci jednajícího nevyžaduje. V tomto ohledu se může jevit matoucím požadavek na 

zjistitelnost osoby jednajícího, který je inspirován obdobnou úpravou v § 126b německého BGB. V 

BGB se nicméně hovoří jen o uvedení jména jednajícího. Tento požadavek jsme chtěli zmírnit a 

umožnit zjištění jména i ze souvislostí („lze-li zjistit osobu jednajícího“); (ostatně podnikatelé mají 

podle § 435 povinnost uvádět mimo jiné na svých obchodních listinách své jméno a sídlo). Nicméně 

uznáváme, že zejména ve vztahu k § 562 odst. 1 se nejedná o vhodnou formulaci a proto tento 

požadavek navrhujeme vypustit. Navrhujeme následující formulaci: „Textová forma právního 

jednání je zachována, je-li obsah právního jednání s uvedením jména jednajícího čitelně zachycen 

na trvalém nosiči dat. Trvalým nosičem dat je listina nebo jakýkoliv jiný nástroj, který umožňuje 

adresátovi uchovat obsah právního jednání po dobu přiměřenou jeho účelu a jeho reprodukci v 
226 ČNB 563a 2 Z Definice trvalého nosiče se liší od definic trvalých nosičů, které jsou již v českém právním řádu používány ve

speciálních předpisech v oblasti finančního trhu (např. zákon o platebním styku § 2 odst. 3 písm. h), ale liší se i

od definice používané v předkladatelem transponovaných směrnicích EU. Přitom definice v předkladatelem

transponovaných směrnicích EU je stejná jako definice ve směrnicích EU transponovaných ve speciálních

zákonech. Stejný pojem práva EU je třeba stejně transponovat na všech místech výskytu v právním řádu ČR. V

opačném případě se právní řád zapleveluje, je obtížné vyložit, v čem se věcně definice liší a navíc hrozí nesoulad

s právem EU. 

Předkladatelem navržená definice se navíc od definic uvedených v jím transponovaných směrnic 32019L00770,

32019L00771 liší, protože opomíjí kritérium reprodukovatelnosti informace uložené na trvalém nosiči a

kritérium jejího určení osobně adresátovi (viz předkladatelem zpracovaná srovnávací tabulka). 

Navrhujeme proto použít již existující definici uvedenou ve výše zmíněném zákoně o platebním styku (s

nezbytnou úpravou, kdy OZ používá obecný pojem adresát, zatímco zákon o platebním styku mluví o uživateli

platební služby):

Trvalým nosičem se rozumí jakýkoli nástroj, který umožňuje adresátovi uchování informací určených jemu

osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci

těchto informací v nezměněné podobě.

Akceptováno Souhlasíme, že je žádoucí, aby trvalý nosič (dat), byl pokud možno ve všech předpisech vymezen 

stejně. S ohledem na využití trvalého nosiče pro definici textové formy právního jednání a snahu 

vyhnout se v občanském zákoníku cizím slovům, navrhujeme následující formulaci: „Trvalým 

nosičem dat je listina nebo jakýkoliv jiný nástroj, který umožňuje adresátovi uchovat obsah 

právního jednání po dobu přiměřenou jeho účelu a jeho reprodukci v nezměněné podobě. “.

227 ČNB 563a D Nad rámec připomínek k předkládané novele OZ upozorňujeme na chybu v českém překladu definice trvalého

nosiče ve směrnicích 32019L00770, 32019L00771. Stejná chyba se vyskytla i v překladu směrnic EU v oblasti

platebního styku (např. 32015L2366), kde jsme již iniciovali opravu, protože chyba působila značné obtíže.

Zatímco v ostatních jazykových verzích se vyskytuje slovní spojení „umožňuje uchovávat informace“ (to store,

uchovávať, apod.), česká jazyková verze používá pojem „umožňuje ukládat informace“, jenž bývá adresáty

směrnic chápán tak, že použitý nosič informace musí umožnit adresátu informaci si uložit někam jinam.

Vzato na vědomí Domníváme se, že v tomto ohledu navrhovaná formulace vyhovuje.

228 ČAP 504a 1 D Navrhujeme první odstavec upravit jazykově takto: 

„Digitálním obsahem jsou data vytvořená ….“

Odůvodnění: 

Legislativně technická úprava, sladění s jazykovým textem druhého a třetího odstavce. 

Akceptováno Bude upraveno.
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229 ČAP 563a 2 Z Navrhujeme  ustanovení vypustit.   

Odůvodnění: 

Zavedení třetí formy právního jednání (při příležitosti zapracování evropských směrnic), avšak bez předchozí

odborné diskuse zejména na akademické půdě, považujeme za nekoncepční. Nedoporučujeme provádět takto

ukvapenou změnu bez toho, aniž by proběhla analýza dopadů. 

S ohledem na skutečnost, že na základě žádosti předkladatele návrhu o výjimku z Obecných zásad neproběhlo

řádné hodnocení dopadů navržené regulace, není tato novelizace pro zavedení tzv. textové formy právního

jednání vhodná. Jedná se o koncepční záležitost nijak nesouvisící s transpozicí obou směrnic, která si zasluhuje

širokou diskuzi odborné veřejnosti.

Původní, i když nevhodně a v rozporu s legislativními pravidly vlády zvolený pojem „textová podoba“ byl do

občanského zákoníku zaváděn ve vztahu k poskytování jednostranných informací (typicky předsmluvní

informace pro spotřebitele). Byť mohl zákonodárce původně definovat písemnost či písemnou podobu (což není

totéž co právní jednání učiněné v písemné formě), jeví se současná definice jako praktická a účelná právě pro

účely poskytování informací. Zavedení textové formy právního jednání považujeme v tento okamžik za unáhlené,

doporučujeme předchozí odborné konzultace.  

Z tohoto důvodu i zakotvení definice trvalého nosiče do právní úpravy považujeme za nadbytečné a matoucí,

neboť   občanský zákoník (ani tato připomínkovaná novela) s uvedeným pojmem dále nepracuje.   

Upozorňujeme, že v oblastech, kde poskytování např. předsmluvních informací spotřebiteli je regulováno i na

úrovni EU, např. v oblasti distribuce na finančních trzích, řada předpisů (zákon o ditribuci pojištění a

zajištění, zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) upravuje obsahově shodně

definici trvalého nosiče, přičemž nyní navrhovaná definice do OZ na rozdíl již platných úprav neobsahuje

podmínku umožnění reprodukce informací v nezměněné podobě. Obdobně definuje trvalý nosič i zákon o

finančním arbitrovi a řada podzákonných předpiaů.  

Navrhovaná úprava nepatří do soukromoprávní normy a její zapracování by způsobilo právní nejistotu

adresátů normy.

Neakceptováno K zakotvení trvalého nosiče dat do občanského zákoníku prostřednictvím textové formy jsme se 

inspirovali v německém BGB, kde slouží jako nejmírnější forma, která nevyžaduje podpis.

Textová forma by měla být využitelná jen v případech, kdy je smyslem zákonného požadavku formy 

zachovat určitý obsah pro jeho informační hodnotu, zejména tedy při různých úkonech v rámci 

uzavírání spotřebitelské smlouvy, které mohou být právním jednáním, ale nemusí (např. § 1824 odst. 

2, § 1823, § 1830 OZ).

Stávající řešení pomocí § 1819 o textové podobě se nám jeví jako nevhodné, neboť s pojmem je 

pracováno v zákoníku i mimo oblast spotřebitelských smluv. Zároveň není toto označení přesné, 

protože i u textové „podoby“ je rozlišována podoba listinná a elektronická. Není zřejmé, k jakému 

následku má vést nedodržení této „podoby“ (komentářová literatura nyní dovozuje neplatnost, což 

je následek typický pro nedodržení formy, ostatně i slova „podoba / forma“ používá promiscue). 

Požadavek schopnosti reprodukovat údaje zachycené na trvalém nosiči dat navrhujeme stejně jako je 

tomu nyní v § 1819 nahradit schopností opakovaného zobrazení, což podle našeho názoru vyjadřuje 

to samé, i v kontextu soudních výkladů.

230 ČAP V D Doporučujeme přijetí varianty II, která vhodněji odliší záruku za jakost (vystavenou na základě dobrovolnosti)

od odpovědnosti za vadné plnění, tato varianta učiní právní úpravu přehlednější.

Vzato na vědomí

231 ČAP 2131c 

odst. 1

D Navrhujeme obě ustanovení formulačně upravit. 

Odůvodnění: 

Nedoporučujeme uvádět, že prodávající odpovídá kupujícímu ...(ve vztahu k dodání aktualizací), neboť v tomto

případě se nejedná o odpovědnost prodávajícího, ale o jeho povinnost. Nelze zaměňovat pojmy s odlišným

obsahem.

Neakceptováno Je zachována terminologie použitá v § 2161 odst. 1. Odpovědnost je ve své podstatě také 

povinností (v daném případě za vady, neboť poskytování aktualizací je jedním z kritérií souladu se 

smlouvou). Prodávající nemusí aktualizace aktivně poskytovat, pouze nese odpovědnost, jestliže 

jejich absence způsobí vadu digitálního obsahu.

232 ČAP 2635d D Viz připomínka k 2131c odst. 1. Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k § 2131c odst. 1.

233 ČAP 2131j D Navrhujeme ustanovení formulačně upravit. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, co je míněno "oznámením vady" (v druhé větě), mínil-li tím předkladatel "vytknutí vady", pak je

třeba přeformulovat, pakliže něco jiného, pak je to třeba definičně doplnit.  

Akceptováno Bude upraveno.

234 ČAP 2158 D Navrhujeme formulačně upravit.

Odůvodnění: 

S ohledem na znění směrnice (čl. 2 odst. 3 a další) a cíle, které směrnice hodlá naplňovat, nedoporučujeme

působnost pododdílu Zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli nad rámec požadavků směrnice rozšiřovat i

na vztahy, kde ani na jedné straně nevystupuje podnikatel. Navržené znění by se totiž vztahovalo i na koupi mezi

spotřebiteli navzájem. I důvodová zpráva uvádí, že uvedený pododdíl by se měl napříště vztahovat pouze na

spotřebitelské smlouvy, tedy smlouvy, kde na straně kupujícího stojí spotřebitel (§ 419 OZ) a na straně

prodávajícího podnikatel (§ 420 OZ). 

Vysvětleno Podle § 419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním 

jinak jedná . Osoba může mít postavení spotřebitele, pouze je-li druhou smluvní stranou podnikatel.

235 MŽP 2158 odst. 

1

18 D 1. V § 2158 odst. 1 (bod 18. materiálu) by měl být ponechán text „kromě obecných ustanovení o kupní

smlouvě“. 

Bude tak lépe vyjádřen smysl tohoto ustanovení a navíc je zde ponechána spojka „i“, která v tuto chvíli není na

nic navázána.

Neakceptováno Raději bychom text ponechali bez tohoto doplněni. Domníváme se, že použití obecné úpravy v 

případech, kdy není vyloučena úpravou zvláštní, není třeba výslovně zmiňovat. Stávající odkaz 

pouze na obecná ustanovení o koupi navíc není zcela přesný - použít by se měla i zvláštní ustanovení 

o koupi movité věci.
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236 MŽP 2174a 44 D 2. K § 2174a (bod 44. materiálu) je v odst. 1 písm. b) výčet náležitostí záručního listu, a to tímto způsobem: 

…musí obsahovat označení 1) věci, na niž se záruka vztahuje,

2) obsahu záruky a

3) podstatných údajů. 

Takovéto rozčlenění působí nesrozumitelně a krkolomně, máme za to, že smyslem ustanovení není zavést

povinnost označení těchto náležitostí, nýbrž jejich vymezení.

Máme za to, že smyslem ustanovení je následující:

…musí obsahovat 1) označení věci, na niž se záruka vztahuje,

2) obsah záruky a

3) podstatné údaje. 

Navrhujeme v tomto smyslu dotčený bod přeformulovat.

Akceptováno Bude upraveno dle návrhu.

237 MŽP 2174a 44 D 3. K § 2174a (bod 44. materiálu) odst. 3. považujeme interpunkční čárku před spojkou „než“ za nadbytečnou a

navrhujeme ji vypustit. 

Akceptováno Bude opraveno.

238 MŽP 2635d 45 D 4. K § 2655 (bod 45. materiálu) odst. 4 máme za to, že je použit nesprávný odkaz na povinnost poučit uživatele,

která je zakotvena v odst. 3, nikoli v odst. 2. Navrhujeme proto číslici v odkazu změnit.

Akceptováno Bude opraveno.

239 MF 2635a 45 Z Právní úprava smlouvy o digitální službě je sice vykázána jako transpoziční, avšak obsah navržené úpravy je širší,

než požaduje směrnice EU/2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních

služeb (dále jen „směrnice“), aniž by byl uspokojivě vyřešen vztah k jiným předpisům používající pojem „digitální

služba“.

Směrnice pojem „digitální služba“ vymezuje pouze pro svůj účel a pouze ve vztahu k poskytování digitálních

služeb spotřebiteli, jde tedy o institut spotřebitelského práva. Tomu ostatně odpovídá také obecná část důvodové

zprávy. Na rozdíl od toho je nově navrhované ustanovení řazeno do práva závazkového a použije se tak také na

právní vztahy mezi podnikateli (srov. § 2635a odst. 3, ze kterého výslovně vyplývá, že uživatelem může být i

někdo jiný než spotřebitel). Již zde vzniká otázka, zda jde o žádoucí rozšíření působnosti této spotřebitelské

směrnice.

Současně platí, že návrh zákona přejímá úzkou definici digitální služby ze směrnice, kde je definována digitální

služba poskytnutá spotřebiteli, a definuje tak pro celý český právní řád široký pojem „digitální služba“, který je

však svým obsahem úzký, aniž by byla reflektována již existující použití pojmu „digitální služba“ v některých

jiných zákonech (např. v zákoně 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti) nebo v návrhu zákona o dani

z vybraných digitálních služeb. Tím by mohl být výklad tohoto pojmu v kontextu těchto zákonů či návrhů

zákonů zúžen ze všeobecné digitální služby na digitální službu poskytnutou spotřebiteli. V kontextu návrhu daně

z vybraných digitálních služeb by pak mohlo být argumentováno, že ta která digitální služba podléhá zdanění

pouze tehdy, pokud naplní jak znaky uvedené v návrhu zákona o dani z vybraných digitálních služeb (např. jde o

umístění cílené reklamy), tak znaky z občanského zákoníku (tedy musí jít současně o službu, která uživateli

umožňuje vytvářet, zpracovávat nebo uchovávat data v digitální podobě nebo k nim přistupovat nebo je sdílet

anebo jakýmkoli jiným způsobem nakládat s daty v digitální podobě vytvořenými tímto uživatelem nebo jiným

uživatelem digitální služby). Neobstojí ani případná námitka, že se daňové právo jako veřejné právo uplatňuje

nezávisle na soukromém, protože právní řád tvoří jednotný celek, a to zejména pokud jde o terminologii.

Lze tak shrnout, že s ohledem na výše uvedené, ale i s ohledem na stále se rozrůstající okruh předpisů

evropského práva, v rámci kterých je zvykem vymezovat autonomně pojem „digitální služba“ pro svůj účel, není

vhodné pro zvláštní pojem (digitální služba pro spotřebitele) použít obecné označení (digitální služba bez

dalšího), a to ani do budoucna, a proto požadujeme v návrhu použít jiný pojem než „digitální služba“.

Akceptováno Navrhujeme využití pojmu „služba digitálního obsahu“.

240 MF 563a 2 Z Nově je zaváděna definice trvalého nosiče pro celý právní řád, byť v mnoha předpisech (např. zákon č. 150/2002

Sb., soudní řád správní, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) se používá pojem „trvalý nosič dat“.

Zároveň v předpisech na finančním trhu (např. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č.

257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku) jsou zavedeny definice pro

daný předpis, které jsou předně transpoziční a také jsou si navzájem velmi podobné. Bohužel definice, která se

zavádí v občanském zákoníku je odlišná od definice „trvalého nosiče dat“ ve výše uvedených předpisech, aniž

pro to vidíme oporu ve směrnicích, které občanský zákoník transponuje. Považujeme za důležité vyjasnit, proč

došlo k odchýlení se od textu směrnice ve znaku nutnosti zabezpečit „reprodukci“ v nezměněné podobě. Tato

část definice „trvalého nosiče dat“ je v předpisech na finančním trhu používána, nicméně z definice v občanském

zákoníku zmizela. A dále považujeme za důležité vyjasnit zavedení odchylného pojmu od pojmu, který je běžně v 

právním řadu používán (zákon č. 150/2002 Sb., zákon č. 99/1963 Sb.).

Požadujeme vysvětlit, jaký je vztah navrženého ustanovení §563a a stávajícího § 562, který de facto pojem

trvalého nosiče opisuje. Předpokládáme možné výkladové problémy.   

Není zřejmé, zda zastřešující „národní“ úprava v občanském zákoníku nebude působit problémy, neboť užívá,

bez zjevného důvodu, jinou textaci než příslušné evropské předpisy, resp. jejich národní transpozice.

Akceptováno Navrhujeme následující formulaci: „Textová forma právního jednání je zachována, je-li obsah 

právního jednání s uvedením jména jednajícího čitelně zachycen na trvalém nosiči dat. Trvalým 

nosičem dat je listina nebo jakýkoliv jiný nástroj, který umožňuje adresátovi uchovat obsah 

právního jednání po dobu přiměřenou jeho účelu a jeho reprodukci v nezměněné podobě. “. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



241 MF 563a 4 Z Uvedeným novelizačním bodem se v návaznosti na změny provedené body 2 a 3 nahrazuje ve slovní spojení

„textová podoba“ slovo „podoba“ slovem „forma“. Upozorňujeme, že toto spojení je kromě ustanovení zde

uvedených použito ještě v § 1823, § 1824 odst. 2, § 1827 odst. 2, § 1828 odst. 1, § 1830 a § 2531 odst. 3. Podle 

našeho názoru by s ohledem na nový § 563a a na vypuštění úpravy obsažené v § 1819 měla být změna

provedena i v těchto ustanoveních.

Akceptováno Bude upraveno. (Změna bude provedena v jiné novele občanského zákoníku, která mění tato 

ustanovení a nyní je již ve fázi projednávání Legislativní radou vlády.)

242 MF 563a 2 D Návrhem zákona by měla být zavedena nová forma právního úkonu, a to textová (nový § 563a občanského

zákoníku). Doporučujeme zvážit textaci § 563a (případně § 562) z pohledu jasného vymezení textové formy vůči 

formě písemné, která je uvedena v § 562 odst. 1 občanského zákoníku. Z důvodové zprávy rozumíme, že hlavní

odlišností textové formy od písemné je absence podpisu, jak je ale výše uvedeno, takový rozdíl z textace § 562

odst. 1 věta první, resp. nového § 563a nevyplývá. Rovněž není zřejmé, zda bylo záměrem, aby textová forma

byla zachována např. audionahrávkou (patrně nikoliv – viz použitý termín „zobrazení“ v § 563a); pokud ano,

doporučujeme v tomto smyslu ustanovení přesněji formulovat. Nad rámec výše uvedeného dáváme ke zvážení,

zda je zavedení textové formy v obecné rovině nutné, protože standard navržený v § 563a splňuje již písemná

forma.

Akceptováno Navrhujeme následující formulaci: „Textová forma právního jednání je zachována, je-li obsah 

právního jednání s uvedením jména jednajícího čitelně zachycen na trvalém nosiči dat. Trvalým 

nosičem dat je listina nebo jakýkoliv jiný nástroj, který umožňuje adresátovi uchovat obsah 

právního jednání po dobu přiměřenou jeho účelu a jeho reprodukci v nezměněné podobě. “. Pokud 

jde o vztah k § 562, ten upravuje elektronickou písemnou formu, tedy formu právního jednání, která 

vyžaduje podpis jako prostředek identifikace jednajícího (§ 561). Textová forma naopak identifikaci 

jednajícího nevyžaduje.

243 MF NZ 4 D Za textem „§ 2525 odst. 1“ doporučujeme vypustit slova „úvodní části ustanovení“, neboť ustanovení § 2525

odst. 1 je tvořeno souvislým textem (a nemá tedy úvodní část).

Akceptováno Bude upraveno.

244 MF 2131b 

odst. 1

16 D Nepovažujeme za vhodné používat pojem „nástroj“ pro transpozici pojmu „fyzické nebo virtuální zařízení“,

protože z návrhu zákona není zřejmé, co vše může být nástrojem.

Akceptováno Bude upraveno.

245 MF 2635b 

odst. 1

45 D Nepovažujeme za vhodné používat pojem „nástroj“ pro transpozici pojmu „fyzické nebo virtuální zařízení“,

protože z návrhu zákona není zřejmé, co vše může být nástrojem.

Akceptováno Bude upraveno.

246 MF NZ 24 D Slovo „znění“ doporučujeme nahradit slovem „znějí“. Akceptováno Bude opraveno.

247 MF 2635c 45 D Doporučujeme slova „si ho nebyl a ani nemohl být rozumně vědom“ přeformulovat, protože není jasné, co

znamená „být si rozumně vědom“. Nabízí se použití pojmu použitého v občanském zákoníku, tedy „rozumný

důvod“ a přeformulovat dané ustanovení takto: „si ho nebyl vědom nebo si ho z rozumného důvodu nemohl být

vědom“.

Neakceptováno Preferujeme stávající formulaci.

248 MF 2635l 45 D V návětí se uvádí, že "ustanovení tohoto oddílu" se na některé smlouvy (např. o finančních službách) nepoužijí.

Nově vkládaný díl 9 žádné oddíly neobsahuje; slovo „oddílu“ doporučujeme nahradit slovem „dílu“.

Akceptováno Bude upraveno (má se jednat o celý díl).

249 MF 3015 50 D Doporučujeme uvést do důvodové zprávy, z jakého důvodu je ze stávající formulace vypuštěno slovo „právní“. Akceptováno Bude doplněno.

250 MF PU D Doporučujeme v nadpisu čl. III nahradit slovo „přechodné“ slovem přechodná, protože přechodných ustanovení

je více.

Akceptováno Bude upraveno.

251 MF PU D Slova „dosavadní právní předpisy“ doporučujeme nahradit slovy „zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění účinném

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ (podle čl. 51 odst. 2 Legislativních pravidel vlády).

Akceptováno Bude upraveno.

252 MF PU D Slova "tímto zákonem", doporučujeme nahradit slovy „zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění účinném ode dne

nabytí tohoto zákona" (podle čl. 51 odst. 2 Legislativních pravidel vlády).

Akceptováno Bude upraveno.

253 MF PU D Ve druhém odstavci druhé větě doporučujeme slovo "neplatní" nahradit slovem "neplatí". Tuto změnu

doporučujeme promítnout i do platného znění zákona.

Akceptováno Bude upraveno.

254 MF PU D Ve větě první a větě poslední doporučujeme vypustit slovo „dni“ tak, aby se příslušná ustanovení použila na již

uzavřené smlouvy již v den nabytí účinnosti tohoto zákona a zároveň se vybraná ustanovení vztahovala i na

smlouvy uzavřené v den nabytí účinnosti tohoto zákona, nikoliv až dnem následujícím.

Akceptováno Bude upraveno.

255 MF DZ D V prvním odstavci druhé větě doporučujeme doplnit náležité číslo za text „čl. 5 odst.“ a „čl. 6 Odst.“,

pravděpodobně číslo „1“.

Akceptováno Bude opraveno.

256 MF DZ D V prvním odstavci první odrážce doporučujeme do na konci textu závorky doplnit slova „nebo „směrnice č.

770/2019““ neboť tuto zkratku důvodová zpráva taktéž užívá.

Akceptováno Bude doplněno.

257 MF DZ D V části k § 2653c třetím odstavci šesté větě doporučujeme slova „takovou vlastnosti“ nahradit slovy „takové

vlastnosti“.

Akceptováno Bude opraveno.

258 MF DZ D Ve druhém odstavci třetí větě doporučujeme slovo "neplatní" nahradit slovem "neplatí". Akceptováno Bude opraveno.

259 MF PZ D Není jasné, z jakého důvodu jsou ustanovení § 2525, § 2530a, § 2531, § 2532, § 2619 a § 2629 uvedena až za §

2635m.

V textu § 2531 odst. 3 je pak promítnuta změna, která není obsažena v bodové novele.

Akceptováno Bude upraveno.
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260 SPČR 563a D navrhujeme doplnit provazbu na § 561

Odůvodnění:

Rozdíl mezi navrhovaným § 563a a stávajícím § 562/1 není prakticky zřejmý. Má-li jít, jak naznačuje důvodová

zpráva, o druh písemného jednání, které k platnosti nevyžaduje podpis (srov. § 561), je potřeba to definovat lépe

nebo to v definici výslovně uvést. 

Akceptováno Navrhujeme následující formulaci: „Textová forma právního jednání je zachována, je-li obsah 

právního jednání s uvedením jména jednajícího čitelně zachycen na trvalém nosiči dat. Trvalým 

nosičem dat je listina nebo jakýkoliv jiný nástroj, který umožňuje adresátovi uchovat obsah 

právního jednání po dobu přiměřenou jeho účelu a jeho reprodukci v nezměněné podobě. “. Pokud 

jde o vztah k § 562, ten upravuje elektronickou písemnou formu, tedy formu právního jednání, která 

vyžaduje podpis jako prostředek identifikace jednajícího (§ 561). Textová forma naopak identifikaci 

jednajícího nevyžaduje. V tomto ohledu se může jevit matoucím požadavek na zjistitelnost osoby 

jednajícího, který je inspirován obdobnou úpravou v § 126b německého BGB. V BGB se nicméně 

hovoří jen o uvedení jména jednajícího. Tento požadavek jsme chtěli zmírnit a umožnit zjištění 

jména i ze souvislostí.

261 SPČR V Z K  § 1919 (VARIANTA I) a § 2113 (VARIANTA II)

Nepodporujeme ani jednu variantu.

Společné odůvodnění:

Podle důvodové zprávy: „Návrh počítá se dvěma variantami. Varianta I spočívá v ponechání právní úpravy

záruky za jakost v obecných ustanoveních o řádném plnění, jejím doplněním a vypuštěním právní úpravy

obsažené u kupní smlouvy. … Varianta II spočívá ve vypuštění právní úpravy záruky za jakost v obecných

ustanoveních o řádném plnění a v ponechání a doplnění právní úpravy obsažené u kupní smlouvy.“.  

Je-li předkládáno variantní řešení z tohoto legislativně-technického důvodu, pak není zřejmé, proč jsou v

jednotlivých variantách odlišnosti týkající se úpravy samotné záruky (viz bod 02. výše). Pokud DZ k § 1919 u

Varianty I uvádí cit. „Ustanovení o záruce za jakost se formulačně zpřesňuje tak, aby vyhovovalo čl. 17 směrnice

č. 770/2019 o obchodní záruce“, není důvod, aby byla právní úprava záruky ve Variantě II odlišná (srov. § 2115

a § 2116).    

U Varianty I upozorňujeme na toto:

Při této úpravě běží záruční doba (u odesílaného zboží) již od předání věci prvnímu dopravci k přepravě do místa

určení (na rozdíl od stávající úpravy § 2115, která se vypouští, avšak ve Variantě II ponechává). 

Vypuštěním § 2113 přestává být jasné, zda může být záruka poskytnuta na jednotlivou součást věci (tato

možnost, vyplývající ze stávající úpravy, je ve Variantě II nadále výslovně připuštěna).   

Vypuštěním § 2115 běží záruční doba od přechodu nebezpečí škody na věci rovněž v případě, kdy má být věc

uvedena do provozu osobou odlišnou od prodávajícího (ve Variantě II ponechána stávající úprava). 

U Varianty II:

Doplněním vznikají ve vztahu k § 1923 a 1924, které byly ponechány prakticky ve stávajícím znění, pochybnosti,

zda tato ustanovení platí obdobně při uplatnění práva ze záruční vady. Pokud by výklad měl být takový, že ne

(jak tomu nasvědčuje záměr zákonodárce pojmout záruku jako institut „nad rámec zákonné odpovědnosti za

vady“), pak by nabyvatel nemohl v případě uplatnění záruční vady uplatnit náhradu nákladů podle § 1924. 

Vzato na vědomí Cílem této legislativní úpravy je zjednodušit regulaci záruky za jakost a uvést ji do souladu s 

požadavky směrnice č. 771/2019. Pokud bychom zachovali stávající stav a k němu ještě přidali 

zvláštní úpravu pro spotřebitele, vznikla by tím velice nepřehledná spleť pravidel. Odlišnosti variant 

jsou dány jejich jiným systematickým zařezením (jiná regulace je vhodná pro obecnou úpravu, jiná 

jen pro kupní smlouvu), také jsme chtěli změny provádět jen v minimálním rozsahu (proto se 

navazuje na stávající textaci).    

K variantě I: Některá pravidla ze stávající úpravy u kupní smlouvy jsme se rozhodli nezakotvit. 

Vycházíme z toho, že jde o dobrovolný závazek, mělo by být tedy primárně na poskytovateli záruky, 

jak podmínky záruky vymezí. Pokud by taková specifikace chyběla, lze analogicky postupovat podle 

pravidel o právech z vadného plnění. Pravidla nijak neomezují, co může být předmětem záruky - 

proto jím může být i součást věci.    

K variantě II: Ustanovení § 1923 se na záruku za jakost použít nemá - upravuje práva z vadného 

plnění. Práva ze záruky, která má nabyvatel mít, vyplývají ze samotné záruky. Ustanovení § 1924 se 

odkazuje na práva z vadného plnění, nikoli na záruku za jakost. Protože nepůjde o právo z vadného 

plnění, může se náhrady domáhat z titulu porušení smluvní povinnosti, případně může být jiný režim 

upraven v samotném prohlášení o záruce.

262 SPČR 2131b 

odst. 1

16 Z navrhujeme nahradit slovo „nástroji“ zněním „fyzickému či virtuálnímu zařízení“

Odůvodnění:

Tato textace vyplývá z článku 56 odst. 2 směrnice o digitálním obsahu.

Akceptováno Bude upraveno dle návrhu.

263 SPČR 2131e až 

2131k

16 Z navrhujeme pro větší přehlednost včlenit nové § 2131e až 2131k do pododdílu 6 (dříve 5) a vytvořit ucelenou

„spotřebitelskou“ kapitolu.

Odůvodnění:

Není zřejmé, z jakého důvodu jsou podmínky prodeje digitálního obsahu spotřebiteli samostatně na jiném místě,

než v kapitole 6 (zvláště s přihlédnutím k novému § 2158 odst. 3).  

Akceptováno jinak Bohužel, požadavky směrnice č. 771/2019 (prodej hmotného zboží) a směrnice č. 770/2019 

(digitální obsah) se v mnohých ohledech různí. Pokud by tyto úpravy měly být transponovány 

společně v jednom pododdílu, musela by být následně řada pravidel vyloučena a stanovena pravidla 

zvláštní, popř. odkázáno na digitální služby. Na základě připomínky Ministerstva kultury však bude 

úprava koupě digitálního obsahu vypuštěna a pro jednorázové plnění budou stanovena zvláštní 

pravidla v rámci úpravy poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (nyní § 2635a a násl.).

264 SPČR 2158 18 Z navrhujeme doplnit podnikatelský status prodávajícího jako podmínku pro aplikaci ustanovení daného pododdílu 

Odůvodnění:

Podle DZ cit. „V odstavci 1 se navrhuje zúžení osobní a věcné působnosti pododdílu. Pododdíl by se měl

napříště vztahovat pouze na spotřebitelské smlouvy, tedy smlouvy, kde na straně kupujícího stojí spotřebitel (§

419 OZ) a na straně prodávajícího podnikatel (§ 420 OZ). Věcnou působnost se navrhuje zúžit pouze na hmotné

movité věci.“. Podnikatelský status prodávajícího jako podmínku pro aplikaci ustanovení daného pododdílu

vyplývá pouze z DZ, nikoliv z textu samotného ustanovení;. Totéž zřejmě platí ve vztahu k § 2131e odst. 1, §

2635a odst. 3, § 2635c odst. 5, 2635m odst. 1 a příp. dalším obdobně formulovaným ustanovením.

Vysvětleno Podle § 419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 

mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním 

jinak jedná . Osoba může mít postavení spotřebitele, pouze je-li druhou smluvní stranou podnikatel.
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265 SPČR 2174b 

odst. 4

44 Z navrhujeme zpřesnit význam slova dokud

Odůvodnění:

Interpretace slova „dokud“ je nejasná; nabízí se význam časový (tj. v řetězci mohou být uplatňovány regresy

pouze do doby, než bude regres uplatněn u toho, kdo vadu způsobil) nebo význam posloupný (tj. právo regresu

náleží všem účastníkům řetězce až po osobu, u níž vada vznikla); uplatnění významu časového považujeme za

nelogické.

Akceptováno Tuto část věty vypustíme.

266 SPČR 2635h 

odst. 2

D navrhujeme bezplatnost omezit pouze na spotřebitele

Odůvodnění:

Doporučujeme zachovat prvek bezplatnosti pouze ve vztahu podnikatel-spotřebitel, protože pro vztahy mezi

podnikateli není bezplatnost v rámci plnění této povinnosti důvodná.

Akceptováno jinak Bude zúžena osobní působnost celého oddílu.

267 SPČR 2635k 

odst. 4

45 Z navrhujeme zpřesnit text, aby byl v souladu se směrnicí

Odůvodnění:

Domníváme se, že článek 3 odst. 6 alinea 2 směrnice o digitálním obsahu není transponován odpovídajícím

způsobem, a to s odkazem na rec. 33 směrnice, kdy se na všechny prvky digitálního obsahu a digitální služby

namísto článku 19 směrnice budou vztahovat příslušná ustanovení směrnice (EU) 2018/1972 a tak není v

pořádku stávající znění o nemožnosti digitální službu změnit.

Akceptováno Navrhujeme následující formulaci odstavce 4: „Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na digitální službu, 

která je poskytována společně se službou přístupu k internetu ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 nebo s interpersonální komunikační službou založenou na 

číslech. “

268 SPČR 2635c 

odst. 2

45 D Technická poznámka k novému Dílu 9 – Digitální služba (§ 2635a a násl.):

Přestože jsou v základním ustanovení § 2635a za účastníky smlouvy o digitální službě označeni poskytovatel a

uživatel, zjevným nedopatřením je v § 2635c odst. 2 v uvození a dále pod jeho písm. c) použit termín „kupující“. 

Akceptováno Bude opraveno.

269 MK Z 1. Obecně k navrhované úpravě:

Úprava je navrhována s cílem transponovat do právního řádu České republiky dvě nové směrnice Evropské unie,

a to směrnici (EU) 2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb

a směrnici (EU) 2019/771 o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2397 a

směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES. Cílem obou směrnic je mimo jiné zajištění vysoké

úrovně ochrany pro evropské spotřebitele, obzvláště při nákupu zboží (převážně se zaměřením na zboží s

digitálními prvky) a tehdy, je-li jim poskytován digitální obsah či digitální služby. 

Navrhované řešení transpozice směrnic (EU) 2019/770 a 2019/771 považujeme za nedůvodně excesivní a

zacházející za minimální požadavky na implementaci. Navíc, dle našeho názoru, navrhovaná úprava není v

souladu s právem Evropské unie a také ji shledáváme nesystematickou z hlediska právního řádu České republiky.  

Směrnice (EU) 2019/770 upravuje podmínky pro poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, kdy

spotřebitel uzavře smlouvu o poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby, které nejsou součástí kupní

smlouvy na zboží s digitálními prvky. Určení právní povahy této smlouvy (smlouva kupní, smlouva o pronájmu

či smlouva sui generis) je ponecháno na členských státech. Prodej zboží (s digitálními prvky) upravuje směrnice

(EU) 2019/771. Tyto dva typy (dvě „skupiny“) smluv je nutno od sebe důsledně odlišovat, neboť jejich předměty

jsou odlišné. V případě kupní smlouvy na zboží s digitálními prvky se jedná o koupi zboží (hmotného substrátu),

jež obsahuje digitální obsah nebo digitální službu nebo je s digitálním obsahem nebo digitální službou propojeno,

a to takovým způsobem, že by nepřítomnost digitálního obsahu/služby bránila tomu, aby dané zboží plnilo své

funkce. Jako ilustrační příklady zde evropský legislativec uvádí „chytré“ telefony či „chytré“ hodinky, které by

bez nainstalovaných aplikací nefungovaly. Kupní smlouva, kterou směrnice (EU) 2019/771 upravuje, se tak týká

pouze těchto takto úzce definovaných digitálních prvků. V každém případě jde vždy o kupní smlouvu na „zboží s 

digitálními prvky“, tedy zboží obsahující/propojené s digitálními prvky. Jde o „nákup a prodej“ hmotného

předmětu, viz také čl. 2 odst. 1 a 5 směrnice (EU) 2019/771.

Oproti tomu směrnice (EU) 2019/770 upravuje poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb ve smyslu

poskytnutí oprávnění k jejich užití. Účelem je harmonizovat pouze některé aspekty smluv o poskytování

digitálního obsahu a digitálních služeb ve vztahu ke spotřebitelům. Nemusí jít tedy výlučně o smlouvu o prodeji

zboží, ale o jiný, speciální typ smlouvy (o jejíž právní povaze jsou oprávněny rozhodnout členské státy na

vnitrostátních úrovních), což podle názoru Ministerstva kultury lze vyčíst i ze znění bodu (22) odůvodnění 

Akceptováno Právní úprava bude vypuštěna.
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270 MK 504a 1 Z (definice „Digitálního obsahu“ v rámci obecných ustanovení o věcech): 

Uvést takto obecně bez dalšího definici digitálního obsahu v rámci obecných ustanovení o věcech není vhodné.

Upozorňujeme, že množina digitálního obsahu se v praxi v naprosté většině případů významně překrývá s

množinou obsahu chráněného autorským právem (v širokém slova smyslu, tj. včetně práv souvisejících s právem

autorským a zvláštního práva pořizovatele databáze), např. e-knihy nebo filmy či hudební nahrávky v digitální

podobě, počítačové programy apod. Neztotožňujeme se s názorem předkladatele, že digitální obsah (data) lze

považovat za nehmotný „nosič“. Za „nosič“ je dle našeho názoru vždy považován pouze hmotný předmět, věc,

jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno (v případě digitálního obsahu půjde např. o hardware počítače či

mobilního telefonu). Data jsou dle našeho názoru formou vyjádření příslušného obsahu, stejně jako je písmo

formou vyjádření díla literárního či noty formou vyjádření díla hudebního.

Hlavní riziko definice digitálního obsahu jako věci obecně (tedy bez speciální úpravy pro autorskoprávně

chráněný obsah) shledáváme v tom, že by se takovýto digitální obsah stal předmětem veškerých věcných práv a

následně by tak mohl být předmětem nejen kupních smluv (u kterých navrhovaná úprava poskytuje zvláštní

úpravu pro autorskoprávně chráněný obsah), ale také např. smluv darovacích či směnných nebo by mohl být

vydržen. 

Z hlediska právní jistoty tak považujeme za důležité v normativním textu již u definice digitálního obsahu (nikoli

jen u kupní smlouvy) a zároveň i v důvodové zprávě uvést, že pro případy digitálního obsahu chráněného

autorským právem či právy s ním souvisejícími zůstávají tato práva nedotčena (pozn.: stejně jako zůstávají

nedotčena u úpravy poskytování digitálních služeb – viz připomínka č. 5).

Akceptováno jinak Navrhujeme předložit ve variantách.

271 MK 2131a 16 D Je-li digitální obsah kvalifikován jako autorskoprávně chráněný, předmětem kupní smlouvy může být v daných

případech pouze převod vlastnictví k hmotné nebo digitální (ale na hmotném nosiči zachycené) rozmnoženině

předmětu autorskoprávní ochrany (např. CD, digitální rozmnoženina e-knihy, kterou si kupující stáhne

jednorázově do počítače), nikoli však k samotnému digitálnímu obsahu.

V případě, že by se i na samotný (digitální) autorskoprávně chráněný obsah vztáhl obecný režim kupní smlouvy

(tedy koupě digitální rozmnoženiny takového obsahu), mělo by to negativní (v rozporu s právem EU) důsledky v

podobě principu vyčerpání práva platného v případě převodu vlastnických práv k hmotným substrátům, jejichž

prostřednictvím je dílo vyjádřeno (tento princip se však v případě nehmotných rozmnoženin nesmí uplatnit). Z

hlediska právní jistoty doporučujeme do důvodové zprávy výslovně uvést, že v těchto případech nedojde k

vyčerpání práva na rozšiřování.

Akceptováno jiank Úprava koupě digitálního obsahu bude u návrhu vypuštěna.

272 MK 2131e 

odst. 2

16 D Ustanovení uvádějící, že zaplacením kupní ceny se rozumí také poskytnutí osobních údajů, považujeme za

nevhodné. Směrnice (EU) 2019/770 v čl. 3 odst. 1 pouze stanoví, že „se použije rovněž tehdy, pokud obchodník

poskytuje nebo se zavazuje poskytovat digitální obsah nebo digitální službu spotřebiteli a spotřebitel poskytne

nebo se zavazuje poskytnout obchodníkovi své osobní údaje“. Z uvedeného dle našeho názoru nelze vyvodit, že

poskytnutí osobních údajů lze považovat za zaplacení kupní ceny.

Stejnou připomínku uplatňujeme také k navrhovanému § 2635a odst. 3 ve vztahu k odměně za poskytování

digitální služby.

Akceptováno Po dohodě s Úřadem pro ochranu osobních údajů navrhuje ustanovení přeformulovat následujícím 

způsobem: „Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že spotřebitel 

poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel 

zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných 

povinností. V takovém případě spotřebitel nemůže požadovat přiměřenou slevu a § 2389n odst. 4 a 

5, § 2389o a 2389r se nepoužijí. “. 

273 MK 2635a 

odst. 3

45 D Viz připomínka k § 2131e odst. 2. Akceptováno Viz vypořádání připomínky k § 2131e odst. 2.

274 MK 2635a 45 Z Z hlediska ochrany autorských práv je zásadní transponovat úpravu poskytování digitálních služeb včetně

ustanovení čl. 3 odst. 9 směrnice (EU) 2019/770, které řeší vztah této úpravy (smluv o poskytování digitálního

obsahu a digitálních služeb) k případným autorským právům (a právům s ním souvisejícím), jimiž je konkrétní

předmět smluv chráněn; autorská práva (a práva související) nesmí být touto speciální úpravou nijak dotčena

(pozn.: přestože důvodová zpráva uvádí, že je v případě smluv o poskytování digitálních služeb příslušné

ustanovení směrnice 2019/770 transponováno, navrhované znění tuto transpozici neobsahuje).

Akceptováno Bude doplněno, byť se domníváme, že to může působit spíše matoucím dojmem. Aplikační přednost 

zvláštních předpisů vyplývá již z § 9 odst. 2 OZ (i z povahy věci). Mohlo by to svádět k otázkám, 

proč podobné upozornění není na jiných místech zákona.

275 MK 2635c 

odst. 2

45 Z Dále je nutné v návětí ustanovení § 2635c odst. 2 slovo „kupujícímu“ nahradit slovem „uživateli“ a v písm. c)

tohoto ustanovení slovo „kupující“ nahradit slovem „uživatel“.

Akceptováno Bude opraveno.

276 MK Ú D V návrhu je jako den nabytí účinnosti uveden 1. červenec 2022. S ohledem na požadavek na provedení ve

vnitrostátním právu členských států, vyjádřený v článcích 24 prováděných směrnic, i s ohledem na datum

uvedené předkladatelem v důvodové zprávě, předpokládáme, že se jedná o omyl. Doporučujeme proto údaj o

nabytí účinnosti opravit na 1. ledna 2022.

Akceptováno Bude upraveno.

277 MK NZ D Dále doporučujeme změnit pořadí čl. II a III tak, aby v souladu s čl. 28 odst. 6 písm. d) Legislativních pravidel

vlády byla jako předposlední uvedena přechodná ustanovení a až jako poslední ustanovení o účinnosti.

Akceptováno Bude upraveno.

278 MK PU D V nadpisu přechodných ustanovení doporučujeme použít plurál („Přechodná“, nikoli „Přechodné“). Akceptováno Bude upraveno.
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279 MO D 1) K materiálu jako celku

Doporučujeme celý materiál podrobit kontrole z hlediska překlepů a chyb, které se v něm objevují.

Odůvodnění:

Příkladem v čl. I bodu 24 v úvodní větě místo „znění“ má být „znějí“. V čl. I bodu 16 v § 2131b místo „který“

má být „které“, to stejné v čl. I bodu 42 návrhu § 2635b. 

Další překlepy jsou například v důvodové zprávě k bodu 14 či k bodu 45.

V případě platného znění s vyznačením změn se jedná například o § 2131g odst. 1, kde je potřeba opravit odkaz

„§ 2635d“ na „2635c“. A § 2131i, kde je místo odkazu na „§2635h až 2635j“ uvedeno „§2635i až 2635k“.

Akceptováno Bude upraveno.

280 MO 563a 4 D Doporučujeme v čl. I bodu 4 ve výčtu ustanovení, v nichž se slovo „podobě“ nahrazuje slovem „formě“ doplnit §

2531 odst. 3, který zde zjevně chybí. Tomu nasvědčuje i dikce § 2531 odst. 3 v platném znění s vyznačením

navrhovaných změn.

Akceptováno Bude upraveno. (Změna bude provedena v jiné novele občanského zákoníku, která mění tato 

ustanovení a nyní je již ve fázi projednávání Legislativní radou vlády.)

281 MO 2161a 

odst. 4

28 D Doporučujeme v ustanovení odkaz na odstavec 2 změnit na odkaz na odstavec 3.

Odůvodnění:

Odkaz na odstavec 2 je podle našeho názoru chybný, neboť poučení kupujícího je upraveno v odstavci 3.

Akceptováno Bude opraveno.

282 MO 2161a 

odst. 5

28 D Doporučujeme předmětné ustanovení § 2161a odst. 5 přesunout na jiné vhodné místo, např. § 2161.

Odůvodnění:

Domníváme se, že z hlediska systematiky není citované ustanovení vhodně zařazeno 

a obsahově nepatří do § 2161a. V § 2161a odst. 1 až 4 je řešena problematika provádění aktualizací, zatímco §

2161a odst. 5 řeší vady digitálního obsahu nebo digitální služby.

Neakceptováno Obsahově jde o shodné pravidlo jako v § 2161 odst. 5. Pravidlo míří pouze na věci s digitálními 

prvky (viz odstavec 1).

283 MO 2173 42 D Doporučujeme upravit návrh zákona v čl. I bodě 42 tak, že bude obsahovat také nahrazení slov „písemné formě“

slovy „textové formě“. Popřípadě doporučujeme opravu důvodové zprávy k tomuto bodu.

Odůvodnění:

V důvodové zprávě k bodu 42 je mj. uvedeno „V případě textové formy jde o promítnutí nové terminologie“.

Textová forma se však v návrhu § 2173 nenachází (zůstává písemná forma). S ohledem na tvrzení předkladatele

v důvodové zprávě se domníváme, že úmyslem bylo kromě změn uvedených v bodě 42 také nahradit písemnou

formu textovou. Popřípadě s pouze jedná o chybu důvodové zprávy, kterou je třeba opravit.

Akceptováno jiank Na základě připomínky MPO bude toto ustanovení z návrhu vypuštěno z důvodu duplicity se 

zákonem o ochraně spotřebitele.

284 MO 2635d 

odst. 4

45 D Doporučujeme v ustanovení odkaz na odstavec 2 změnit na odkaz na odstavec 3.

Odůvodnění:

Odkaz na odstavec 2 je podle našeho názoru chybný, neboť poučení uživatele je upraveno v odstavci 3.

Akceptováno Bude opraveno.

285 MO PZ D Citaci § 2525 až § 2629 doporučujeme přesunout před citaci § 2635a a násl.

Odůvodnění:

Jednotlivá ustanovení občanského zákoníku by měla být v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

uvedena vzestupně, tj. v tom pořadí, které odpovídá číslování jednotlivých paragrafů v rámci zákona. 

Akceptováno Bude upraveno.

286 MO DZ D 8) K bodu 4 obecné části

V tomto bodě je hodnocen soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky. Ve druhém

odstavci je uvedeno, že se návrh v širším kontextu dotýká autonomie vůle plynoucí z čl. 2 odst. 3 Listiny.

Zmiňovaná autonomie vůle není upravena pouze Listinou, ale téměř shodně i v čl. 2 odst. 4 Ústavy České

republiky. Vzhledem k tomu, že se zde hodnotí soulad s celým ústavním pořádkem, doporučujeme uvést všechny

jeho relevantní součásti.

Akceptováno Bude doplněno.

287 MO DZ D Doporučujeme celý text čtvrtého odstavce vypustit.

Odůvodnění:

Domníváme se, že důvodová zpráva není v tomto případě v souladu s návrhem zákona.

V důvodové zprávě k bodu 45 je napsáno, že „Ve třetím odstavci se navrhuje zakotvit vztah tohoto oddílu k

případnému právu duševního vlastnictví. Tato práva nejsou ustanoveními tohoto oddílu dotčena …“. Ovšem

navrhovaný § 2635a odst. 3 vůbec vztah k případnému právu duševního vlastnictví neupravuje, ale řeší možnost

poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby výměnou za osobní údaje. 

Akceptováno Důvodová zpráva bude upravena.
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Text v důvodové zprávě bude znít následovně: „1.1. Přímé dopady

Směrnice o prodeji zboží nemá ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů přímé dopady. Změny 

navržené v souvislosti s ní nepřinášejí žádná nová práva ani povinnosti adresátů právní úpravy ve vztahu k 

této problematice.

Směrnice o digitálním obsahu obsahuje řadu ustanovení, která se problematiky osobních údajů dotýkají. 

Děje se tak zejména v souvislosti se situacemi, kdy jsou osobní údaje poskytovány jako protiplnění za 

poskytnutí digitálního obsahu či digitální služby. 

Jak uvedla Evropská komise ve svém návrhu, v digitální ekonomice jsou účastníci trhu často a ve stále větší 

míře přesvědčeni o tom, že informace o fyzických osobách mají hodnotu srovnatelnou s penězi. Tyto 

konkrétní obchodní modely se používají v různých formách na velké části trhu.

Směrnice o digitálním obsahu nicméně neupravuje podmínky pro zákonné zpracování osobních údajů, neboť 

tato otázka je upravena zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679, 

tzv. GDPR). V důsledku toho je jakékoli zpracování osobních údajů spadající do oblasti působnosti této 

směrnice zákonné pouze tehdy, pokud je v souladu s GDPR.

1.2. Nepřímé dopady

Nepřímé dopady na ochranu osobních údajů vyplývají z toho, že smlouvy uzavřené na základě dotčených 

ustanovení budou základem pro zpracovávání těchto údajů.

Osobní údaje jsou v rámci dotčených spotřebitelských smluv zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) 

GDPR. Jde o situaci, kdy zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 

nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Z hlediska zpracování osobních údajů na základě smlouvy je nejvíce problematické uzavření smlouvy. 

Zvláštní obtíže mohou v této souvislosti vznikat mimo jiné v rámci elektronického obchodu nebo při použití 

biometrických podpisů.

Unijní normotvůrce si je vědom rizik, které zde vyvstávají, a proto zavedl záruky, které mají tato rizika 

minimalizovat. Tyto záruky potvrdil a rozvinul ve své judikatuře rovněž Soudní dvůr Evropské unie.

Klíčovým prvkem jsou zde přísné požadavky na vyjádření souhlasu subjektu údajů se zpracováním podle čl. 

7 GDPR.

Soudní dvůr Evropské unie v nedávném rozhodnutí ve věci C‑673/17, Bundesverband der 

Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband v. Planet49 GmbH, 

potvrdil výklad, že souhlas subjektu údajů se zpracováním není právoplatně udělen, pokud je ukládání 

informací nebo přístup k již uloženým informacím v koncovém zařízení uživatele internetových stránek 

prostřednictvím souborů cookies povoleno předem zaškrtnutým políčkem, jehož zaškrtnutí musí tento 

uživatel k odmítnutí svého souhlasu zrušit.

V případě biometrického podpisu platí, že jediným právním titulem, na základě kterého je takové zpracování 

obecně realizovatelné, je výslovný a informovaný souhlas každého subjektu údajů podle čl. 9 GDPR, který 

musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. Smlouvy uzavírané na základě navrhované 

právní úpravy nevyžadují písemnou formou, respektive podpis jednajícího.

Za posílení záruk, pokud jde o vyjádření souhlasu, lze podle předkladatele považovat i nový koncept textové 

formy právního jednání dle navrženého § 563a. Textová forma nevyžaduje podpis jednajícího. Obsah 

právního jednání musí být čitelně zachycen na trvalém nosiči dat. Trvalým nosičem dat je jakýkoliv nástroj, 

který umožňuje adresátovi uchovat a reprodukovat obsah právního jednání v nezměněné podobě po dobu 

přiměřenou účelu právního jednání.

Další rizika mohou vznikat v situaci, kdy jsou osobní údaje poskytovány jako protiplnění za poskytnutí 

digitálního obsahu či digitální služby (§ 2389g odst. 2). 

Může zejména dojít ke zneužití poskytnutých osobních údajů k jiným účelům než vymezeným ve smlouvě. Toto 

riziko by měly minimalizovat předně GDPR s jeho mechanismy a sankce stanovené vnitrostátním právem za 

porušení povinností. Subjekt údajů může rovněž využít soudní ochranu v občanském soudním řízení. 

Subjekt údajů by také např. cenu svých osobních údajů mohl špatně vyhodnotit, v důsledku čehož nedostane 

adekvátní protihodnotu. Zde by ovšem měla být především respektována smluvní volnost – až na některé 

krajní situace (např. lichva, neúměrné zkrácení). “

K důvodové zprávě nebo odůvodnění

Část 8 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 

ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné dopracovat. Tato připomínka je zásadní.

Odůvodnění:

Překladatel správně analysoval přímé dopady navrhované právní úpravy. Vzhledem k tomu, že se však o 

soukromoprávní regulaci, je třeba vyhodnotit též nepřímé dopady navrhované právní úpravy, tj. na druhou 

smluvní stranu – subjekt údajů – při zpracování osobních údajů na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Z hlediska zpracování osobních údajů na základě smlouvy je nejvíce problematické uzavření smlouvy. Jednak co 

se týče identifikace druhé smluvní strany (subjektu údajů) a jednak co se týká podepsání. V § 563a NOZ se sice 

zavádí nová textová forma, ale nejasné zůstávají otázky uzavření smlouvy na Internetu bez potvrzujícího e-mailu, 

např. pouhým kliknutím, přepsáním kódu zaslaného v SMS apod. V DPIA by rovněž měla být diskutována 

otázka biometrického podpisu.

AkceptovánoZ288 ÚOOÚ DZ
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289 ÚOOÚ 2131e 

odst. 2

Z Navrhovaná právní norma: „Zaplacením kupní ceny se rozumí také poskytnutí osobních údajů kupujícího, ledaže

je prodávající zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných

povinností,“ je v porovnáním s jasným změním směrnice nejasná: „Tato směrnice se použije rovněž tehdy, pokud

obchodník poskytuje nebo se zavazuje poskytovat digitální obsah nebo digitální službu spotřebiteli a spotřebitel

poskytne nebo se zavazuje poskytnout obchodníkovi své osobní údaje, s výjimkou případů, v nichž obchodník

osobní údaje poskytnuté spotřebitelem zpracovává výlučně pro účely poskytování digitálního obsahu nebo

digitální služby v souladu s touto směrnicí nebo pro účely toho, aby dodržel zákonné požadavky, jež se na něho

vztahují, přičemž obchodník tyto údaje nezpracovává k žádným jiným účelům.“ Vhodnější by byla dikce:

„Poskytnutí osobních údajů je formou úhrady kupní ceny, ledaže…“ Předkladatel by zde měl vyhodnotit risika

takového zpracování osobních údajů.

Akceptováno Navrhujeme následující formulaci: „Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v 

případě, že spotřebitel poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, 

ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke 

splnění svých zákonných povinností. V takovém případě spotřebitel nemůže požadovat přiměřenou 

slevu a § 2389n odst. 4 a 5, § 2389o a 2389r se nepoužijí.“.

290 dTEST 1919 odst. 

2

6 D § 1919 odst. 2

Návrh nadále upravuje rozpor záručních dob takto: „Je-li ve smlouvě ujednána záruční doba odlišná od záruční

doby uvedené na obalu nebo v reklamě, platí, co bylo ujednáno. Uvede-li se v záručním listě záruční doba

delší, než je doba ujednaná nebo vyznačená na obalu, platí tato delší záruční doba. “ Navrhujeme do

ustanovení zakomponovat řešení rozporu záručních dob ve smlouvě a záručním listu. Z výše uvedeného neplyne,

jak se tento problém řeší. Doporučujeme doplnit, že v případě rozporu smlouvy a záručního listu má přednost

delší záruční doba.

Akceptováno Navrhujeme stanovit, že obecně má vždy přednost nejdelší záruční doba s tím, že její zkrácení je 

možné jen smluvním ujednáním.

291 dTEST 1919 odst. 

3

7 D §1919 odst. 3

Moment přechodu nebezpečí škody na věci u spotřebitelských koupí je upraven v případě odevzdání věci

dopravci v § 2123 OZ, potažmo i § 2090 OZ. Doporučujeme zvážit úpravu terminologie v obou ustanoveních.

Zatímco § 2123 OZ hovoří o tom, že nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci dopravci,

ustanovení § 2090 OZ hovoří o okamžiku odevzdání věci kupujícímu. Z daných ustanovení lze okamžik

přechodu nebezpečí škody na věci u kupujícího spotřebitele dovodit pouze výkladem obou ustanovení, a to tak,

že na spotřebitele přejde nebezpečí škody na věci až převzetím věci od dopravce, ledaže dopravce určil sám

spotřebitel bez předchozí nabídky prodávajícího (viz 2090 odst. 2 OZ).

V jakém smyslu máme ustanovení přeformulovat?

Odevzdání věci označuje povinnost prodávajícího z kupní smlouvy (§ 2079 odst. 1; § 2087 a 2088). 

Převzetí věci označuje povinnost kupujícího z kupní smlouvy (§ 2118). Přechod nebezpečí škody na 

věci má být pro spotřebitelské vztahy nově upraven v § 2159 odst. 2, případně je možné jinou 

formulaci použít zde.  

292 dTEST 1922 odst. 

2

7 D § 1922 odst. 2

Lhůta k vytknutí vady a záruční doba jsou dva různé pojmy, proto doporučujeme pojem „záruční doby“

nevyškrtávat z ustanovení. 

Neakceptováno Varianta č. II počítá s vypuštěním záruky za jakost z obecných ustanovení. Z tohoto důvody by se 

při této variantě v § 1922 odst. 2 nemělo hovořit o záruční době.

293 dTEST 2131c 

odst. 2 a 3

16 D Uvedené odstavce řeší informování kupujícího o aktualizacích a odpovědnost za jejich poskytování ze strany

prodávajícího. Jedná se tedy o transpozici čl. 8 odst. 2 směrnice o poskytování digitálního obsahu a digitální

služby. Směrnice však k bližšímu specifikování aktualizací uvádí také výslovně „včetně aktualizací zabezpečení“.

Navrhujeme, aby toto upřesnění bylo výslovně uvedeno také v předmětných ustanovení zákona. Aktualizace

zabezpečení lze totiž i vzhledem k tomu, že v nějakém programu může mít kupující uloženo množství osobních

údajů či citlivých dat, považovat za vůbec nejzásadnější. Je tedy dle našeho názoru vhodné je výslovně uvést v

právně závazném textu. To samé platí i pro § 2635d.

Neakceptováno Vzhledem k tomu, že bezpečnost digitálního obsahu a digitální služby je jedním z kritérií souladu se 

smlouvou a aktualizace jsou poskytovány z důvodu zachování tohoto souladu se smlouvou, 

nepovažujeme za potřebné je v textu zákona zvlášť uvádět. Výslovně tento typ aktualizací můžeme 

zmínit v důvodové zprávě.

294 dTEST 2635d 45 D Viz připomínka k § 2131 odst. 2 a 3. Neakceptováno Vzhledem k tomu, že bezpečnosti digitálního obsahu a digitální služby je jedním z kritérií souladu se 

smlouvou a aktualizace jsou poskytovány z důvodu zachování tohoto souladu se smlouvou, 

nepovažujeme za potřebné je v textu zákona zvlášť uvádět. Výslovně tento typ aktualizací můžeme 

zmínit v důvodové zprávě.

295 dTEST 2131d 

odst. 3

16 D Předlohou komentovaného ustanovení je čl. 12 odst. 5 o poskytování digitálního obsahu a digitální služby.

Navrhovaná textace zákona se se směrnicí rozchází ve dvou věcech:

1) Dle směrnice má být spotřebitelova spolupráce omezena na „takové technicky dostupné prostředky, které jsou

pro spotřebitele co nejméně rušivé“. Dále má spotřebitel dle směrnice spolupracovat s prodávajícím „v míře

přiměřeně možné a nezbytné pro zjištění toho, zda příčina nesouladu digitálního obsahu“. Návrh se však omezuje

pouze na: „povinnost součinnosti je omezena pouze na nezbytné technické kroky, které jsou pro kupujícího co

nejméně rušivé“. Chybí tedy „přiměřeně možná míra“ a z „co nejméně rušivých technicky dostupných

prostředků“ jsou „co nejméně rušivé nezbytné technické kroky“. Zde se domníváme, že je přílišný významový

rozdíl mezi „prostředky“ a „kroky“, a proto navrhujeme návrh v tomto případě terminologicky sjednotit se

směrnicí. Zároveň navrhujeme do návrhu zapracovat zmíněný požadavek přiměřenosti.

2) Směrnice ukládá, aby byl spotřebitel o požadavku spolupráce informován jasně a srozumitelně. Návrh „jasně a

srozumitelně“ v tomto případě vypouští. Navrhujeme adjektiva do návrhu doplnit, jelikož se obáváme, že jejich

vypuštění může ve sporných situacích vést ke snížení standardu ochrany spotřebitele oproti standardu ve

směrnici.

Akceptováno Navrhujeme následující znění: „K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího 

digitálního prostředí uživatele, poskytne uživatel poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou 

lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti uživatele je omezena pouze na dostupné technické 

prostředky, které jsou pro uživatele co nejméně rušivé. Odmítne-li uživatel součinnost poskytnout, 

přestože byl o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučen před 

uzavřením smlouvy, odstavec 1 se nepoužije. “.
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296 dTEST 2635e 45 D Viz připomínky k § 2131d odst. 3. Akceptováno Viz vypořádání připomínky k § 2131d odst. 3.

297 dTEST 2131g 

odst. 2

16 D Ustanovení je transpozicí čl. 8 odst. 5 směrnice. Směrnice pro odchýlení se požaduje „výslovné informování“

spotřebitele a jeho „výslovný zvláštní souhlas“ s odchylkou. Návrh oproti tomu umožňuje odchýlení se na

základě výslovné dohody + toho, že prodávající upozorní kupujícího zvlášť. Opět se domníváme, že odchýlení se

od směrnice je příliš výrazné, navíc může být za určitých okolností v neprospěch spotřebitele. Proto navrhujeme

úpravu návrhu dle směrnice.

Částečně 

akceptováno

Bude doplněno, že se prodávající má upozornit kupujícího na odlišnost některé z vlastností věci. 

Výslovný souhlas je v našem právním řádu vykládán jako zvláštní souhlas podle směrnice.

298 dTEST 2131h 

odst. 2

16 D Navrhujeme do návrhu zapracovat požadavek na bezplatnost odstranění vady, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3

směrnice.

Neakceptováno Bezplatnost vyplývá z povahy věci (jde o právo ze zákona). Dále je právo na náhradu nákladů 

vynaložených při uplatnění práva z vady zakotveno obecně v § 1924 OZ. 

299 dTEST 2131h 

odst. 3

16 D Není jasné, zda a jak jsou transponována ustanovení čl. 14 odst. 4 písm. a), b), c) a d) směrnice. To samé platí i

pro § 2635f.

Vysvětleno Tato ustanovení jsou transponována v § 2131h odst. 3. Konkrétně písm. a) transponuje písm. a), b) 

a e), písm. b) písm. c) a písm. c) písm. d).

300 dTEST 2158 17 D Současný pododdíl 5 občanského zákoníku se neuplatňuje pouze ve vztazích B2C. Dle stávající dikce § 2158 an.

OZ se některá ustanovení pododdílu vztahují také na kupující, kteří jsou v daném právním vztahu nepodnikateli

(např. spolky, nadace, obce, kraje, stát a jeho organizační složky). Návrh vede k zúžení ochrany pouze na

spotřebitele. Nedoporučujeme pododdíl nazývat jako Zvláštní ustanovení o prodeji zboží „spotřebiteli“, aby

nedošlo k snížení stávající úrovně ochrany nepodnikajících osob.

Bude zváženo. Jsme si vědomi možnost rozšířit osobní působnost národní úpravy oproti směrnici. 

Zúžení, jak uvádíte, již tradičního rozšíření i na kupující nepodnikatele, bylo navrženo po dohodě s 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jednak z toho důvodu, že v jiných oblastech právního řádu je 

voleno úzké pojetí spotřebitele (např. úprava v § 1811 a násl. OZ, spotřebitelský úvěr, směnárenská 

činnost), jednak z důvodu, že nová směrnice o koupi zboží dále rozšiřuje povinnosti prodávajících - 

podnikatelů. Současně si uvědomujeme, že soudobým evropským trendem je spíše široké pojetí 

spotřebitele. Proto tuto úpravu ještě zvážíme, případně navrhneme variantně.

301 dTEST 2158 18 D Viz bod výše, nahrazením slov „prodávající podnikatel“ slovy „kupující spotřebitel“ dojde k zúžení stávající

ochrany nepodnikajících osob. Směrnice 2019/771 právní vztahy mezi podnikateli na straně prodávajících a

nepodnikateli na straně kupujících neupravuje a ani nezakazuje národním státům, aby si oblast upravily libovolně. 

Dále není dle našeho názoru vhodné zužovat aplikaci pododdílu pouze na koupi hmotných movitých věcí, neboť

definice zboží není předmětem úplné harmonizace směrnice 2019/771 a judikatorně bylo dovozeno (viz rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2006, sp. zn. 33 Odo 1314/2005), že pododdíl prodej zboží v obchodě je možné

aplikovat i na nehmotné věci. Srov. Selucká, M. Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v

kontextu českého soukromého práva. In: Obchodněprávní revue 9/2019, s. 227 an.: „Návrh směrnice v sobě

zahrnuje nejen koupi a prodej B2C, ale i zhotovení věci, tj. závazek díla, obdobně jako tomu bylo v případě

původní směrnice 1999/44/ES. Zbožím se rozumějí hmotné movité věci, tj. stricto sensu by za zboží neměly být

považovány věci movité nehmotné či věci nemovité obecně. Nicméně česká právní úprava umožňuje a judikatura

to i potvrzuje, že ustanovení o prodeji zboží v obchodě je možné aplikovat i na věci nemovité (např. prodej

rodinného domu či bytu), tj. že ČR realizovalo transpozici směrnice 1999/44/ES šířeji, než vyžaduje směrnice.

Definice zboží není předmětem úplné harmonizace, takže rozšířená aplikace ustanovení o prodeji zboží v

obchodě i na věci nemovité může být zachována, aniž by se ČR svou právní úpravou a způsobem transpozice

dostala do rozporu s právem EU.“  

Vysvětleno Naprostá většina pravidel obsažených v tomto pododdíle míří svou povahou na věci movité (v 

důsledku věcné působnosti zde transponovaných směrnic). Naším záměrem není snižovat ochranu 

spotřebitele v těchto právních vztazích. Z toho důvodu navrhujeme doplnit do § 2131 (ustanovení o 

koupi nemovité věci) pravidlo o obráceném důkazním břemenu ve spotřebitelsko-podnikatelských 

vztazích.

302 dTEST 2159 odst. 

2

21 D Viz připomínky k bodu 7 varianta 1. Pokud bude okamžik odevzdání věci spotřebiteli upraven nově v § 2159

OZ, lze vyškrtnout § 2090 odst. 2 OZ (s vyškrtnutím počítá pouze varianta II záruka za jakost, bod 13 návrhu). 

Akceptováno Ustanovení § 2090 odst. 2 bude v každém případě vypuštěno a nahrazeno úpravou v § 2159 odst. 2. 

(V materiálu je bod 13 součástí obou variant - odlišeno hvězdičkami.)

303 dTEST 2161 odst. 

1

24 D V § 2161 odst. 1 písm. a) oproti čl. 6 písm. a) směrnice 2019/771 chybí dle našeho názoru odpovědnost

prodávajícího za to, že zboží je v souladu i s „jinými vlastnostmi podle požadavků v kupní smlouvě“. 

Akceptováno Bude doplněno. (Uvedené vyplývá z úvodní části ustanovení, která uvozuje demonstrativní výčet.)

304 dTEST 2161 odst. 

2 písm. d)

26 D Směrnice 2019/771 v čl. 7 odst. 5 říká, že souhlas spotřebitele musí být výslovný a zvláštní. V návrhu zákona

chybí, že souhlas spotřebitele musí být zvláštní.

Vysvětleno Výslovný souhlas je v českém právním řádu vykládán jako souhlas zvláštní, tj. nemůže být 

dovozován např. ze souhlasu s obchodními podmínkami (viz i § 1753 OZ). Obáváme se, že množení 

adjektiv by naopak mohlo vést ke snížení ochrany spotřebitele (slabší strany) v případech, kde 

všechna tato adjektiva uvedena nejsou.
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305 dTEST 2165 30 D Ustanovení neodstraňuje současné výkladové problémy ohledně existence nebo neexistence zákonné záruky.

Respektive dle navrhovaného znění máme za to, že zákonná záruka v občanském zákoníku obsažena nebude.

Článek 10 odst. 3 směrnice přitom říká, že členské státy mohou nechat v platnosti nebo zavést delší lhůty.

Doporučujeme zvážit obsažení zákonné záruky do občanského zákoníku, neboť by nemělo docházet ke

snižování standardu ochrany spotřebitele. Navrhované znění § 2165 říká, že kupující může vytknout vadu do

dvou let od převzetí věci. Zároveň je ale v § 2161 OZ stanovena odpovědnost prodejce pouze za vady při

převzetí, nikoliv za vady, které se vyskytnou později. 

Neakceptováno Co se týče otázky tzv. zákonné záruky, po debatách s Ministerstvem průmyslu a obchodu, 

zainteresovanými subjekty a odborníky jsme se rozhodli ji opustit.

Prodávající má napříště odpovídat za vady, které měla věc při převzetí (§ 2161 odst. 1). Tyto vady 

se však mohou projevit (nikoliv vyskytnout) i po převzetí. Na vytknutí vady má spotřebitel lhůtu 

dvou let (§ 2165), jak požaduje směrnice, přičemž v prvním roce po koupi se presumuje, že se jedná 

o vadu, kterou věc měla již při převzetí (2161 odst. 5). Fakticky se tedy během tohoto jednoho roku 

jedná o obdobu dřívější zákonné záruky. Prodloužení této roční doby jsme rovněž zvažovali. 

Nakonec jsme se rozhodli ji neprodlužovat v zájmu kompromisu mezi zájmy spotřebitelů a 

podnikatelů. Směrnice č. 771/2019 na řadě míst významně posiluje práva spotřebitelů. Zejména 

umožňuje prolomit hierarchii prostředků nápravy a v případě, kdy je vada závažné povahy, dává 

spotřebiteli možnost odstoupit od smlouvy, aniž by musel požadovat opravu či výměnu. Dalším 

významným posílením práv z vadného plnění je významné rozšíření kritérií souladu se smlouvou (§ 

2161). Mezi tzv. objektivní kritéria souladu se smlouvou je nově řazen požadavek, aby věc měla 

očekávanou živostnost (její nedostatek lze podle našeho názoru snadno zhodnotit). Není zakotvena 

notifikační lhůta. Domníváme, že práva a povinnosti obou smluvních stran jsou v zásadě ve stejné 

rovnováze jako za stávající právní úpravy. Konečně je možno podotknout, že toto řešení (bez 

zákonné záruky) je v Evropě většinově přijímané.

306 dTEST 2169a 38 D Nejsme si jistí, zda byl transponován čl. 13 odst. 4 písm. b) směrnice 2019/771. 

Dále ve výčtu důvodů k odstoupení od smlouvy/nároku na přiměřenou slevu chybí výskyt většího počtu vad, což

jako důvod pro odstoupení od smlouvy dovozuje ustálená judikatura (např. Rc 22/1983) a rovněž je tento důvod

obsažen ve stávajícím § 2169 odst. 2 OZ. Opakovaný výskyt vady je přitom v návrhu obsažen. Dále máme za to,

že chybí transpozice čl. 14 odst. 3 a čl. 16 odst. 2 směrnice 2019/771.

Částečně 

akceptováno

Hierarchie práv z vadného plnění je podle směrnice č. 771/2019 v režimu maximální harmonizace. 

Není tedy možné další důvody přidávat. Pokud jde o výskyt několika vad, teoreticky by bylo možné 

tento případ podřadit pod písmeno c) návrhu - podstatné porušení smlouvy.

Pokud jde o transpozici čl. 14 odst. 3, transpozice bude doplněna.

Článku 16 odst. 2 podle našeho názoru vyhovuje § 2007 OZ.

307 dTEST 2635c 

odst. 2

45 D V písm. a) jsou oproti čl. 8 odst. 1 písm. a) směrnice o poskytování digitálního obsahu a digitální služby

vynechané „osvědčené postupy daného odvětví“.

Neakceptováno Z jiných jazykových verzí tento požadavek nevyplývá. Jedná se patrně o nepřesný překlad kodexů 

chování.

308 dTEST 2635h 

odst. 2

45 D Patrně nebyl transponován čl. 16 odst. 5 směrnice, což znevýhodňuje poskytovatele. Vysvětleno Domníváme se, že toto ustanovení směrnice není třeba do národního právního řádu transponovat, 

neboť tak poskytovatel může učinit i bez výslovného povolení v zákoně.

309 ÚV-KOM Z K některým ustanovením transponovaných směrnic:

Některá ustanovení směrnic, která jsou ve srovnávacích tabulkách označena jako určená k transpozici

předkládaným návrhem, nejsou obsažena v tabulce rozdílové. Je nezbytné buďto návrh doplnit, nebo tabulky

upravit.

V případě směrnice 2019/770 se jedná o: čl. 2 odst. 4, čl. 2 odst. 9, čl. 2 odst. 11, čl. 10, čl. 11 odst. 1, čl. 11

odst. 2 druhý pododstavec, čl. 11 odst. 3 druhý pododstavec, čl. 15, čl. 16 odst. 5, čl. 17 odst. 1, čl. 17 odst. 3,

čl. 18 odst. 3 a čl. 24 (přičemž upozorňujeme, že implementační lhůta končí 1. ledna 2022, nikoli 1. července

2022),

a pokud se týká digitálního obsahu, čl. 9, čl. 12 odst. 3, čl. 14 odst. 5 pododstavec 2,

a pokud se týká digitální služby, čl. 12 odst. 2.

V případě směrnice 2019/771 se jedná o: čl. 2 odst. 13, čl. 3 odst. 4. čl. 3 odst. 5, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2,

čl. 16 odst. 1, čl. 16 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 24.

Akceptováno Bude opraveno.

310 ÚV-KOM 504a 1 Z Ustanovení § 504a definují pojmy kompatibilita a interoperabilita pouze vzhledem k digitálnímu obsahu, v

prováděných směrnicích a následujících ustanoveních zákona se však tyto pojmy užívají i v souvislosti s digitální

službou.

V odstavci 2 podle našeho názoru dále není zcela zřejmé, co se rozumí „převodem“. Jsme toho názoru, že je

nezbytné to přinejmenším vysvětlit v důvodové zprávě.

Akceptováno jinak Ustanovení chápeme tak, že i v případě, kdy je poskytována digitální služba (jak je vymezena ve 

směrnici), se tyto vlasntosti se vztahují k digitálnímu obsahu, neboť sama služba je poskytována 

prostřednictvím digitálního obsahu (na serveru jejího poskytovatele). Vymezení těchto pojmů může 

být snadno dovozeno analogií.

Pokud jde o „převod“, jedná se o převedení do jiného formátu, změnu formátu. Vysvětlení bude 

doplněno do důvodové zprávy.

311 ÚV-KOM 563a 2 Z Směrnice 2019/770 definuje v čl. 2 odst. 13 trvalý nosič jen pro účely čl. 19 odst. 1. V české úpravě transpozice

čl. 19 odst. 1 § 2635k odst. 1 se však sousloví trvalý nosič neobjevuje. Požadujeme vysvětlit.

Vysvětleno Trvalý nosič je definován prostřednictvím textové formy v § 563a.

312 ÚV-KOM 1919 odst. 

2

Z (Varianta I) Pokud by byla zvolena tato varianta, upozorňujeme, že směrnice 2019/771 ve svém čl. 17 odst. 1

druhém pododstavci stanoví, že se obchodní záruka řídí podmínkami stanovenými v reklamě, pokud jsou

příznivější, než podmínky uvedené v prohlášení o obchodní záruce. Druhá věta § 1919 odst. 2 ale říká, že platí

to, co bylo ujednáno, a z poslední věty vyplývá, že platí delší záruční doba, pokud byla uvedena v záručním listě

(nikoliv v reklamě). Není tedy jasné, co by platilo, kdyby byla záruční doba uvedená v reklamě delší než ta

ujednána (i v kontextu nově navrhovaného § 2174a odst. 3, který odpovídá čl. 17. odst. 1 druhý pododstavec

směrnice 2019/771). Požadujeme vysvětlit, případně upravit. To samé platí pro § 2114 ve Variantě II). 

Akceptováno Bude upraveno. Jde-li o záruční dobu, přednost by obecně měla mít ta nejdelší s tím, že před touto 

má přednost jedině odchylné ujednání ve smlouvě. V případě reklamy by potom mělo platit zvláštní 

pravidlo vycházející z čl. 17 odst. 1 druhého pododdstavce, tj. reklama má přednost, ledaže byla v 

daný čas upravena.

313 ÚV-KOM 1920 odst. 

1

Z Domníváme se, že čl. 9 směrnice 2019/771 neumožňuje ponechat v § 1920 odst. 1 slova „ledaže o takovém

omezení nabyvatel věděl nebo musel vědět.“

Vysvětleno Domníváme se, že směrnice tuto otázku neupravuje (jako je tomu např. u čl. 7 odst. 5), a proto by 

mohla být uplatněna obecná národní úprava. Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy.
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314 ÚV-KOM 1921 odst. 

1

Z Uvedené ustanovení sice není novelizováno, nicméně upozorňujeme, že lhůta 6 měsíců pro vytknutí vady je v

rozporu s čl. 11 odst. 1 směrnice 2019/771, který stanoví, že jakýkoliv nesoulad, který se projeví v průběhu

jednoho roku od okamžiku dodání zboží, se považuje za nesoulad, který existoval již v okamžiku dodání zboží.

Požadujeme upravit. Nadto máme pochybnosti, zda je v kontextu směrnice 2019/771 ospravedlnitelná norma,

podle které má nabyvatel právo z vadného plnění uplatnit u soudu, jen vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného

odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit.

Vysvětleno Aplikace těchto ustanovení je vyloučena v § 2165 v případě zboží, resp. v § 2131j v případě 

digitálního obsahu.

315 ÚV-KOM 1922 odst. 

1

Z Máme za to, že § 1922 odst. 1, který je vykazován jako implementační k čl. 14 odst. 2 směrnice 2019/771, by

měl přinejmenším obsahovat pravidlo, podle kterého prodávající věc převezme na vlastní náklady.

Vysvětleno Toto pravidlo je stanoveno jen pro spotřebitelské smlouvy v § 2169 odst. 2, poslední věta.

316 ÚV-KOM 2131a 

odst. 1

Z Požadujeme vysvětlit, proč § 2131a odst. 1, který transponuje čl. 3 odst. 3 směrnice 2019/770, neobsahuje

výjimky z čl. 5 a 13 směrnice 2019/770.

Akceptováno Bude doplněno (většina výjimek se týká pouze poskytování digitálních služeb). V úvahu připadá 

výjimka pro open-source software.

317 ÚV-KOM 2131a 

odst. 2

Z Požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu přistoupil předkladatel k transpozici ustanovení čl. 3 odst. 9 směrnice

2019/770, když jiná obdobná ustanovení netransponuje tímto návrhem. Nadto máme pochybnost, zda termínu

„unijní a vnitrostátní právní předpisy v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících“ odpovídá termín

„autorské právo nebo jiné právo duševního vlastnictví“.

Vysvětleno Toto ustanovení bylo do návrhu zařazeno po dohodě s Ministerstvem kultury jakožto gestorem 

předpisů v oblasti práva duševního vlastnictví.

318 ÚV-KOM 2131f Z Navrhovaná ustanovení § 2131f a § 2635b odst. 2 odkazují na § 2159a odst. 1. Ten však v rozporu s čl. 13 odst.

1 směrnice 2019/770 stanoví, že prodávající svoji povinnost splní v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu

kupující poskytl. Čl. 13 odst. 1 směrnice 2019/770 stanoví povinnost obchodníkovi poskytnout digitální obsah

nebo digitální službu bez zbytečného odkladu nebo během dodatečné lhůty, na které se strany výslovně dohodly.

Akceptováno Bude upraveno.

319 ÚV-KOM 2635b 

odst. 2

Z Viz připomínka k § 2131f. Akceptováno Bude upraveno.

320 ÚV-KOM 2131g 

odst. 1

Z Čl. 6, 7, 8 a 9 směrnice 2019/770 se nedotýkají jen jakosti, ale i dalších vlastností dodávaného digitálního

obsahu. Domníváme se, že ustanovení je nutno rozšířit, nebo příslušné články směrnice dotransponovat, co se

týče digitálního obsahu.

Vysvětleno Občanský zákoník tento pojem používá pro označení všech vlastnostní - viz například nadpis § 

2161.

321 ÚV-KOM 2131g 

odst. 2

Z Ustanovení vyznívá matoucím dojmem, kdy není zcela zřejmé, na co má prodávající kupujícího zvlášť upozornit

před uzavřením smlouvy - zdali na to, že se strany mohou odchýlit, nebo na formu dohody. Doporučujeme

ustanovení přeformulovat tak, aby lépe odpovídalo čl. 8 odst. 5 směrnice 2019/770, který jím je proveden.

Akceptováno Bude upraveno. Prodávající má kupujícího upozornit na to, že se některá vlastnost věci liší od tzv. 

objektivních kritérií shody s kupní smlouvou (zde poskytování aktualizací).

322 ÚV-KOM 2131h 

odst. 2

Z Směrnice 2019/770 v čl. 14 odst. 3 stanoví, že obchodník uvede digitální obsah nebo službu do souladu, mimo

jiné, bezplatně. V § 2131h odst. 2, který tento článek provádí, tato podmínka není zakotvena. Požadujeme

doplnit. To platí i u § 2635f odst. 2.

Vysvětleno Domníváme se, že uvedené vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o právo kupujícího. K ujednání, 

které by toto právo omezovalo, se podle § 1814 písm. a) nepřihlíží. 

323 ÚV-KOM 2635f 

odst. 2

Z Viz připomínka k § 2131h odst. 2. Vysvětleno Domníváme se, že uvedené vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o právo uživatele. K ujednání, které 

by toto právo omezovalo, se podle § 1814 písm. a) nepřihlíží. 

324 ÚV-KOM 2131h 

odst. 3

Z Dle čl. 14 odst. 4 písm. a) směrnice 2019/770 je i nemožnost nápravy nebo nepřiměřenost jejich nákladů

důvodem k poměrnému snížení ceny nebo ukončení smlouvy. To by mělo být promítnuto do § 2131h odst. 3,

který možnost slevy resp. odstoupení od smlouvy v návaznosti na zmiňovaný článek upravuje. Požadujeme

doplnit. To platí i u § 2635f odst. 3.

Vysvětleno Jestliže je náprava nemožná nebo nepřiměřená, prodávající vadu neodstraní - toto pravidlo je tedy 

zohledněno v § 2131h odst. 3 písm. a).

325 ÚV-KOM 2635f 

odst. 3

Z Viz připomínka k § 2131h odst. 3. Vysvětleno Jestliže je náprava nemožná nebo nepřiměřená, prodávající vadu neodstraní - toto pravidlo je tedy 

zohledněno v § 2635f odst. 3 písm. a).

326 ÚV-KOM 2131h 

odst. 5

Z Čl. 14 odst. 6 směrnice 2019/770 mluví o digitálním obsahu resp. službách poskytnutých za úplatu. Jen v tom

případě, že byly poskytnuty za úplatu, má spotřebitel právo ukončit smlouvu (pokud je nesoulad významný). §

2131h odst. 5, který tento článek provádí, se vztahuje na digitální obsah obecně, bez ohledu na to, zdali byl

poskytnut za úplatu nebo např. za poskytnutí osobních údajů. Toto vymezení je tedy širší než to ve směrnici. K

tomu bod 67 preambule uvádí, že „Pokud však nejsou digitální obsah nebo digitální služba poskytnuty za úplatu,

ale spotřebitel poskytne osobní údaje, spotřebitel by měl být oprávněn smlouvu ukončit také v případech, kdy je

nesoulad se smlouvou nevýznamný, neboť spotřebitel nemá k dispozici prostředek nápravy spočívající ve snížení

ceny.“ Jsme toho názoru, že text navrhovaného ustanovení je nutno upravit. Totéž se týká i § 2635f odst. 5.

Vysvětleno Uvedené je zohledněno v § 2131e odst. 2 věta druhá.

327 ÚV-KOM 2635f 

odst. 5

Z Viz připomínka k § 2635f odst. 5. Vysvětleno Uvedené je zohledněno v § 2635a odst. 2 věta druhá.

328 ÚV-KOM 2158 odst. 

2

Z Žádáme vysvětlit, jaký je vztah návrhu ke smlouvě o dílo. Bod 17 preambule směrnice 2019/771 stanoví, že do

působnosti této směrnice by měly být zahrnuty rovněž smlouvy, na jejichž základě má být zboží teprve vyrobeno

nebo zhotoveno, včetně i podle specifikací spotřebitele.

Vysvětleno Uvedené pravidlo je transponováno § 2158 odst. 2. Je ponechána formulace užitá směrnicí.

329 ÚV-KOM 2158 odst. 

3

Z Podle rozdílové tabulky je mj. do tohoto ustanovení promítnut požadavek na vyloučení digitálního

obsahu/služby, který je obsažen ve zboží ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice 2019/770, z působnosti této směrnice.

Zatímco totiž zboží s digitálním obsahem / službami spadá pod směrnici 2019/771, pod směrnici 2019/770 podle

jejího čl. 3 odst. 4 nespadá. Takový digitální obsah / služba pak by měl být zřejmě výslovně vyloučen z

působnosti transpozičních ustanovení ke směrnici 2019/770 týkajících se specifiky poskytování digitálního

obsahu a digitálních služeb. Ustanovení § 2158 odst. 3 takovou normu neobsahuje a ani jinde v návrhu jsme ji

neidentifikovali. Požadujeme vysvětlit nebo návrh upravit.

Navíc rozdílová tabulka obsahuje chybný odkaz na čl. 2 odst. 3 směrnice 2019/770.

Akceptováno Bude upraveno.
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330 ÚV-KOM 2159 Z V rozdílové tabulce je u předmětných ustanovení uvedeno špatné celexové číslo. Jde o provedení směrnice

2011/83. Doporučujeme upravit.

Akceptováno Bude opraveno.

331 ÚV-KOM 2161 odst. 

1 písm. a)

Z Doporučujeme do tohoto ustanovení doplnit též odpovědnost za „jiné vlastnosti podle požadavků v kupní

smlouvě“.

Akceptováno Bude doplněno.

332 ÚV-KOM 2161a 

odst. 2

Z Možnost prodávajícího upozornit kupujícího na to, že aktualizace nebudou poskytovány, a nutnost souhlasu

kupujícího s tímto upozorněním je zakotvena v čl. 7 odst. 5 směrnice 2019/771. Ten by měl být vykázán u §

2161a odst. 2 v rozdílové tabulce.

Akceptováno Bude upraveno.

333 ÚV-KOM 2166 Z Čl. 2 odst. 4 směrnice 2019/771 je výrobcem mj. dovozce zboží do EU. Máme pochybnosti, zda to koresponduje

s obsahem pojmu výrobce podle § 2166 a § 2174a.

Akceptováno jinak Na základě připomínky Ministerstva průymslu a obchodu bude tato úprava vypuštěna z občanského 

zákoníku a ponechána jen v zákoně o ochraně spotřebitele, kde je nyní upravena duplicitně.

334 ÚV-KOM 2174a 

odst. 4

Z Viz připomínka k § 2166. Akceptováno jinak Navrhujeme ustanovení formulovat tak, aby bylo obecné a dopadalo na všechny poskytovatele 

záruky.

335 ÚV-KOM 2167 Z Důvodová zpráva u tohoto ustanovení říká, že jestliže se kupující podílel na vzniku vady jen z části (nezpůsobil ji

sám), měla by se odpovědnost prodávajícího proporcionálně omezit. Z dikce § 2167 to ale dle našeho názoru

neplyne. Čl. 13 odst. 7 směrnice 2019/771, který je tímto ustanovením proveden, dává členským státům možnost

upravit, zda a v jakém rozsahu je dotčeno právo spotřebitele na nápravu v případě, že se na vzniku nesouladu

podílel (tzn., nemusel ho způsobit sám). Požadujeme vysvětlit, případně ustanovení přeformulovat.

Akceptováno Z důvodové zprávy bude tato pasáž vypuštěna.

336 ÚV-KOM 2169 odst. 

2

Z Směrnice 2019/771 v čl. 14 odst. 1 stanoví, že oprava nebo výměna musí být provedena, mimo jiné, bezplatně. V

§ 2169 odst. 2, který tento článek provádí, tato podmínka není zakotvena. Požadujeme doplnit.

Vysvětleno Domníváme se, že uvedené vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o právo kupujícího. K ujednání, 

které by toto právo omezovalo, se podle § 1814 písm. a) nepřihlíží. 

337 ÚV-KOM 2169 odst. 

2

37 Z Jsme toho názoru, že by mělo být postaveno najisto, že zaslání věci spotřebitel provádí též na náklady

prodávajícího.

Vysvětleno Uvedené právo plyne z § 1924.

338 ÚV-KOM 2635c 

odst. 2 

písm. a)

45 Z Jsme toho názoru, že konec ustanovení § 2635c odst. 2 písm. a) by mě znít: „…nebo, není-li technických norem,

kodexy chování a osvědčené postupy daného odvětí“.

Vysvětleno V jiných jazykových verzích se tento požadavek nevyskytuje. Domníváme se, že jde o chybu v 

českém překladu.

339 ÚV-KOM 2635d 

odst. 2

45 Z Čl. 8 odst. 5 směrnice 2019/770 se netýká jenom aktualizací, ale též ostatních objektivních požadavků na soulad.

Jsme toho názoru, že i ty by se měly v § 2635d odst. 2 odrazit.

Vysvětleno Ve vztahu k dalším objektivním požadavkům je transpozice obsažena v § 2635c odst. 2 alinea 2.

340 ÚV-KOM DZ 45 Z V důvodové zprávě (na straně 32) je chybně uvedeno číslo příslušného článku směrnice. Důkazní břemeno je

upraveno v článku 12 směrnice 2019/770.

Akceptováno Bude upraveno.

341 ÚV-KOM 2635j 45 Z Z čl. 18 odst. 2 směrnice 2019/770 plyne podmínka, že spotřebiteli nesmí vzniknout žádné poplatky související s

jiným způsobem vrácení platby. Z § 2635j tato podmínka nevyplývá. Požadujeme doplnit.

Akceptováno Bude doplněno.

342 ÚV-KOM 2635k 

odst. 4

45 Z Čl. 3 odst. 6 směrnice 2019/770 odkazuje na ustanovení směrnice 2018/1972, která dosud nebyla do právního

řádu ČR transponována. Upozorňujeme na to, že § 2635k odst. 4 tudíž používá pojmy, které v českém právu

nemají definovaný obsah, a až bude přistoupeno k transpozici směrnice 2018/1972, bude předkladatel muset

buďto respektovat terminologii zavedenou § 2635k, nebo toto ustanovení novelizovat.

Vzato na vědomí Dle vyjádření gestora není s navrženými pojmy problém.
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343 Soudcovská unie 563a 2 Z Podle důvodové zprávy se navrhuje mimo jiné upravit právní jednání učiněné „v textové formě,“ (místo

„podobě“), která na jedné straně „umožňuje dlouhodobé zachycení projevu vůle jednajícího a jeho následnou

reprodukci, na straně druhé nevyžaduje podpis jednající osoby.“ 

Bez dalšího je to podle mého názoru změna k ještě horšímu, než bylo uvedeno v dosavadní úpravě. Považuji to

za nesystémové a legislativně technicky chybně provedené. 

Zejména není patrné, proč nepostačuje dosavadní pojem „písemnost“ (viz např. § 561 a 3026 o.z.). Literatura i

judikatura vychází z toho, že základním definičním znakem písemnosti (co do formy a bez ohledu na její listinnou

či elektronickou podobu) je zachycení právního jednání v písmenech a číslech, tedy grafickým znázorněním řeči,

tedy posloupností znaků určitého jazyka (v textu). Termín „písemnost“ (potažmo „písemně“ s podpisem) proto

představuje totéž, na co cílí podle důvodové zprávy navrhovaná „textová forma.“ Pojmu písemnosti tedy např.

nevyhoví audio či video nahrávka apod. Naproti tomu písemnost nemusí mít nutně listinnou podobu (na papíře či

jiném hmotném substrátu) a už vůbec nemusí být psaná vlastní rukou (holografní), jak se ještě někdy mylně

traduje. Může být i elektronická, resp. digitální. Navrhovaná definice jde zcela jiným směrem, podle způsobu

zachycení, což definovanému záměru vůbec neodpovídá (např. nahrávka také může obsahovat právní jednání,

být zachycena na trvalém nosiči + lze zjistit osobu jednajícího, jen se text zachycuje jinak – zvukově či obrazově -

bude to také „textová forma“??). Jde o další zbytečné matení pojmů, což ostatně platilo již u textové „podoby“.

Právní jednání v písemné formě spojením písemnosti a podpisu jednající osoby (§ 561 o.z.) je jen jednou z

možností, jak v písemné formě jednat, ať již v listinné či elektronické podobě. Občanský zákoník zná i písemnost

bez podpisu (např. § 566 a implicitně i další ustanovení).

Naproti tomu v § 562 o.z. je upraveno právní jednání v písemné formě bez elektronického podpisu. Ten je

nahrazen užitím takových elektronických nebo jiných technických prostředků, které umožňují (z hlediska svých

technických vlastností) zachycení obsahu právního jednání a určení jednající osoby. Typickým představitelem

jsou uzavřené systémy ve smyslu § 562 odst. 1, 2 o.z., do nichž se lze přihlásit pod určitou elektronickou

identitou, právní jednání zde realizovat a odsouhlasit i bez vyšší úrovně elektronického podpisu, např.

internetbanking či jiné podobné systémy. 

Z navržené úpravy ale není patrné, jak se § 562 o.z. liší od navrhovaného § 563a věta první o.z., podle kterého

ve shodné situaci zřejmě nemá jít o zachování písemné formy. Co tedy bude platit?? Patrně se zde zaměňuje (z

německého zdroje) identifikace jednající osoby v textu jednání – označení kdo jedná (v ČR doktrínou

nevynucované pro zachování písemné formy) a autentizace (jako osvědčení pravdivosti identifikace, v ČR často 

Akceptováno 

jinak/vysvětleno

Textovou formu chceme zakotvit jako nejmírnější formu právního jednání, která vyžaduje pouze 

zachycení textu bez podpisu či jiné identifikace jednajícího. Zákonem má být předepsána v těch 

případech, kdy má forma plnit funkci dokumentační a informativní, ať již se jedná o právní jednání či 

nikoli (např. § 1824 odst. 2, § 1823, § 1830 OZ). Prostřednictvím textové formy má být dále 

transponován trvalý nosič, jakožto pojem směrnic na ochranu spotřebitele, jež jsou v občanském 

zákoníku transponovány. Toto řešení je inspirováno § 126b německého BGB. Současné řešení 

pomocí „textové podoby“ v § 1819 OZ bychom chtěli opustit (mimo jiné) z toho důvodu, že je s 

tímto pojmem pracováno v zákoníku i mimo oblasti spotřebitelského práva.

V návrhu zakotvený požadavek zjistitelnosti jednající osoby byl skutečně inspirován německou 

předlohou, kde se hovoří o zachycení jména jednajícího. Naší snahou bylo umožnit splnění této 

náležitosti i jinak (nikoli uvedením v textu právního jednání), např. z kontextu. Nicméně uznáváme, 

že ve vztahu k § 562 odst. 1 to působí matoucím dojmem. Buď tedy můžeme tento požadavek 

vypustit, anebo jej nahradit požadavkem na uvedení jména, jak stanoví § 126b BGB.

Textová forma má být formou nejmírnější. Je možné si ji sjednat v těch případech, kde není 

stanovena forma přísnější. Nelze si tedy sjednat textovou formu tam, kde zákon stanoví požadavek 

písemné.

Důvodová zpráva bude doplněna. Do § 563a bude doplněno označení jednajícího a čitelnost sdělení.

344 Seznam.cz Seznam.cz se ztotožňuje se záměrem zákonodárce na zvýšení právní jistoty a snížení bariér přeshraničního

obchodu.

Souhlasíme s tím, že je nutné harmonizovat některé aspekty smluv o poskytování digitálního obsahu nebo

digitálních služeb, které jsou dnes napříč Evropou roztříštěny. Za účelem odstranění tohoto problému by podniky 

i spotřebitelé měli mít možnost opřít se o plně harmonizovaná smluvní práva v některých ústředních oblastech

poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb v celé Unii.

V rámci předloženého návrhu národní implementace směrnic (EU) 2019/770 a (EU) 2019/771 se v našich

komentářích zaměřujeme především na směrnici (EU) 2019/770, ve které může Seznam.cz nabídnout svou

expertízu. Z našeho pohledu nejproblematičtější části předkládaného návrhu je především bod 16 novely o.z.,

kdy dikce navrhovaného znění z našeho pohledu nesprávně podřazuje jakékoli poskytnutí osobních údajů pod

prvek zaplacení kupní ceny, a to oproti požadavkům směrnice, která takovou subsumpci nevyžaduje ani výslovně 

nestanoví.

Vzato na vědomí

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



345 Seznam.cz 2131e 

odst. 2

16 D S ohledem na znění článku 3 odst. 1. alinea 2 směrnice o digitálním obsahu považujeme jeho transpozici do výše

uvedených ustanovení novely o.z. za nepřesnou a problematickou.

Dikce navrhovaného znění předmětných ustanovení z našeho pohledu nesprávně automaticky, bez dalšího a z

titulu zákona podřazuje jakékoli poskytnutí osobních údajů pod prvek zaplacení kupní ceny (a tudíž pod režim

kupní smlouvy), a to oproti požadavkům směrnice, která takovou subsumpci nevyžaduje ani výslovně nestanoví.

Dle článku 3 odst. 1 alinea 2 směrnice o digitálním obsahu se „Tato směrnice použije rovněž tehdy, pokud

obchodník poskytuje nebo se zavazuje poskytovat digitální obsah nebo digitální službu spotřebiteli a spotřebitel

poskytne nebo se zavazuje poskytnout obchodníkovi své osobní údaje, …“, tedy v okamžiku, kdy spotřebitel na

základě svého rozhodnutí (volní úvahy) vědomě a jako jakousi protihodnotu za poskytování digitálního obsahu

či digitální služby poskytne nebo se zaváže poskytnout druhé smluvní straně své osobní údaje. Z rec. 24 směrnice

o digitálním obsahu však jasně vyplývá, že osobní údaje nemohou být považovány za komoditu. Pro účely

ochrany spotřebitele jako slabší strany je nicméně žádoucí, aby bylo spotřebiteli v případě jeho jednání

spočívajícího v poskytnutí osobních údajů za bezúplatný digitální obsah či digitální službu taktéž zachováno

právo na prostředky nápravy.

Dle našeho přesvědčení nestanoví směrnice o digitálním obsahu členským státům povinnost jakkoliv určit, že

poskytnutí osobních údajů je a pro účely vnitrostátní právní úpravy bude automaticky, bez dalšího a z titulu

zákona považováno za zaplacení kupní ceny/odměny, resp. za pojmový znak a podstatnou náležitost kupní

smlouvy. Sama směrnice pojem "cena" odděluje od pojmu "osobní údaje" (viz. článku 2 odst. 7 a 8 směrnice o

digitálním obsahu).

Účelem směrnice o digitálním obsahu je, aby její působnost dopadla i na případy, ve kterých nelze hovořit o ceně

ve smyslu článku 2 odst. 7 směrnice o digitálním obsahu, avšak pro zajištění ochrany práv spotřebitele přiznává

osobním údajům ve smyslu článku 2 odst. 8 směrnice o digitálním obsahu funkci jakési protihodnoty (srov. rec.

24 a 25), nikoliv ve smyslu vyjádření ocenitelné hodnoty. .

Navrhované znění novely o. z. ve vztahu k osobním údajům ani neřeší zákonný požadavek dostatečné určitosti

kupní ceny, která je dle dosavadních právních předpisů (viz. § 2080 občanského zákoníku) předpokladem

platnosti kupní smlouvy. Pro účely naplnění požadavku určitosti kupní ceny bude navíc nezbytné hodnotu

poskytnutých osobních údajů peněžně ocenit, což považujeme s ohledem na povahu osobních údajů a související

daňové důsledky za vysoce problematické až technicky nemožné. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě dochází

k nezamýšlenému prohlášení osobních údajů za komoditu.

Akceptováno Po dohodě s Úřadem pro ochranu osobních údajů navrhujeme následující formulaci: „Ustanovení o 

poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že spotřebitel poskytovateli poskytuje 

nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely 

poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností. V takovém 

případě spotřebitel nemůže požadovat přiměřenou slevu a § 2389n odst. 4 a 5, § 2389o a 2389r se 

nepoužijí.“.

346 Seznam.cz 2635a 

odst. 3

45 D Viz připomínka k § 2131e odst. 2. Akceptováno Viz připomínka k § 2131e odst. 2.

347 Seznam.cz 563a 2 D V návaznosti na textaci důvodové zprávy k § 563a novely o.z. rozumíme, že textová forma má plnit funkci

kompromisu mezi ústní a písemnou formou právního jednání, a dále též nahradit doposud užívanou textovou

podobu (např. § 1819 OZ). Návrh úpravy § 563a novely o.z. však nepovažujeme za vhodný, jelikož dle našeho

přesvědčení předmětné ustanovení fakticky nezavádí novou formu právního jednání (tj. neupravuje podmínky

vzniku a platnosti právního jednání), ale jak současně vyplývá z důvodové zprávy k novele o.z., plní pouze

funkci dokumentační, informativní a především důkazní. Domníváme se, že textová forma má sloužit (či slouží)

k doložení obsahu právního jednání, které již vzniklo a pro jehož vznik a platnost není uvedená textová forma

vyžadována (srov. rec. 76 a článek 2 odst. 13 směrnice o digitálním obsahu, a dále článek 2 odst. 11 směrnice o

prodeji zboží).

S ohledem na výše uvedené proto doporučujeme, aby textová forma, resp. textová podoba, plnila i nadále pouze

funkci dokumentační a informativní, a tedy umožňovala dlouhodobé zachycení projevu vůle jednajícího a jeho

následnou reprodukci (viz. důvodová zpráva a současně i rec. 12 směrnice o digitálním obsahu - směrnice

nestanoví povinnost členských států zavést novou formu právního jednání, navíc tyto otázky ani výslovně

neupravuje). V případě, že bude úmyslem zákonodárce zavést do českého právního prostředí novou formu

právního jednání, doporučujeme, aby taková změna systematicky a zejména komplexně reflektovala veškeré její

dopady na oblast soukromého i veřejného práva České republiky a byla taktéž opodstatněná.

Vysvětleno Textová forma je navrhována především pro zakotvení směrnicové definice „trvalého nosiče“ po 

vzoru § 126b německého BGB. Současně navrhujeme zakotvit textovou formu jako nejmírnější 

formu právního jednání, která vyžaduje pouze zachycení textu bez podpisu (na základě připomínek 

bude z § 563a vypuštěn požadavek na zjistitelnost jednající osoby, který v tomto ohledu působil 

matoucím dojmem). Využitelná má být zejména v případě právního jednání činěného elektronicky. 

Na rozdíl od § 561, resp. 562 právní jednání k platnosti nevyžaduje identifikaci jednajícího. 

Stávající řešení pomocí § 1819 o textové podobě se nám jeví jako nevhodné, neboť je tento pojem 

dále používán i na jiných místech občanského zákoníku, mimo oblast úpravy čistě spotřebitelských 

smluv (zájezd, nově i prodej zboží v obchodě). Považovali bychom tedy za vhodné, aby byl napříště 

upraven mimo díl o spotřebitelských smlouvách. Zároveň není označení „textová podoba“ přesné, 

protože i ona může mít podobu listinnou nebo elektronickou. Není zřejmé, k jakému následku má 

vést nedodržení této „podoby“ (komentářová literatura nyní dovozuje neplatnost, což je následek 

nedodržení formy, ostatně i slova „podoba / forma“ používá promiscue).

Textová forma má být zákonem předepsána jen v případech, kdy je smyslem zákonného požadavku 

formy zachovat určitý obsah pro jeho dokumentační a informační hodnotu, zejména tedy při různých 

úkonech v rámci uzavírání spotřebitelské smlouvy, které mohou být právním jednáním, ale nemusí 
348 Seznam.cz 2131b 

odst. 1

16 D Definici, upravující splnění povinnosti (obchodníka/prodávajícího) poskytnout digitální obsah či digitální službu

jejím zpřístupněním, považujeme za přesnější a konkrétnější, jak je uvedena v článku 5 odst. 2 směrnice o

digitálním obsahu, a proto doporučujeme nahradit znění § 2131b novely o.z. v části „nástroji“ zněním

„fyzickému či virtuálnímu zařízení“, a to v souladu s rec. 41 a článkem 5 odst. 2 směrnice o digitálním obsahu.

Akceptováno Bude upraveno dle návrhu.

349 Seznam.cz 2635h 

odst. 2

45 D Povinnost poskytovatele digitální služby zpřístupnit uživateli na jeho žádost obsah odlišný od jeho osobních

údajů dle předmětného ustanovení je definována jako bezplatná (bez ohledu na to, zdali je uživatelem spotřebitel

nebo podnikatel). Doporučujeme zachovat prvek bezplatnosti pouze ve vztahu podnikatel-spotřebitel (B2C),

jelikož pro vztahy mezi podnikateli (B2B) není bezplatnost v rámci plnění této povinnosti důvodná.

Akceptováno Působnost úpravy bude zúžena jen na spotřebitelsko-podnikatelské vztahy.
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350 Seznam.cz 2635k 

odst. 4

45 D Máme za to, že článek 3 odst. 6 alinea 2 směrnice o digitálním obsahu není transponován odpovídajícím

způsobem, a to zejména s poukazem na rec. 33 směrnice. Na všechny prvky digitálního obsahu a digitální služby

se namísto článku 19 směrnice o digitálním obsahu budou vztahovat příslušná ustanovení směrnice (EU)

2018/1972 upravující tento aspekt, a tudíž není pravdivé stávající znění § 2635k odst. 4 novely o.z. o nemožnosti 

digitální službu změnit.

Akceptováno Navrhujeme následující formulaci odstavce 4: „Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na digitální službu, 

která je poskytována společně se službou přístupu k internetu ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 nebo s interpersonální komunikační službou založenou na 

číslech. “

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



Č. Připomínkové místo § Bod Zásadní/d

oporučují

Text připomínky Návrh vypořádání  Odůvodnění vypořádání

1 ČNB P 1814 17 D K navrhovanému § 1814 písm. t) 

Doporučujeme držet se více textu směrnice, tedy nehovořit pouze o pohledávce ze smlouvy, ale o

právech a povinnostech podle smlouvy, a vázat zákaz převodu na snížení záruk spotřebitele a

nikoliv na zhoršení postavení spotřebitele.

Odůvodnění:

Ve směrnice je toto ustanovení vázáno na snížení záruk (jestliže toto převedení může sloužit ke

snížení záruk spotřebiteli) a netýká se pouze postoupení pohledávky, ale i převodu práva. Text

směrnice považujeme za vhodnější, formulace „zhoršení postavení spotřebitele“ je příliš široká,

vágní a v praxi obtížně uchopitelná.

Akceptováno Navrhované ustanovení § 1814 písm. t) bude upraveno v tomto smyslu:  „t) umožňují podnikateli bez souhlasu 

spotřebitele postoupit smlouvu, jestliže to může vést ke snížení záruk pro spotřebitele. “

2 ČNB P 1816 19 D Zrušení původního znění § 1816

Vypuštění současného § 1816 OZ je odůvodňováno jeho přesunem do § 1836a, který je

transpozicí čl. 15 směrnice č. 2011/83/EU. Tato směrnice odkazuje ohledně ukončení

souvisejících smluv na směrnici o spotřebitelském úvěru, jejíž ustanovení o ukončení

souvisejících smluv bylo transponováno do § 119 zákona o spotřebitelském úvěru (ZSÚ). Toto

ustanovení ZSÚ však nepokrývá všechny spotřebitelské úvěry (viz § 5 ZSÚ, např.

zaměstnanecké úvěry, úvěr zdarma, typicky se bude jednat o prodej zboží na splátky bez

navýšení). Ustanovení § 1836a se zase vůbec netýká smluv o finančních službách. V případech

nepokrytých § 5 ZSÚ ani § 1816 OZ tedy § 1816 OZ nadbytečný není a doporučujeme proto

zvážit, zda je jeho vypuštění skutečně žádoucí.

Akceptováno Stávající § 1816 OZ se podle našeho názoru vztahuje jen k případům, kdy spotřebitel využije „zvláštního“ 

práva na odstoupení od smlouvy (§ 1829, § 1846, § 1861 OZ) - srov. M. Hulmák in Hulmák, M. a kol. : 

Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, komentář k § 1816.

Ve vztahu ke smlouvám o finančních službách uzavíraných na dálku se uplatní zvláštní pravidlo v § 1848 OZ. 

Pokud jde o smlouvy o finančních službách uzavírané mimo obchodní prostory, s ohledem na § 1840 odst. 1 

písm. f) OZ, z obecné úpravy zvláštní právo na odstoupení od smlouvy nevyplývá, a tudíž se neuplatní ani § 

1816 OZ. Je-li smlouva o finanční službě předmětem související smlouvy podle § 1836a, uplatní se na ni zde 

upravený režim.

Navíc je podle stávajícího znění § 1816 OZ tato úprava pro jiné než distanční smlouvy a smlouvy o dočasném 

užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách dispozitivní.

Z uvedených důvodů se domníváme, že vypuštění § 1816 OZ nebude mít negativní dopad na práva 

spotřebitelů.

3 MO P 1828 37 D K navrhovanému znění § 1828 odst. 1 a 5:

V navrhovaném znění § 1828 odst. 1 doporučujeme slova „sdělí podnikatel spotřebiteli údaje

uvedené v § 1820 odst. 1 v listinné podobě“ nahradit slovy „poskytne podnikatel spotřebiteli

údaje sdělované podle § 1820 odst. 1 formou dokumentu v listinné podobě“.

Obdobně pak v § 1828 odst. 5 je nutné slova „aby o to výslovně požádal v textové podobě“

nahradit slovy „aby za tímto účelem podal žádost učiněnou v textové podobě“. 

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava napravuje právně nepřesnou formulaci „sdělování údajů v listinné podobě“.

Dosavadní znění občanského zákoníku doposud respektuje, že podle zákona č. 499/2004 Sb., o

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

analogovou (listinnou) nebo digitální podobu má dokument, ale nemůže ji mít údaj (k tomu viz

1819 občanského zákoníku - „Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým

způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.“), která je formálně zpracován na určitém

materiálním nosiči, jímž má být v daném případě dokument v analogové podobě, tedy listina.

Změna navržená v § 1828 odst. 5 pak současně sleduje zachování jednotné terminologie v

občanském zákoníku, kdy pro obdobný případ je v § 1823 již užito slov „na základě výslovné

žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě“. Obdobně je nutné upravit také navrhované znění

§ 2147a odst. 3.   

Tato připomínka je doporučující.

Částečně akceptovánoV § 1828 odst. 1 navrhujeme použít formulaci „poskytne na listině “ (srov. § 2525 odst. 5 OZ). V § 1828 odst. 

5 navrhujeme použít formulaci „aby podal žádost v textové podobě “. Znění § 2174a odst. 3 považujeme za 

dostatečné.

                   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - č.j. OVA 311/19 
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4 MO P 1825 32 D K navrhovanému znění § 1825 odst. 1:

V navrhovaném znění § 1825 odst. 1 doporučujeme slova „sdělí podnikatel spotřebiteli na

začátku hovoru svou totožnost, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osob, rovněž její totožnost“

nahradit slovy „sdělí na začátku telefonického hovoru podnikatel spotřebiteli údaje potřebné ke

zjištění jeho totožnosti, a pokud takto sjednává smlouvu v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje

potřebné je zjištění její totožnosti“.    

Odůvodnění:

Částečně akceptovánoUstanovení bude přeformulováno následujícím způsobem: „(1) Kontaktuje-li podnikatel spotřebitele 

prostřednictvím telefonu, na začátku každého hovoru musí být spotřebiteli sdělen obchodní účel hovoru a 

údaje o totožnosti podnikatele, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti. “

5 MO P 1824 30 D K navrhovanému znění § 1824 odst. 2:

Navrhované znění § 1824 odst. 2 považujeme nesrozumitelné, neboť v první větě je odkazováno

na to, že údaje podle odstavce 1 nelze v plném, ale blíže nerozlišeném rozsahu, sdělit ani

zpřístupnit s využitím prostředku komunikace na dálku, ale současně je ukládána povinnost

poskytnout alespoň některé z nich, avšak bez uvedení jiného způsobu tohoto poskytnutí

(zpřístupnění), přičemž druhá věta současně stanoví, že zbývající údaje mají být zpřístupněny 

Akceptováno Bude upraveno.

6 MO P 1820 25 D K navrhovanému znění § 1820:

V navrhovaném znění § 1820 doporučujeme:

a) v písmenu a) upřesnit, o jaký se jedná nosič, a to vzhledem k tomu, že občanský zákoník ve

shodném významu v současné době užívá pojem „hmotný nosič“ [(např. § 1811 odst. 3 písm. b),

§ 1836 písm. b) nebo § 1837 písm. l)], popřípadě „trvalý nosič“ (např. § 2525 odst. 5), a tedy by

bylo matoucí tam, kde se shodně jedná o sdělení digitálního obsahu zavádět další určení nosiče

dat;  

b) v písmenu b) doporučujeme uvést v tomto znění „b) údaje potřebné ke zjištění jeho 

Cástečně 

akceptováno

Písmeno a) - Navrhuje následující znění: „a) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, v 

rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace a povaze zboží nebo služby , “. 

Písmeno b) - akceptováno jinak.

Písmeno c) - akceptováno jinak.

Písmeno d) - neakceptováno. Změnu nepovažujeme za nutnou, ustanovení je dostatečně jasné. 

Písmeno e) - akceptováno.

Písmeno f) - neakceptováno. 

7 MO P 1819 23 D K navrhované úpravě § 1819:

Bod 23 doporučujeme uvést v tomto znění: „23. Na konci textu § 1819 se doplňují slova „;

poskytnuté údaje lze zpracovávat výlučně po dobu přiměřenou účelu jejich zpracovávání“.   

Neakceptováno Doplňovaná část věty má stanovit minimální dobu, po kterou musí mít daná osoba k údajům přístup, nikoliv 

titul pro jejich zpracovávání.

8 MO P NZ 8 D V zájmu zachování jednotného způsobu zpracování návrhů právních předpisů doporučujeme, aby

body 8 a 10 byly zpracovány do jednoho novelizačního bodu, a to způsobem stanoveným v čl. 58

odst. 4 písm. d) Legislativních pravidel vlády České republiky, tedy takto: „V § 1813 se 

Akceptováno Bude upraveno.

9 MO P NZ 10 D V zájmu zachování jednotného způsobu zpracování návrhů právních předpisů doporučujeme, aby

body 8 a 10 byly zpracovány do jednoho novelizačního bodu, a to způsobem stanoveným v čl. 58

odst. 4 písm. d) Legislativních pravidel vlády České republiky, tedy takto: „V § 1813 se

dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: …“.     

Akceptováno Bude upraveno.

10 MO P NZ 7 D Doplnění nadpisů nad označení § 1813 a pod § 1817 s § 1837: 

Text bodů uvedených novelizací je třeba upravit takto: „7. Nad označení § 1813 se vkládá 

Akceptováno Bude upraveno.

11 MO P NZ 20 D Doplnění nadpisů nad označení § 1813 a pod § 1817 s § 1837: 

Text bodů uvedených novelizací je třeba upravit takto: „7. Nad označení § 1813 se vkládá

nadpis, který zní  … “ (a dále např. „48. Pod označení § 1837 se vkládá nadpis, který zní  …“ .).    

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava je formální povahy, ale zajišťuje dodržení jednotného postupu při

zpracovávání návrhů právních předpisů stanoveného Legislativními pravidly vlády, a to

konkrétně čl. 30 odst. 6 (nadpis se vztahuje k označení paragrafu nebo článku, nikoliv k

paragrafu nebo článku) a čl. 26 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. V bodě 29 návrhu zákona je

obdobná úprava provedena správně.    

Tato připomínka je doporučující.

Akceptováno Bude upraveno.

12 MO P NZ 48 D Doplnění nadpisů nad označení § 1813 a pod § 1817 s § 1837: 

Text bodů uvedených novelizací je třeba upravit takto: „7. Nad označení § 1813 se vkládá

nadpis, který zní  … “ (a dále např. „48. Pod označení § 1837 se vkládá nadpis, který zní  …“ .).    

Odůvodnění:

Akceptováno Bude upraveno.

13 MO P NZ 1 D K provedení úpravy v § 1811 odst. 2 písm. c) a d): 

Text bodu uvedené novelizace je třeba upravit takto: „1. V § 1811 odst. 2 písmena c) a d) znějí:“.  

Odůvodnění:

Navrhovaná úprava vychází ze znění čl. 57 Legislativních pravidel vlády, který pro formulování

legislativního bodu užívá pro sloveso znít ve třetí osobě množného čísla pouze tvar „znějí“, byť

pravidla českého pravopisu připouštějí i tvar „zní“. 

Tato připomínka je doporučující.

Akceptováno Bude upraveno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



14 MZd P 1811 5 D K § 1811 odst. 3 písm. b):

Doporučujeme vypustit slovo „smlouvu“, neboť toto slovo je již obsaženo v úvodní větě odstavce

3 a jedná se tak o duplicitu, která způsobuje, že ustanovení je jazykově nesmyslné.

Tato připomínka je doporučující.

Akceptováno Bude upraveno.

15 MZV P Z K absenci promítnutí čl. 6 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne

25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice

Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES: 

Dle MZV je třeba v předloženém návrhu zákona doplnit transpozici čl. 6 odst. 3 směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou

se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a

zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (dále jen

„směrnice 2011/83/EU“). 

Odůvodnění: 

V rámci vyjádření k řízení EU Pilot č. 7592/15/JUST se totiž Česká republika zavázala napravit

nedostatečnou transpozici čl. 6 odst. 3 směrnice 2011/83/EU. Komise České republice vytýkala,

že česká právní úprava v případě veřejné dražby neuvádí, že vybrané informace mohou být

nahrazeny odpovídajícími podrobnostmi pro dražitele. Přestože Česká republika přislíbila 

Akceptováno V § 1820 bude bude zařazen nový odstavec 3: „(3) Má-li být smlouva uzavřena ve veřejné dražbě, mohou být 

údaje o podnikateli podle odstavce 1 písm. b), c) a d) nahrazeny údaji o dražebníkovi.“ .

16 MZV P 1971 65 Z K § 1971: 

Dle MZV je třeba provést úplnou transpozici čl. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady

2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám (dále jen „směrnice 

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno. Navrhované znění: „Ve vztazích podle § 1963 má věřitel vedle úroků z 

prodlení právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky formou pevné částky, jejíž výši 

stanoví nařízení vlády. Právo věřitele na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, které tuto 
17 MZV P D Ke způsobu transpozice čl. 22 a čl. 24 směrnice 2011/83/EU: 

MZV dává ke zvážení doplnit úpravu sankcí pro podnikatele za porušení vnitrostátních předpisů

přijatých k provedení směrnice 2011/83/EU, a to podle čl. 24 směrnice ukládajícího členským

státům povinnost příslušné sankce, účinné, přiměřené a odrazující, stanovit, a dále úpravu sankcí 

Vysvětleno Příslušné veřejnoprávní sankce budou zakotveny do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Novelu 

předloží Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto gestor tohoto zákona.

18 MZe P 1825 32 Z V § 1825 odst. 1 požadujeme slova „obchodní povahu“ nahradit slovy „obchodní účel“.

Odůvodnění:

Máme za to, že spojení „obchodní účel“ lépe a přesněji transponuje čl. 8 odst. 5 směrnice

2011/83/EU, který s termínem „obchodní účel hovoru“ přímo pracuje („Aniž je dotčen odstavec

4, jestliže obchodník spotřebiteli telefonuje za účelem uzavření smlouvy na dálku, sdělí 

Akceptováno Bude upraveno.

19 MZe P 1840 59 Z Požadujeme doplnit stávající navrhované znění § 1840 odst. 1 písm. g) takto:

„g) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby, které je dodáváno do

spotřebitelovy domácnosti, do místa jeho bydliště nebo pracoviště formou častých a pravidelných 

Akceptováno jinak Souhlasíme s doplněním, navrhujeme následující formulaci: „g) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží 

běžné spotřeby, které podnikatel fyzicky dodává  do spotřebitelovy domácnosti, do místa jeho bydliště nebo 

na jeho pracoviště formou častých a pravidelných dodávek “.
20 MZe P NZ 1 D V tomto bodě doporučujeme v úvodní části bodu slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“. Akceptováno Bude upraveno.

21 MZe P 1811 3 D Doporučujeme v doplňovaných slovech slovo „smlouvou“ nahradit slovem „smlouvu“. Akceptováno Bude upraveno.
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22 MZe P 1820 25 D V tomto bodě doporučujeme na konci úvodní části ustanovení doplnit čárku. Akceptováno Bude upraveno.

23 MZe P 1824a 31 D V odst. 1 doporučujeme text „1820“ nahradit textem „§ 1820“. V odst. 2 text „(§ 1837 písm. l))“

doporučujeme nahradit slovy „podle § 1837 písm. l)“, dtto i v § 1828 odst. 4.

Akceptováno Bude upraveno.

24 MZe P 1830 39 D Za slova „jakýmkoli jiným jednoznačným prohlášením“ doporučujeme vložit slova „o jeho

rozhodnutí odstoupit od smlouvy“. Pokládáme za vhodné respektovat čl. 11 odst. 1 písm. b)

směrnice č. 2011/83/EU, a tedy výslovně zakotvit, že jednoznačnost prohlášení spotřebitele se

musí týkat samotného rozhodnutí od smlouvy odstoupit, nikoli nutně dalších souvisejících

sdělení.

Neakceptováno Z textu ustanovení je zřejmé, že se toto prohlášení týká odstoupení od smlouvy.

25 MZe P 1831 40 D V tomto bodě doporučujeme slova „a v § 1833 a 1834“ nahradit slovy „, § 1833 nebo 1834“. Akceptováno Bude upraveno.

26 MZe P 1836 45 D Doporučujeme v doplňovaném textu „h) a j“ doplnit závorku za písmenem j). Akceptováno Bude upraveno.

27 MŠMT P DZ DZ D K Důvodové zprávě, Obecná část, bod 7. na str. 4: Doporučujeme lépe formulovat a přesněji

určit náklady a rozsah změn, které přináší navrhovaná úprava pro podnikatele a které jsou

zmíněny v prvním odstavci na předmětné straně. 

Akceptováno Bude upraveno.

28 MŠMT P NZ 1 D Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhuje nahradit více dosavadních pododstavců novými

pododstavci, doporučujeme v úvodní části textu předmětného novelizačního bodu nahradit slovo

„zní“ slovem „znějí“.

Akceptováno Bude upraveno.

29 MŠMT P 1811 5 D K § 1811 odst. 3 písm. b): S ohledem na čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády

doporučujeme neuvádět čárku před slovem „a“.

Akceptováno Bude upraveno.
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30 MŠMT P NZ 22 D Z formálního hlediska doporučujeme doplnit na konec předmětných novelizačních bodů tečku. Akceptováno Bude upraveno.

31 MŠMT P NZ 25 D Z formálního hlediska doporučujeme doplnit na konec předmětných novelizačních bodů tečku. Akceptováno Bude upraveno.

32 MŠMT P NZ 35 D Z formálního hlediska doporučujeme doplnit na konec předmětných novelizačních bodů tečku. Akceptováno Bude upraveno.

33 MŠMT P NZ 63 D Z formálního hlediska doporučujeme doplnit na konec předmětných novelizačních bodů tečku. Akceptováno Bude upraveno.

34 MŠMT P NZ 64 D Z formálního hlediska doporučujeme doplnit na konec předmětných novelizačních bodů tečku. Akceptováno Bude upraveno.

35 MŠMT P NZ 65 D Z formálního hlediska doporučujeme doplnit na konec předmětných novelizačních bodů tečku. Akceptováno Bude upraveno.

36 MŠMT P NZ 67 D Z formálního hlediska doporučujeme doplnit na konec předmětných novelizačních bodů tečku. Akceptováno Bude upraveno.

37 MŠMT P NZ 70 D Z formálního hlediska doporučujeme doplnit na konec předmětných novelizačních bodů tečku. Akceptováno Bude upraveno.

38 MŠMT P NZ 26 D Vzhledem ke skutečnosti, že nahrazovaný text obsahuje určitá slova, doporučujeme předmětný

novelizační bod přeformulovat ve smyslu čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády a slovo

„text“ nahradit slovem „slova“ a slovo „nahrazuje“ nahradit slovem „nahrazují“.

Akceptováno Bude upraveno.
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39 MŠMT P 1836 45 D K § 1836 písm. a): Z formálního hlediska doporučujeme doplnit kulatou závorku na konec

navrhovaného textu „h) a j“ a materiál tím také sjednotit s Platným zněním s vyznačením

navrhovaných změn.

Akceptováno Bude upraveno.

40 MŠMT P 1837 50 D K § 1837 písm. c): S ohledem na platné znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme

slovo „aktuální“ v nahrazovaném textu odstranit, jelikož mají být nahrazena pouze slova „jejichž

cena“.

Akceptováno Bude upraveno.

41 MŠMT P NZ 63 D V úvodním textu předmětného novelizačního bodu doporučujeme text „odst.“ nahradit slovem

„odstavec“ v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády.

Akceptováno Bude upraveno.

42 MŠMT P NZ 67 D Upozorňujeme, že v úvodním textu předmětného novelizačního bodu je slovo „se“ nesprávně

uvedeno dvakrát. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném.

Akceptováno Bude upraveno.

43 MŠMT P NZ 68 D Předmětný novelizační bod doporučujeme přeformulovat ve smyslu čl. 58 odst. 2 písm. i)

Legislativních pravidel vlády a před slovo „vkládá“ tak vložit slova „za odstavec 1“.

Akceptováno Bude upraveno.

44 MŠMT P 2161 69 D Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhováno doplnit určitá slova na konec textu odstavce, tedy

před tečku ve smyslu čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády, doporučujeme tečku na konci

navrhovaných slov odstranit.

Akceptováno Bude upraveno.

45 MŠMT P 3015 74 D K § 3015, k poznámce pod čarou č. 1: V § 3015 je umístěn pouze odkaz na poznámku pod čarou

č. 1 a není tak nutné novelizovat tento paragraf, ale pouze příslušnou poznámku pod čarou. S 

Akceptováno Bude upraveno.

46 MŠMT P 3015 74 D Upozorňujeme, že v souvislosti s poznámkou pod čarou č. 1 je uveden neúplný název směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU. S ohledem na uvedené doporučujeme na konec textu

předmětného řádku doplnit slova „v obchodních transakcích“ a zvážit obdobné doplnění i do

ostatních částí materiálu. 

Akceptováno Bude upraveno.

47 MŠMT P PZ PZ D K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn [k § 1811 odst. 3 písm. b)]: Upozorňujeme,

že v materiálu uváděné platné znění předmětného ustanovení, které má být nahrazeno, není

uvedeno správně a doporučujeme tak materiál v daném ohledu změnit.

Akceptováno Bude upraveno.

48 MŠMT P PZ PZ D K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn [k § 1832 odst. 3]: Vzhledem ke

skutečnosti, že čl. I bod 41 obsahuje rozsáhlejší změnu, než pouhou změnu označení 

Akceptováno Bude upraveno.
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49 MMR P NZ 1 D Doporučujeme v úvodní části bodu slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“. Akceptováno Bude upraveno.

50 MMR P NZ 7 D Doporučujeme bod uvést ve znění:

„Nad označení § 1813 se vkládá nadpis, který zní: „Zneužívající ujednání“.“

Akceptováno Bude upraveno.

51 MMR P NZ 20 D Doporučujeme bod uvést ve znění:

„Nad označení § 1813 se vkládá nadpis, který zní: „Zneužívající ujednání“.“

Obdobné úpravy doporučujeme provést též v bodech 20, 33 a 48.

Akceptováno Bude upraveno.

52 MMR P NZ 33 D Doporučujeme bod uvést ve znění:

„Nad označení § 1813 se vkládá nadpis, který zní: „Zneužívající ujednání“.“

Obdobné úpravy doporučujeme provést též v bodech 20, 33 a 48.

Akceptováno Bude upraveno.
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53 MMR P NZ 48 D Doporučujeme bod uvést ve znění:

„Nad označení § 1813 se vkládá nadpis, který zní: „Zneužívající ujednání“.“

Obdobné úpravy doporučujeme provést též v bodech 20, 33 a 48.

Akceptováno Bude upraveno.

54 MMR P NZ 8 D Doporučujeme body 8, 9 a 10 spojit do jednoho bodu. Částečně akceptovánoBude sloučeno do dvou bodů.

55 MMR P NZ 9 D Doporučujeme body 8, 9 a 10 spojit do jednoho bodu. Částečně akceptovánoBude sloučeno do dvou bodů.

56 MMR P NZ 10 D Doporučujeme body 8, 9 a 10 spojit do jednoho bodu. Částečně akceptovánoBude sloučeno do dvou bodů.

57 MMR P NZ 14 D Doporučujeme znění písmene e) uvést na samostatný řádek. Akceptováno Bude upraveno.

58 MMR P NZ 17 D Doporučujeme úvodní část bodu uvést ve znění:

„V § 1814 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až t), která 

Akceptováno Bude upraveno.

59 MMR P 1820 25 D Doporučujeme § 1820 odst. 1 písm. b) uvést ve znění

„b) údaje sloužící k určení totožnosti podnikatele,“.

Odůvodnění:

Slovní spojení „údaje sloužící k určení totožnosti podnikatele“ je užito v § 1844a. Vzhledem k 

Částečně akceptovánoPísmeno b) bude přeformulováno. Co se týče vzorového formuláře, směrnice 2011/83/EU požaduje, aby byl 

spotřebiteli poskytnut, nestačí jen uvést hypertextový odkaz. Nicméně zvážíme jinou formulaci.
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60 MMR P NZ 26 D Doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“ a slovo „textem“ nahradit slovem „slovy“. Akceptováno Bude upraveno.

61 MMR P 1825 32 D Doporučujeme v § 1825 odst. 1 za slovo „obchodní“ doplnit slova „účel a“. 

Odůvodnění:

Slovní spojení „obchodní účel a povaha akce“ je užito v § 1854. Vzhledem k tomu dáváme k

úvaze obdobně upravit „obchodní povahu a účel hovoru“ v § 1825.

Akceptováno jinak V § 1825 odst. 1 bude slovo „povaha“ nahrazeno slovem „účel“.

62 MMR P 1828 37 D Doporučujeme zvážit sjednocení pojmu „během akce organizované podnikatelem za účelem

nebo s účinkem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb“ uvedeného v § 1828 odst. 2

písm. b) a pojmu „během nabídkové nebo prodejní akce“ uvedeného v § 1854. 

Odůvodnění:

Předpokládáme, že účelem obou ustanovení je ochrana spotřebitelů před tzv. šmejdy na

předváděcích akcích, proto by pojmosloví v obou ustanoveních mělo být pokud možno shodné. 

Neakceptováno Termín používaný směrnicí 2008/122/ES má širší obsah.

63 MMR P 1963 62 D K bodu 62 a k důvodové zprávě, zvláštní části vztahující se k tomuto bodu

V § 1963 odst. 1 je uvedeno pouze poskytování „zboží nebo služeb“. Veřejné zakázky se podle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, však dělí 

Částečně akceptovánoObčanský zákoník takto terminologicky nerozlišuje - plánování a provádění veřejných stavebních prací a 

výstavba a inženýrské stavitelství je podle našeho názoru pokryto termínem „služba“. Uvedené rozlišení však 

můžeme doplnit do důvodové zprávy.
64 MMR P NZ 67 D Doporučujeme slovo „odstavec“ nahradit slovem „odstavce“. Akceptováno Bude upraveno.

65 MMR P 2161 68 D Doporučujeme v § 2161 odst. 2 slovo „nesprávnou“ nahradit slovem „neodbornou“. 

Odůvodnění:

Prodávající by měl zajistit provedení montáže s odbornou péčí. Proto, není-li montáž takto

provedena, je vhodnější montáž označit za „neodbornou“, nikoliv za „nesprávnou“.

Neakceptováno Jde o transpozici čl. 2 odst. 5 směrnice 1999/44/ES. Směrnice hovoří o „nesprávné“ montáži (rovněž i další 

jazykové verze). Vzhledem k tomu, že jde o pojem širšího obsahu, než montáž „neodborná“ ponecháváme text 

beze změny.

66 MMR P 3015 74 D Doporučujeme v poznámce pod čarou č. 1 k § 3015 slova

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitele

při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli.” nahradit slovy “Směrnice Evropského

parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen

výrobků nabízených spotřebiteli.“, 

- „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o určitých 

Akceptováno Bude upraveno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



67 MMR P Z Nad rámec novely 

Podle důvodové zprávy je cílem navrhované právní úpravy náprava identifikovaných nedostatků

v zapracování některých v návrhu jmenovaných směrnic EU. Na některé dílčí problémy v

transpoziční úpravě upozornila Evropská komise, popř. byly identifikovány při přípravě

spotřebitelského kodexu, od jehož legislativní úpravy bylo nakonec upuštěno. Návrh zákona tak

má za cíl uvést právní úpravu smluv uzavíraných se spotřebitelem (a dále i opožděných plateb v

obchodních transakcích) obsaženou v občanském zákoníku do souladu s unijním právem. MMR

při přípravě spotřebitelského kodexu rovněž identifikovalo některé dílčí nedostatky v transpozici

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných

cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení

směrnice Rady 90/314/EHS. S ohledem na stanovené cíle předkládaného materiálu požadujeme

zahrnout do návrhu zákona i nápravu dílčích nedostatků týkajících zapracování výše uvedené 

Akceptováno Návrh bude v tomto směru doplněn.

68 MPO P 1811 Z K § 1811 odst. 2 písm. a): v rámci EU pilotu č. 7592/15/JUST Evropská komise vytýká ČR, že

neprovedla do českého právního řádu článek 5 odst.1 písm. b), konkrétně, že z platné legislativy

nevyplývá povinnost obchodníka informovat vždy o jeho zeměpisné adrese a telefonním čísle.

ČR přislíbila, že příslušné ustanovení OZ bude napraveno, k čemuž bohužel předkládaným

návrhem zákona nedochází. Předsmluvní informační povinnost podle předmětného článku musí 

Akceptováno jinak Navrhuje následující znění písmene a): „a) svoji totožnost, například svoje jméno,  a dále adresu svého sídla, 

své telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, pokud existuje “.

69 MPO P 1811 Z K § 1811 odst. 2 písm. b): navrhujeme na konec ustanovení doplnit „v rozsahu odpovídajícímu

danému nosiči a zboží či službám“. Jedná se o zajištění plného souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a)

předmětné směrnice. Ustanovení stejného znění je obsaženo i v čl. 6 směrnice a nově se promítá

do § 1820 odst. 1 písm. a).

Akceptováno 

jinak

Bude upraveno. Navrhuje následující znění písmene b): „b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních 

vlastností, v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace a povaze zboží nebo služby , “. 

Obdobná změna bude provedena v § 1820 OZ.

70 MPO P 1811 5 Z K § 1811 odst. 3 písm. b): Směrnice o právech spotřebitelů ze své působnosti vyjímá oblasti,

které jsou regulované zvláštní unijní právní úpravou, jako jsou například zdravotní či sociální

služby. Článek 5 směrnice o právech spotřebitelů udává výčet předsmluvních informačních 

Akceptováno Bude upraveno.

71 MPO P 1816 19 Z K § 1816 odst. 1: je třeba zachovat uvedené ustanovení pro účely plně harmonizované směrnice

2008/122/ES (viz čl. 11 odst. 2). Možností by byl přesun dotčeného ustanovení do § 1865, který

obsahuje transpozici čl. 11 odst. 1 této směrnice. Žádáme o provedení tohoto přesunu, případně 

Akceptováno Bude navržena novelizace § 1865 OZ.

72 MPO P 1817 22 Z K § 1817: ČR v rámci EU Pilotu přislíbila legislativní nápravu spočívající v odstranění

výkladových nejasností souvisejících s transpozicí článku 22 do právního řádu ČR. Výtky EK se

netýkaly pouze nezavedení zákazu tzv. předem zaškrtnutých políček, ale také nestanovení sankce

za takto získaný souhlas, tj. povinnost obchodníka vrátit získané prostředky spotřebiteli. Z tohoto

důvodu požadujeme, aby předmětné ustanovení obsahovalo i požadovanou sankci. Například ve

druhém odstavci by tato sankce mohla být definována následovně: „Pokud podnikatel získal

souhlas spotřebitele s dodatečnou platbou v rozporu s odst. 1, má spotřebitel právo na vrácení

této platby.“

Vysvětleno Požadovaná sankce je obsažena již ve výslovném zákonném zákazu daného postupu, přičemž vydání 

případného plnění v rozporu s příslušným zákazem bude možné po podnikateli požadovat z titulu 

bezdůvodného obohacení.

73 MPO P 1820 25 Z K § 1820 odst. 1 písm. j): písmeno j) není navázáno na předchozí písm. i, resp. netýká se nákladů

souvisejících s vrácením zboží, nýbrž s povinností spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy

o poskytování služby uhradit obchodníkovi přiměřenou část, která již byla plněna se 

Akceptováno Bude upraveno.

74 MPO P 1824 30 Z K § 1824 odst. 1: požadujeme doplnění podmínky čitelnosti pro případy, jsou-li informace

poskytnuty na trvalém nosiči (článek 8 odst. 1 CRD), tedy v textové podobě dle OZ.

Akceptováno Bude doplněno.

75 MPO P 1824a 31 Z K § 1824a odst. 1: směrnice stanoví povinnost poskytnutí potvrzení o uzavření smlouvy na

trvalém nosiči. Občanský zákoník hovoří o zaslání. Dle našeho názoru se jedná o užší výraz a

například při osobním převzetí zboží objednaného a zaplaceného prostřednictvím prostředků

komunikace na dálku může být toto potvrzení předáno spotřebiteli společně s vyzvedávaným

zbožím. Požadujeme uvést tento bod do souladu s požadavky článku 8 odst. 7 směrnice. 

Akceptováno Bude upraveno.
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76 MPO P 1825 32 Z K § 1825: čl. 8 odst. 5 obsahuje zvláštní pravidlo, jehož cílem je poskytnutí spotřebiteli na

začátku hovoru informace o obchodníkovi a zejména informaci, že telefon je uskutečňován za

účelem uzavření smlouvy. Ustanovení § 1844a tuto povinnost formuluje „Kontaktuje-li

podnikatel spotřebitele prostřednictvím telefonu, na začátku každého hovoru musí být spotřebiteli 

sdělen ...“. Jedná se o stejnou informační povinnost a stejný účel ochrany spotřebitele, z tohoto

důvodu by měl být § 1825 uvozen shodně. 

Akceptováno Bude upraveno.

77 MPO P 1828 37 Z K § 1828 odst. 1: viz bod 30, absence požadavku čitelných informací, jsou-li poskytovány v

textové/listinné podobě. Požadujeme tento požadavek do textu zapracovat.

Akceptováno Bude doplněno.

78 MPO P 1828 37 Z K § 1828 odst. 2 písm. c): požadujeme doplnit slovo „spotřebitele“ za slovo „nabídky“, aby byla

zajištěna řádná transpozice čl. 2 odst. 8 písm. b).

Akceptováno Bude upraveno.

79 MPO P 1832 41 Z K § 1832 odst. 3: nově se vkládá odkaz na § 1820 odst. 1 písm. j), které informuje spotřebitele o

nesení přiměřených nákladů v případě, souhlasil-li spotřebitel se započetím služby ve lhůtě pro

odstoupení. Informace o nesení nákladů spojených s vrácením zboží je však obsažena v písm. i).

Tento odkaz by měl být náležitě opraven, aby provedení odpovídalo dikci článku 14 odst. 1

směrnice.

Akceptováno Bude upraveno.

80 MPO P 1836a 47 Z K § 1836a odst. 1: článek 15 hovoří o nákladech specifikovaných v článcích 13 odst. 2 a článku

14, což odpovídá § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834. Dle našeho názoru není nutné uvádět odkaz na 

Akceptováno Bude upraveno.

81 MPO P 1840 60 Z K § 1840 odst. 1 písm. h): oblast přepravy cestujících je z působnosti směrnice vyjmuta v článku

3 odst. 3. Tato výjimka však neplatí pro články 8 odst. 2 a článků 19 a 22, které se na tyto

smluvní vztahy vztahují. Dle našeho názoru citovaným článkům odpovídá § 1817 (článek 22), §

1826a (článek 8 odst. 2). Článek 19 byl proveden do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, který se na poskytování těchto služeb vztahuje. Vzhledem k řádnému provedení

směrnice do českého právního řádu musí být výjimka provedena řádně. Smlouvy vymezené v § 

Akceptováno Bude upraveno.

82 MPO P 1840 61 Z K § 1840 odst. 2: směrnice o právech spotřebitelů se nevztahuje na smlouvy o zájezdech s

výjimkou ustanovení čl. 6 odst. 7, článku 8 odst. 2 a 6, článků 19, 21 a 22. Tato výjimka v odst. 2

musí být tedy náležitě upravena, aby navrhovaná úprava byla plně slučitelná s unijním právem.

Výjimky v § 1840 jsou stanoveny pro Pododdíl 1 Oddílu 2, tedy není nutné zde uvádět § 1817,

který je součástí Oddílu 1. Požadujeme tedy vyškrtnutí § 1817 a doplnění § 1825 (článek 8 odst.

6). Článek 21 stejně jako článek 19 jsou provedeny do zákona o ochraně spotřebitele. Článek 6

odst. 7 je z hlediska transpozice irelevantní.

Akceptováno Bude upraveno.
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83 MPO P 3015 74 Z K § 3015, pozn. pod čarou č. 1: ve výčtu směrnic, které jsou provedené do OZ, je pro označení

směrnice 1993/13/ES použit název, který již není platný. Dne 10. 11. 2016 došlo ke zveřejnění v

ÚV opravy české jazykové verze, konkrétně v opravě chybného používání pojmu nepřiměřené

podmínky namísto správného výrazu zneužívající ujednání. Od této opravy oficiální název této

směrnice zní: Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve

spotřebitelských smlouvách. Název této směrnice je třeba opravit i v dalších částech materiálu

(např. v důvodové a předkládací zprávě).  

Akceptováno Bude upraveno.

84 MPO P 1837 52 D K § 1837 písm. e): dáváme ke zvážení, zdali stávající výraz „podléhá rychlé zkáze“ nenahradit

výrazem použitým ve směrnici, který může mít trochu jiný význam, a to za „snadno podléhá

zkáze“.  

Neakceptováno S ohledem na srovnávací jazykový výklad daného ustanovení směrnice upřednostňujeme zachování stávajícího 

termínu. Srov. angl. deteriorate or expire rapidly ; franc. se détériorer ou de se périmer rapidement . 

Například porcelánový servis  podléhá zkáze snadno, nikoliv však rychle.
85 MPO P 1831 40 D K § 1831: doporučujeme v textu slovo výrobek nahradit výrazem zboží, kvůli zachování

používané terminologie v ostatních částech tohoto oddílu/pododdílu.

Akceptováno Bude upraveno.

86 MPO P D Nad rámec navržené úpravy doporučujeme zvážit vypuštění § 2172 a 2173, které upravují

„postup“ v případě uplatnění jeho práv z vadného plnění, resp. vůči komu se reklamace uplatňuje

a jaké základní povinnosti jsou s přijetím reklamace spojeny. Shodná úprava je obsažena v § 19

zákona o ochraně spotřebitele, kde jsou navíc stanoveny sankce za porušení dotčených

povinností. Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o úpravu veřejnoprávní, dáváme ke zvážení

vypuštění těchto ustanovení z OZ.

Neakceptováno Ačkoliv také nepovažujeme duplicitní úpravu za žádoucí, nesouhlasíme s vypuštěním předmětných ustanovení, 

neboť samozřejmě mají svůj význam i v rovině soukromoprávní.

87 ÚV-VZLP P 1814 16 Z K navrhovanému znění § 1814 písm. j)

Za účelem zpřesnění transpozice odst. 1 písm. q) přílohy směrnice č. 93/13/EHS a předcházení

nejasnostem ve výkladu ustanovení v neprospěch spotřebitele navrhuji § 1814 písm. j) upravit

tak, aby stanovil, že zneužívající ujednání jsou taková, která vylučují nebo omezují právo

spotřebitele podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek, zejména požadují, aby spotřebitel

vznášel spory výlučně v rozhodčí řízení, na které se nevztahují právní předpisy na ochranu

spotřebitele, omezují důkazní prostředky, které má spotřebitel k dispozici, nebo ukládají 

Neakceptováno Ve spotřebitelských sporech je s účinností od 1. 12. 2016 výslovně zakázáno řešení sporu v rozhodčím řízením 

- viz § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů. Stávající § 1814 

písm. j) OZ nezapovídá rozhodčí řízení obecně, ale pouze ta řízení, v nichž rozhodce nebo rozhodčí soud není 

vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele . Zvláštní zákon tedy v této otázce již poskytuje 

spotřebitelům dostatečnou ochranu, přesněji řečeno vyšší než občanský zákoník.

88 ÚV-VZLP P 1814 15 D K navrhovanému znění § 1814 písm. f)

Navrhuji nahradit slovní spojení „k plnění ujednání“ v § 1814 písm. f) vhodnějším slovním

spojením „k plnění podmínek“ (anglické znění směrnice 93/13/EHS, ze které toto ustanovení

vychází, používá pojem „terms“). Víceméně tak doporučuji zachovat původní znění. 

Neakceptováno Snažíme se vyhnout používání slova „podmínky “ ve smyslu smluvní ujednání, neboť tento pojem má již v 

právu jiný význam - § 548 a násl. OZ.

89 ÚV-VZLP P 1819 23 D K navrhovanému znění § 1819

Za účelem zpřesnění transpozice čl. 2 odst. 10 směrnice č. 2011/83/ES a předcházení

nejasnostem ve výkladu ustanovení v neprospěch spotřebitele doporučuji upravit ustanovení § 

Akceptováno Bude upraveno.

90 ÚV-VZLP P 1834 44 D K navrhovanému znění § 1834

Navrhovaný způsob určení výše úhrady stanovený v poslední větě § 1834, kterou by měl

spotřebitel uhradit podnikateli v případě, že by sjednaná cena byla nepřiměřená, není v souladu 

Neakceptováno Podle čl. 14 odst. 3 směrnice 2011/83/EU má spotřebitel, v případě nepřiměřeně vysoké smluvně sjednané 

ceny, uhradit „tržní hodnotu toho, co bylo poskytnuto “, nikoli  „poměrnou část tržní hodnoty toho, co mělo být 

poskytnuto “. Teoreticky se tyto částky mohou lišit. Navrhované znění je tedy v souladu se směrnicí. 
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91 ÚV-VZLP P 1840 61 D K navrhovanému znění § 1840 odst. 2

Navrhovaný § 1840 odst. 2 stanoví, že ustanovení části čtvrté, hlavy I, dílu 4, oddílu 2, pododdílu

1 občanského zákoníku se nepoužijí na smlouvu o zájezdu, a to s výjimkou ustanovení § 1817 a

1826a. § 1817 však do tohoto pododdílu 1 nespadá., Proto navrhuji odkaz na § 1817 začlenit v

souladu se systematikou občanského zákoníku.

Akceptováno Bude upraveno.

92 ÚV-VZLP P 2159 67 D K navrhovanému znění § 2159 

Do znění § 2159 navrhuji v souladu s ustanovením čl. 18 odst. 4 směrnice č. 2011/83/EU a §

1969 občanského zákoníku doplnit odstavec na závěr, který výslovně stanoví, že v případě

prodlení prodávajícího s plněním podle § 2159 odst. 2  může spotřebitel kromě odstoupení od 

Neakceptováno Tato možnost vyplývá z obecné úpravy (§ 1969 OZ). 

93 ÚV-VZLP P 2169a 72 D K navrhovanému znění § 2169a

Doporučuji v souladu s čl. 3 odst 4 směrnice č. 1999/44 výslovně uvést, které náklady zahrnuje

bezplatné zjednání nápravy podle navrhovaného § 2169 a nemohou být tudíž po spotřebiteli 

Neakceptováno Náklady mohou být příkladmo uvedeny v důvodové zprávě. Nepovažujeme za potřebné je vyjmenovávat v 

normativním textu.

94 MV P 2174a Z K § 1824a odst. 1: 

Navrhované ustanovení nestanovuje žádnou subjektivní lhůtu pro uplatnění práva z vady věci.

Navrhujeme proto (obdobně jako je tomu u § 1921 a § 2112) stanovit, že kupující musí uplatnit 

Neakceptováno Po projednání s MPO připomínkové místo ze zásadní připomínky ustoupilo.

95 MV P 1828 37 Z K § 1828 odst. 2 písm. b): 

Upozorňujeme, že takto formulované ustanovení by dopadalo na jakékoliv propagační akce, a to

včetně těch, které by byly organizovány přímo v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání.

Navrhujeme proto ustanovení upravit tak, aby bylo zřejmé, že za smlouvu uzavíranou mimo

obchodní prostory je považována smlouva uzavřená během akce organizované podnikatelem

mimo prostory obvyklé pro jeho podnikání.

Akceptováno jinak Ustanovení bude přeformulováno následujícím způsobem: „b) během výletu organizovaného podnikatelem za 

účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb, nebo “. Současně bude doplněna 

důvodová zpráva.

96 MV P NZ II Z K absenci přechodných ustanovení:

Do navrhovaného předpisu požadujeme doplnit přechodná ustanovení upravující právní vztahy

vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Akceptováno Do návrhovaného předpisu bude doplněno následující přechodné ustanovení:

„Právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, 

včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí 

dosavadními právními předpisy. “. 

97 MV P 1813 9 D K § 1813 odst. 1: 

Navrhujeme zpřesnit text ustanovení a slovo „Zakázaná“ nahradit slovem „Zneužívající“, neboť

se (s ohledem na použitý nadpis a důvodovou zprávu k ustanovení) jedná o definici 

Neakceptováno Ustanovení vyjadřuje zákaz zde vymezených ujednání.

98 MV P 1811 1 D K § 1811 odst. 2 písm. d): 

Čárku ve slovech „plnění, a“ navrhujeme vypustit pro nadbytečnost, neboť se jedná 

Akceptováno Bude upraveno.

99 MV P 1820 25 D K § 1820 odst. 1 písm. d): 

S ohledem na čl. 71 Legislativních pravidel vlády doporučujeme text „písm.“ nahradit slovem

„písmene“.

Akceptováno Bude upraveno.

100 MV P 1821 26 D K § 1821: 

S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo „text“ nahradit 

Akceptováno Bude upraveno.

101 MV P 1824a 31 D K § 1824a odst. 1: 

 Před text „1820“ navrhujeme vložit znak „§“.

Akceptováno Bude upraveno.

102 MV P 1836 45 D K § 1836 písm. a): 

Doporučujeme opravit odkaz na ustanovení a za text „h) a j“ navrhujeme vložit kulatou závorku.

Akceptováno Bude upraveno.

103 MV P 1837 52 D K § 1837 písm. e): 

Před slova „nebo zboží“ doporučujeme vložit čárku, neboť se jedná o větu vloženou.

Akceptováno Bude upraveno.

104 MV P 1837 55 D K § 1837 písm. h): 

Písmeno „v“ za textem „§ 1837“ navrhujeme vypustit pro nadbytečnost.

Akceptováno Bude upraveno.
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105 MV P 1964 63 D K § 1964 odst. 1: 

S ohledem na čl. 57 odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády doporučujeme v úvodní větě

text „odst.“ nahradit slovem „odstavec“.

Akceptováno Bude upraveno.

106 MV P 3015 74 D K poznámce pod čarou č. 1: 

Upozorňujeme, že dle čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády je obsahem poznámky pod

čarou pouze citace právního předpisu, text jiné povahy se do poznámek pod čarou neuvádí. 

Akceptováno Bude upraveno.

107 MPSV P 1811 1 D K § 1811 odst. 2 písm. c)

Navrhované znění písmene c) stanoví, co je povinen podnikatel sdělit v dostatečném předstihu

před uzavřením smlouvy spotřebiteli. Jedná se o „celkovou cenu zboží nebo služby včetně všech 

Neakceptováno Současné znění zákona sice bezdůvodně transponuje čl. 5 odst. 1 písm. c) směrnice 2011/83/EU do dvou 

různých písmen, nicméně tento tento postup není sám o sobě vadný, je-li zajištěna správná a úplná transpozice. 

Preferujeme ponechání stávajícího řešení, aby nebylo nutné měnit pořadí písmen.
108 MPSV P 1811 1 Z K § 1811 odst. 2 písm. d)

Navrhované znění písm. d) „způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění, a postup pro

vyřizování stížností, má-li podnikatel takový postup stanoven,“ neobsahuje část čl. 5 odst. 1

písm. d) Směrnice týkající se práva spotřebitele obdržet před uzavřením smlouvy informace o 

Neakceptováno Srovnávacím jazykovým výkladem lze dojít k závěru, že čl. 5 odst. 1 písm. d) směrnice 2011/83/EU vyžaduje 

poskytnutí informace o způsobu vyřizování stížností („trader's complaint  handling policy “, „les modalités 

prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations “). „Stížnost“ a „reklamace“ podle našeho 

názoru označují odlišné věci. „Reklamace“ se v kontextu českého právního řádu váže k uplatnění práv z 
109 MPSV P 1813 7 Z K nadpisu „Zneužívající ujednání“: Navrhované znění nadpisu „Zneužívající ujednání“ může

evokovat nepoctivé nebo zavádějící jednání. Pojem „nepřiměřenost“, s nímž pracuje Směrnice,

zakazuje jednání, které je v neprospěch slabší smluvní strany. Nemusí jít primárně o úmysl

zneužít a nepřiměřenost se nemusí vždy rovnat zneužívání nebo nepoctivosti.

Požadujeme navrhované znění nadpisu vypustit nebo je upravit a pojem „zneužívající“ nahradit

vhodnějším termínem, například nepovolená, nepřiměřená ujednání.

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno Navrhovaná úprava v § 1813 OZ stejně jako směrnice 93/13/EHS má postihovat ujednání, která zakládají 

významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran (tj. jsou nepřiměřená) a jsou nepoctivá. Poctivost je 

objektivní standard chování, jímž je poměřováno jednání osob v právním styku. Není proto třeba zkoumat, zda 

podnikatel takovým ujednáním chtěl spotřebiteli způsobit újmu či nikoliv; postačí, pokud bude dané ujednání 

shledáno v rozporu s tímto objektivním standardem. Stávající vymezení zneužívajících ujednání 

prostřednictvím jednoho znaku (nepřiměřenost), činí toto ustanovení pro praxi obtížně uchopitelným. To může 

vést jak k přílišné restrikcí smluvní autonomie, tak i k přílišné zdrženlivostí při obsahové revizi smluv. 

110 MPSV P 1813 9 D § 1813 odst. 1 věta druhá

Navrhované znění pojednává o smluvních ujednáních, proto doporučujeme v druhé větě slova

„hlavní předmět plnění“ nahradit slovy „hlavní předmět smlouvy“.

Akceptováno Bude upraveno.

111 MPSV P 1820 25 Z K § 1820 odst. 1 písm. b) a písm. c)

Podle znění směrnice před tím, než je spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou na dálku nebo

smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory či odpovídající smluvní nabídkou, poskytne

obchodník spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem tyto informace:

b) svoji totožnost, například svoje jméno,

Neakceptováno Směrnice 2011/83/EU je založena na principu maximální harmonizace; členské státy v rámci její transpozice 

nemohou zavádět ustanovení mírnější, ani přísnější. Totožnost nemusí být určena jen jménem podnikatele, ale 

také například identifikačním číslem osoby podle zápisu v obchodním rejstříku. Není v souladu se směrnicí, 

aby podnikatel nesděloval své telefonní číslo, číslo faxu, adresu pro doručování elektronické pošty a příslušné 

údaje o podnikateli, v jehož zastoupení je jednáno.

112 MPSV P 1820 25 Z K § 1820 odst. 1 písm. l)

Navrhované znění o sdělení „údajů o existenci zákonných práv z vadného plnění, právech ze

záruky a další podmínky, včetně údajů o poprodejním servisu, pokud jej podnikatel poskytuje“,

požadujeme doplnit tak, aby byla v souladu se zněním příslušných článků Směrnice z důvodu 

Neakceptováno Viz vysvětlení k připomínce k § 1811 odst. 2 písm. d). V tomto případě se navíc jedná o maximální 

harmonizaci.

113 MPSV P 2174a 73 D K § 2174a odst. 3

Navrhované znění „Požádá-li o to kupující, poskytne mu poskytovatel záruky záruku v textové

podobě.“ doporučujeme z důvodu srozumitelnosti přeformulovat, například takto: „Požádá-li o to 

Akceptováno Bude upraveno.

114 MPSV P DZ DZ D Důvodová zpráva - Obecná část

K bodu 4 – Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem

Podle Legislativních pravidel vlády je třeba v případě novely zákona posuzovat soulad 

Akceptováno Bude doplněno.

115 MK P Usn Usn D K návrhu usnesení vlády

V závěru bodu III. odst. 1 návrhu usnesení vlády doporučujeme v souladu s ustálenou praxí

doplnit upozornění, že tento vládní návrh se týká členství České republiky v Evropské unii.

Akceptováno Bude doplněno.

116 MK P 1824a 31 D Dle navrženého textu ustanovení § 1824a odst. 3 a § 1828 odst. 5, přeje-li si spotřebitel, aby mu

podnikatel začal poskytovat služby či dodávky již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, musí o to

výslovně požádat podnikatele, přičemž podnikatel je povinen vyzvat spotřebitele, aby tak učinil.

Přestože jsme si vědomi, že zvolená formulace vyplývá z čl. 8 odst. 8, resp. čl. 7 odst. 3 směrnice

č. 2011/83/EU, domníváme se, že uvedená ustanovení znějí nelogicky (jako by podnikatel měl 

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno.  

117 MK P 1828 37 D Dle navrženého textu ustanovení § 1824a odst. 3 a § 1828 odst. 5, přeje-li si spotřebitel, aby mu

podnikatel začal poskytovat služby či dodávky již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, musí o to

výslovně požádat podnikatele, přičemž podnikatel je povinen vyzvat spotřebitele, aby tak učinil. 

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno.  

118 SPČR Ob D OBECNÉ PŘIPOMÍNKY

SP ČR nesouhlasí s tvrzením předkladatele uvedeným v důvodové zprávě, že: „Změna zákona 

Akceptováno Důvodová zpráva bude doplněna v následujícím smyslu:

„Navrhovaná regulace se týká právních vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli a právních vztahů mezi 
119 SPČR 1811 1 Z V § 1811 odst. 2 písm. c) navrhujeme doplnit slovo „rozumně“ před slovo „stanovit“

Odůvodnění: 

Akceptováno Bude upraveno.

120 SPČR 1814 16 Z U § 1814 písm. i) navrhujeme doplnit do důvodové zprávy kritéria pojmu „nepřiměřená sankce“. 

Odůvodnění: 

SP ČR se domnívá, že použitý pojem „nepřiměřená sankce“, aniž je v důvodové zprávě uvedeno,

od čeho se bude odvíjet kritérium přiměřenosti (poměrově k hodnotě závazku, k době trvání

závazku…) povede k výkladovým nejasnostem a nepřispěje to k omezení sankcí ukládaných

zejména nepoctivými subjekty. Nutno posuzovat např. i pro případy, kdy se zákazník stěhuje a již

objektivně nemůže pokračovat v plnění smlouvy (přepisy odběrných míst), přesto je nucen buď k

úhradě smluvní pokuty, nebo k podpisu nové smlouvy u téhož dodavatele pro nové odběrné

místo a to ještě s porovnatelně velkým odběrem.

Akceptováno Důvodová zpráva bude doplněna v tomto smyslu: „Navrhované ustanovení § 1814 písm. j) OZ za zneužívající 

označuje ujednání, která ukládají spotřebiteli pro případ, že nesplní svoji povinnost ze smlouvy, nepřiměřeně 

vysokou sankci [odstavec 1 písm. e) přílohy směrnice]. Při posouzení přiměřenosti sankce je kromě obecných 

kritérií nově stanovených v § 1813 odst. 2 OZ zejména namístě zohlednit hodnotu a význam zajišťované 

povinnosti (srov. § 2051 OZ o posouzení, resp. moderaci nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty), výši hrozící 

škody, jakož i účel a pohnutky dané sankce. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie je přitom 

třeba hodnotit kumulativní účinek všech sankčních klauzulí v dotyčné smlouvě bez ohledu na to, zda věřitel 

skutečně trvá na jejich plné úhradě (viz rozsudek Radlinger, Radlingerová, C-377/14). “ 
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121 SPČR 1814 17 D K § 1814 písm. s) navrhujeme doplnit důvodovou zprávu o vyjasnění vztahu tohoto ustanovení a

ustanovení § 1814 písm. b) 

Odůvodnění: 

Dle názoru SP ČR jsou ustanovení § 1814 písm. s) a ustanovení § 1814 písm. b) v podstatě

obsahově totožná.  

Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno Důvodová zpráva bude doplněna v tomto smyslu:

„Ustanovení § 1814 písm. s) OZ se doplňuje podle vzoru písmena o) odstavce 1 přílohy směrnice č. 

1993/13/EHS a směřuje k ujednáním, podle nichž by byl spotřebitel povinen plnit své povinnosti ze smlouvy i v 

případě, že podnikatel své povinnosti neplní. Například by takové smluvní ujednání mohlo směřovat k 

vyloučení § 2108 OZ. Ustanovení dopadá na odlišné případy, než které jsou vymezeny ve stávajícím 

ustanovení § 1814 písm. b) OZ: to zakazuje ujednání, které spotřebitele znevýhodňuje v tom smyslu, že je 

povinen plnit své povinnosti bez dalšího, zatímco plnění ze strany podnikatele závisí na jeho vůli. “  
122 SPČR 1814 17 Z V § 1814 písm. t) navrhujeme nahrazení slovního spojení „zhoršení postavení spotřebitele“

slovním spojením „snížení záruk spotřebiteli“ a doplnění důvodové zprávy k tomuto ustanovení,

ve kterém předkladatel zákona jednoznačně daný pojem vysvětlí. 

Odůvodnění: 

SP ČR se domnívá, že navrhované znění tohoto ustanovení je nejednoznačné, není zřejmé, co

bude fakticky považováno za zhoršení postavení spotřebitele. V transponovaném článku

Směrnice /čl. 3 odst. 3 Směrnice 93/13/EHS/ se hovoří o „snížení záruk spotřebiteli“, které je

pojmově odlišné od navrhovaného znění. Dále by měl předkladatel pojem „jednání, jež může

vést ke snížení záruk spotřebiteli“ jednoznačně vyjasnit v důvodové zprávě, a to s ohledem na

povahu ustanovení § 1814, které stanoví konkrétní výčet jednání, které má být považováno za

znevažující, tedy zakázané.

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno Navrhované ustanovení § 1814 písm. t) bude upraveno v tomto smyslu:  „t) umožňují podnikateli bez souhlasu 

spotřebitele postoupit smlouvu, jestliže to může vést ke snížení záruk pro spotřebitele. “

123 SPČR 1820 25 Z § 1820 odst. 1 písm. m)   navrhujeme vypustit z důvodu duplicity ustanovení téhož zákona.

Odůvodnění: 

SP ČR se domnívá, že uvedené ustanovení je obsahem totožné s ustanovením § 1826 odst. 1

písm. e), které novelou zákona není dotčeno. Duplicity nejsou z hlediska přehlednosti právního

předpisu žádoucí. Popřípadě navrhujeme dané ustanovení ponechat a duplicitní ustanovení v §

1826 odst. 1 písm. e) zrušit, neboť ustanovení § 1820 odst. 1 písm. m) má širší působnost než

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e). 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno Navrhujeme vypustění tohoto požadavku z § 1826 OZ.

124 SPČR 1820 25 Z § 1820 odst. 1 písm. r) navrhujeme vypustit z důvodu duplicity obsahu ustanovení v jiném

právním předpisu

Odůvodnění: 

Směrnice 2011/83/EU, o právech spotřebitelů v transponovaném článku 6 odst. 1 písm. t)

ponechává na členském státu, zda tato informační povinnost má být transponována v rámci

sdělení před uzavřením smlouvy. Předmětná informační povinnost je již nyní obsažena v

ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

kdy musí být informace uvedena na internetových stránkách a ve všeobecných obchodních

podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje, a dále při vyřízení reklamace, které nebylo

vyhověno: „(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným

způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ

nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně

příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající

provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud 

Neakceptováno Bohužel, možnost této diskrece ze směrnice 2011/83/EU nevyplývá. Podle stávající úpravy musí být tato 

informace spotřebiteli zvlášť poskytnuta i před uzavřením smlouvy.

125 SPČR 1824 30 Z V § 1824 odst. 2 navrhujeme upravit text daného ustanovení, tj. vypustit odkaz na ustanovení §

1820 odst. 1 písm. b) a h) a přidat písm. o).

Odůvodnění: 

Navrhované ustanovení neodpovídá transponovanému článku směrnice /čl. 8 odst. 2 Směrnice

2011/83/EU/. Vyjmenovaný rozsah údajů, které má spotřebitel vždy obdržet již prostřednictvím

prostředku komunikace na dálku dle zmiňovaného článku Směrnice odpovídá textu ustanovení §

1820 odst. 1 písm. a), e), n) a o). 

Neakceptováno Jedná se o transpozici čl. 8 odst. 4 směrnice 2011/83/EU, odkaz je správný.
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126 SPČR 1824a 31 Z V § 1824a odst. 3 – navrhujeme doplnit odkaz na energetický zákon takto:

„(3) Přeje-li si spotřebitel, aby poskytování služby nebo dodávka vody, plynu nebo elektřiny,

které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném množstvíx), či tepla z

dálkového vytápění začaly již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, podnikatel vyzve spotřebitele,

aby o to výslovně požádal.“.

x) § 50 odst. 1 a 2 a § 72 odst. 1 a 2 z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

státní zprávy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

Neakceptováno Navrhujeme tuto problematiku blíže rozvést v důvodové zprávě, včetně  návaznosti na energetický zákon a jiné 

právní předpisy. Občanský zákoník s poznámkami pod čarou nepracuje - obsahuje pouze jednu v § 3015. 

Obecně odkaz na jiný právní předpis v poznámce pod čarou nepovažujeme za vhodný nástroj, neboť shodně 

jako text důvodové zprávy nemá normativní význam, avšak může působit potíže při novelizacích zákona, na 

který je odkazováno. Navíc by se patrně nejednalo jen o energetický zákon, ale i o další zákony.

 

Důvodová zpráva bude doplněna v tomto smyslu: „Navrhované ustanovení odstavce 3 obsahuje nové pravidlo 
127 SPČR 1825 32 Z V § 1825  navrhujeme vložit nový odst. 3 tohoto znění:

„(3) Odstavec druhý se nepoužije, byla-li smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím

takových prostředků komunikace na dálku, které neumožňují sdělit smluvní podmínky a další 

Akceptováno 

jinak

Ustanovení bude přeformulováno: „(2) Kontaktuje-li podnikatel spotřebitele prostřednictvím telefonu, na 

začátku každého hovoru musí být spotřebiteli sdělen obchodní účel hovoru a údaje o totožnosti podnikatele, a 

pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti. “. Požadavek textového potvrzení tedy 
128 SPČR 1828 37 Z V § 1828 odst. 5 navrhujeme doplnit odkaz na energetický zákon takto:

„(5) Přeje-li si spotřebitel, aby poskytování služby nebo dodávka vody, plynu nebo elektřiny,

které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném množstvíx), či tepla z

dálkového vytápění začaly již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, podnikatel vyzve spotřebitele,

aby o to výslovně požádal v textové podobě.“.

x) § 50 odst. 1 a 2 a § 72 odst. 1 a 2 z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

státní zprávy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve

znění pozdějších předpisů

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k bodu č. 31.

129 SPČR 1829 38 Z V § 1829 odst. 1 písm. a) navrhujeme doplnit odkaz na energetický zákon takto:

„a) ode dne uzavření smlouvy, jde-li o smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu týkající se

dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve

stanoveném množstvíx), tepla z dálkového vytápění nebo digitálního obsahu, který není dodán na

hmotném nosiči,“

x) § 50 odst. 1 a 2 a § 72 odst. 1 a 2 z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu

státní zprávy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve

znění pozdějších předpisů

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k bodu 8. 

 Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k bodu č. 31.

130 SPČR 1834 44 Z V § 1834 navrhujeme doplnit odkaz na energetický zákon a vložení slov „, a to i v případě

nemožnosti přesného zjištění poskytnutého plnění“ na konci první věty § 1834.

§ 1834 „………………….poskytování služeb nebo dodávka vody, plynu nebo elektřiny, které

nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném množstvíX), či tepla z dálkového

vytápění,“,“.,“

x) § 50 odst. 1 a 2 a § 72 odst. 1 a 2 z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

Neakceptováno Pokud není možné zjistit skutečný odběr, je třeba postupovat podle jinak použitelných pravidel ve zvláštních 

zákonech. K tomu podle našeho názoru není nutné ustanovení v navrhovaném smyslu doplňovat. Navrhovaný 

text naopak vyvolává dojem, že podle zvláštní úpravy není třeba postupovat. To však považujeme za 

nepřípustné. Jednak s ohledem na směrnici č. 2011/83/EU, jednak z toho důvodu, že navrhovaný text vůbec 

neupřesňuje, za jakých podmínek by takto mohlo být postupováno a ani z něj nevyplývá, jak by měla být 

náhrada vypočtena.

131 SPČR 1836 45 Z V § 1836 písm. a) navrhujeme doplnit odkaz na energetický zákon takto:

§ 1836 písm. a) „ ………………….poskytování služeb nebo dodávky vody, plynu nebo elektřiny,

které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo se stanoveném množstvíx), či tepla z

dálkového vytápění,“, 

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k bodu č. 31.

132 SPČR 1836a 47 Z V § 1836a odst. 2 navrhujeme na konci textu odstavce 2 vložit slova „, zákazníkem a

podnikatelem nebo zákazníkem a třetí stranou“.

Odůvodnění: 

Dle názoru SP ČR z navrhovaného znění ustanovení § 1836a odst. 2 není jednoznačně dané, zda

se za vedlejší smlouvu považuje smlouva uzavřená mezi spotřebitelem a týmž podnikatelem, s

nímž je uzavřena smlouva, od které spotřebitel odstupuje, nebo zda je vedlejší smlouva sjednána

mezi podnikatelem a třetí stranou s tím, že plnění je poskytováno spotřebiteli. Aby nevznikaly

výkladové pochybnosti, navrhujeme definici rozšířit i na případy smluv uzavřených mezi 

Neakceptováno Vymezení „vedlejší smlouvy“ vychází z definice obsažené ve směrnici 2011/83/EU, čl. 2 odst. 15. Ukončení 

vedlejších smluv přichází v úvahu pouze v případě, že je plnění na základě této vedlejší smlouvy spotřebiteli 

poskytováno na základě dohody mezi podnikatelem, s nímž je uzavřena smlouva hlavní, a podnikatelem, s 

nímž je uzavřena smlouva vedlejší. Pokud tato souvislost dána není, dané pravidlo se neuplatní. Pokud by toto 

pravidlo mělo být vztaženo na všechny vedlejší smlouvy bez ohledu na to, zda „vedlejší“ podnikatel o takové 

hlavní smlouvě (resp. souvislosti) ví, jednalo by se o velký zásah do obchodního styku.

133 SPČR 1840 60 Z V § 1840 odst. 1 písm. h) navrhujeme na konci textu doplnit slova „, s výjimkou § 1817 a 1824

odst. 2“. 

Odůvodnění: 

SP ČR se domnívá, že navrhovaný text ustanovení neodpovídá důvodové zprávě, tj. transpozici 

Akceptováno Bude upraveno.
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134 HKČR 1811 1 Z K § 1811 odst. 2 písm. c)

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně:

„c) celkovou cenu zboží nebo služby včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých

plnění, a pokud povaha zboží nebo služby neumožňuje rozumně stanovit cenu předem, způsob

jejího výpočtu,“.

Odůvodnění: 

Navrhované znění ustanovení § 1811 odst. 2 písm. c) neodpovídá textu směrnice, které má

transponovat. Čl. 5 odst. 1 písm. c) Směrnice 2011/83/EU, o právech spotřebitelů zní „celkovou

cenu zboží nebo služeb včetně daní, nebo pokud z povahy zboží nebo služeb vyplývá, že cenu

nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu a případně i veškeré další poplatky za 

Akceptováno Bude upraveno.

135 HKČR 1814 14 Z K § 1814 písm. e)

Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně:

„e) umožňují podnikateli vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou bez přiměřené

výpovědní doby, aniž pro to jsou vážné důvody,“.

Odůvodnění: 

Navrhujeme vypuštění slova „přiměřeně“, neboť daný text neobsahuje transponovaný článek

Směrnice /čl. 3 odst. 3 Směrnice 93/13/EHS/. Ve zmiňovaném článku Směrnice se hovoří o

patřičném oznámení, nikoliv o přiměřené výpovědní době. Předkladatel zákona zde dává 

Neakceptováno Navrhované ustanovení § 1814 písm. e) reflektuje písmeno g) přílohy směrnice 1993/13/EHS. Srovnávacím 

jazykovým výkladem lze dojít k závěru, že se nejedná o „oznámení“, ale o „(rozumnou) výpovědní dobu“ - k 

tomu viz zejména německou jazykovou verzi, která používá pojem „angemessene Frist “, fancouzsky  „préavis 

raisonnable “. Anglické „reasonable notice “ může být v tomto kontextu matoucí. Ostatně prakticky nedává 

smysl, aby bylo možné závazek ukončit výpovědí, tedy jednostranným právním jednáním, které by však nebylo 

účinné, neboť by nebylo doručeno druhé straně. Vypuštění slova „přiměřené“ by změnilo smysl ustanovení. 

  

136 HKČR 1814 16 Z K § 1814 písm. i)

Požadujeme doplnit do důvodové zprávy u § 1814 písm. i) kritéria pojmu „nepřiměřená sankce“. 

Odůvodnění: 

Předkladatel návrhu zákona opět v daném ustanovení používá nejednoznačný pojem

znesnadňující výklad, aniž by v důvodové zprávě dal návod, mantinely, jak s ním nakládat, resp.

jak jej vykládat. Použitý pojem „nepřiměřená sankce“, aniž je v důvodové zprávě uvedeno, od

čeho se bude odvíjet kritérium přiměřenosti (poměrově k hodnotě závazku, k době trvání 

Akceptováno Důvodová zpráva bude doplněna v tomto smyslu: „Navrhované ustanovení § 1814 písm. j) OZ za zneužívající 

označuje ujednání, která ukládají spotřebiteli pro případ, že nesplní svoji povinnost ze smlouvy, nepřiměřeně 

vysokou sankci [odstavec 1 písm. e) přílohy směrnice]. Při posouzení přiměřenosti sankce je kromě obecných 

kritérií nově stanovených v § 1813 odst. 2 OZ zejména namístě zohlednit hodnotu a význam zajišťované 

povinnosti (srov. § 2051 OZ o posouzení, resp. moderaci nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty), výši hrozící 

škody, jakož i účel a pohnutky dané sankce. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie je přitom 

třeba hodnotit kumulativní účinek všech sankčních klauzulí v dotyčné smlouvě bez ohledu na to, zda věřitel 137 HKČR 1814 17 Z K § 1814 písm. n)

Požadujeme dotčené písmeno upravit a to následovně:

„n) automaticky obnovují smlouvu na dobu určitou nebo prodlužují závazek, pokud lhůta určená

spotřebiteli pro odmítnutí obnovení smlouvy nebo prodloužení závazku nepřiměřeně předchází

den  je kratší 3 měsíců před obnovení smlouvy,“

Odůvodnění: 

Předkladatel návrhu zákona opět v daném ustanovení používá nejednoznačný pojem

znesnadňující výklad, aniž by v důvodové zprávě dal návod, mantinely, jak s ním nakládat, resp. 

Neakceptováno Česká jazyková verze směrnice 1993/13/EHS není v tomto ustanovení přesná. Při srovnání jiných jazykových 

verzí je zřejmé, jaké ujednání toto ustanovení postihuje. S ohledem na širokou působnost tohoto ustanovení 

není dost dobře možné stanovit přesný časový úsek, který by vyhovoval ve všech případech - lhůta tří měsíců 

například nemůže fungovat u smluv obnovujících se měsíčně. Důvodová zpráva bude doplněna v tomto 

smyslu:

„Navrhované ustanovení § 1814 písm. n) OZ po vzoru písmene h) přílohy směrnice za zneužívající označuje 

tzv. doložky o automatické prolongaci za předpokladu, že je lhůta určená spotřebiteli pro odmítnutí 

prolongace nastavena tak, aby spotřebitel neměl skutečnou možnost prolongaci zabránit. Toho lze docílit 

138 HKČR 1814 17 Z K § 1814 písm. s) 

Požadujeme doplnit důvodovou zprávu k tomuto bodu o vyjasnění vztahu tohoto ustanovení a

ustanovení § 1814 písm. b) směřující k témuž. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 1814 písm. s) a ustanovení § 1814 písm. b) jsou v podstatě obsahově totožná. Jaký

je rozdíl mezi těmito ustanoveními, není z důvodové zprávy zřejmé. Navrhujeme daný rozdíl v

důvodové zprávě objasnit. 

Akceptováno Důvodová zpráva bude doplněna v tomto smyslu:

„Ustanovení § 1814 písm. s) OZ se doplňuje podle vzoru písmena o) odstavce 1 přílohy směrnice č. 

1993/13/EHS a směřuje k ujednáním, podle nichž by byl spotřebitel povinen plnit své povinnosti ze smlouvy i v 

případě, že podnikatel své povinnosti neplní. Například by takové smluvní ujednání mohlo směřovat k 

vyloučení § 2108 OZ. Ustanovení dopadá na odlišné případy, než které jsou vymezeny ve stávajícím 

ustanovení § 1814 písm. b) OZ: to zakazuje ujednání, které spotřebitele znevýhodňuje v tom smyslu, že je 

povinen plnit své povinnosti bez dalšího, zatímco plnění ze strany podnikatele závisí na jeho vůli. “  
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139 HKČR 1814 17 Z K § 1814 písm. t)

Požadujeme dotčený bod upravit následovně:

V bodu 17 § 1814 písmeno t) zní: „t) umožňují podnikateli bez souhlasu spotřebitele postoupit

pohledávku za smlouvy, jestliže to může vést ke zhoršení postavení snížení záruk spotřebiteli.“.

Navrhujeme doplnění důvodové zprávy k tomuto ustanovení.

Odůvodnění: 

Navrhujeme nahrazení slovního spojení „zhoršení postavení spotřebitele“ slovním spojením

„snížení záruk spotřebiteli“ a doplnění důvodové zprávy k tomuto ustanovení, ve kterém

předkladatel zákona jednoznačně daný pojem vysvětlí. 

Navrhované znění tohoto ustanovení je nejednoznačné, není zřejmé, co bude fakticky 

Akceptováno Navrhované ustanovení § 1814 písm. t) bude upraveno v tomto smyslu:  „t) umožňují podnikateli bez souhlasu 

spotřebitele postoupit smlouvu, jestliže to může vést ke snížení záruk pro spotřebitele. “

140 HKČR 1820 25 Z K § 1820 odst. 1, písm. m)

Požadujeme vypustit dotčené písm. m). 

Ostatní písmena požadujeme přejmenovat. 

Akceptováno Navrhujeme vypustění tohoto požadavku z § 1826 OZ.

141 HKČR 1820 25 Z K § 1820 odst. 1, písm. r)

Požadujeme vypustit dotčené písmeno r).

Odůvodnění: 

Neakceptováno Bohužel, možnost této diskrece ze směrnice 2011/83/EU nevyplývá. Podle stávající úpravy musí být tato 

informace spotřebiteli zvlášť poskytnuta i před uzavřením smlouvy.

142 HKČR 1824 30 Z K § 1824 odst. 2

Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně:

„(2) Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny údaje, 

Neakceptováno Jedná se o transpozici čl. 8 odst. 4 směrnice 2011/83/EU, odkaz je správný.

143 HKČR 1824a 31 Z K § 1824a odst. 3

Požadujeme dotčený odstavec doplnit následovně:

„(3) Přeje-li si spotřebitel, aby poskytování služby nebo dodávka vody, plynu nebo elektřiny,

které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném množstvíx), či tepla z

dálkového vytápění začaly již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, podnikatel vyzve spotřebitele,

aby o to výslovně požádal.“.

Neakceptováno Navrhujeme tuto problematiku blíže rozvést v důvodové zprávě, včetně  návaznosti na energetický zákon a jiné 

právní předpisy. Občanský zákoník s poznámkami pod čarou nepracuje - obsahuje pouze jednu v § 3015. 

Obecně odkaz na jiný právní předpis v poznámce pod čarou nepovažujeme za vhodný nástroj, neboť shodně 

jako text důvodové zprávy nemá normativní význam, avšak může působit potíže při novelizacích zákona, na 

který je odkazováno. Navíc by se patrně nejednalo jen o energetický zákon, ale i o další zákony.

 
144 HKČR 1825 32 Z K § 1825 odst. 3

Požadujeme do dotčeného ustanovení vložit nový odst. 3, který zní:

 „(3) Odstavec druhý se nepoužije, byla-li smlouva uzavřena na žádost spotřebitele s použitím 

Akceptováno 

jinak

Ustanovení bude přeformulováno: „(2) Kontaktuje-li podnikatel spotřebitele prostřednictvím telefonu, na 

začátku každého hovoru musí být spotřebiteli sdělen obchodní účel hovoru a údaje o totožnosti podnikatele, a 

pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti. “. Požadavek textového potvrzení tedy 
145 HKČR 1828 37 Z K § 1828 odst. 5

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně:

„(5) Přeje-li si spotřebitel, aby poskytování služby nebo dodávka vody, plynu nebo elektřiny,

které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném množstvíx), či tepla z

dálkového vytápění začaly již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, podnikatel vyzve spotřebitele, 

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k bodu č. 31.

146 HKČR 1829 38 Z K § 1829 odst. 1 písm. a)

Požadujeme dotčené ustanovení doplnit následovně:

„a) ode dne uzavření smlouvy, jde-li o smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu týkající se 

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k bodu č. 31.

147 HKČR 1834 44 Z K § 1834

Požadujeme v daném ustanovení za slova „poskytování služeb“ vložit slova „nebo dodávka vody,

plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo ve stanoveném

množstvíX), či tepla z dálkového vytápění,“, na konci textu první věty se vkládají slova „, a to i v 

Neakceptováno Pokud není možné zjistit skutečný odběr, je třeba postupovat podle jinak použitelných pravidel ve zvláštních 

zákonech. K tomu podle našeho názoru není nutné ustanovení v navrhovaném smyslu doplňovat. Navrhovaný 

text naopak vyvolává dojem, že podle zvláštní úpravy není třeba postupovat. To však považujeme za 

nepřípustné. Jednak s ohledem na směrnici č. 2011/83/EU, jednak z toho důvodu, že navrhovaný text vůbec 
148 HKČR 1836 45 Z K § 1836 písm. a)

Požadujeme dotčené písmeno doplnit následovně:

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

plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány ve vymezeném objemu nebo se stanoveném

množstvíx), či tepla z dálkového vytápění,“, text „d) a f)“ se nahrazuje textem „h) a j“ a za slova

„výslovně nežádal“ se vkládají slova „podle § 1824a odst. 3 nebo § 1828 odst. 5“.“

Odůvodnění: 

Směrnice 2011/83/EU v čl. 2 odst. 3 považuje pro účely této směrnice za zboží také vodu, plyn a

elektřinu, které jsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství. NOZ dosud

speciálně neřešil smlouvy, týkající se dodávek elektřiny nebo plynu, resp. tepla z dálkového

vytápění. Je třeba napevno postavit, že pro účely transpozice Směrnice se smlouvami týkajícími

se dodávek elektřiny nebo plynu, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve

stanoveném množství, rozumí smlouvy o dodávkách elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o

sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu podle § 50 odst. 1 a 2 a § 72 odst. 1 a 2

energetického zákona, uzavírané distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele

licence se zákazníkem v postavení spotřebitele, 

V souladu s výše uvedeným navrhujeme doplnit odkaz na příslušné smlouvy v energetickém

zákoně.

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k bodu č. 31.
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149 HKČR 1836a 47 Z K § 1836a odst. 2

Požadujeme na konci textu odstavce 2 vložit slova „, zákazníkem a podnikatelem nebo

zákazníkem a třetí stranou“. 

Odůvodnění: 

Neakceptováno Vymezení „vedlejší smlouvy“ vychází z definice obsažené ve směrnici 2011/83/EU, čl. 2 odst. 15. Ukončení 

vedlejších smluv přichází v úvahu pouze v případě, že je plnění na základě této vedlejší smlouvy spotřebiteli 

poskytováno na základě dohody mezi podnikatelem, s nímž je uzavřena smlouva hlavní, a podnikatelem, s 

nímž je uzavřena smlouva vedlejší. Pokud tato souvislost dána není, dané pravidlo se neuplatní. Pokud by toto 
150 HKČR 1840 60 Z K § 1840 odst. 1 písm. h)

Požadujeme dotčený bod upravit následovně:

„60. V § 1840 odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova „, s výjimkou § 1825 a 1826a

§ 1817 a 1824 odst. 2“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaný text ustanovení neodpovídá důvodové zprávě, tj. transpozici čl. čl. 3 odst. 3 písm. k)

Směrnice 2011/83/EU, kdy se výjimka neuplatní v případě čl. 8 odst. 2 (upozornění, že se

zákazník učiněním objednávky zavazuje k platbě – u smluv uzavíraných na dálku), čl. 19

(týkajícího se poplatků za používání způsobu platby) a 22 (týkajícího se dodatečných plateb)

směrnice - dle důvodové zprávy mají těmto článkům směrnice odpovídat ustanovení § 1825 a

1826a. Ustanovení § 1825 týkající se uzavírání smluv po telefonu však transponuje článek 8 odst.

5 a 6, nikoliv články 19 a 22 ani čl. 8 odst. 2. Čl. 22 transponuje ustanovení § 1817 a čl. 8 odst. 2

transponuje ustanovení § 1824 odst. 2. Čl. 19 není novelou zákona transponován. 

Z výše uvedeného navrhujeme úpravu textu výjimky. 

Akceptováno Bude upraveno.

151 HKČR 2159 67 Z K § 2159: 

Požadujeme do dotčeného ustanovení vložit nový odst. 6, který zní následovně:

"Právo na úplatu za uskladnění věci vzniká i v případě, kdy kupující nepřevezme reklamovanou 

Akceptováno jinak Navrhujeme tuto problematiku upravit v § 2169 OZ:

„(5) Ustanovení § 2159 odst. 5 o úplatě za uskladnění se použije obdobně, nepřevezme-li kupující věc bez 

zbytečného odkladu po té, co byl prodávajícím vyrozuměn o možnosti věc po posouzení nebo odstranění vady 
152 ÚV-VUV P NZ 7 D Doporučujeme za slovo „Nad“ vložit slovo „označení“ a slova „Zneužívající ujednání“ zvýraznit

tučně v souladu s čl. 30 odst. 5 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno Bude upraveno.

153 ÚV-VUV P 1814 17 D Doporučujeme v novém písmenu t) slova „postoupit pohledávku za smlouvy“ nahradit slovy

„převést práva a povinnosti ze spotřebitelské smlouvy“.

Odůvodnění:

Pohledávka představuje pouze právo podnikatele ze smlouvy, nicméně směrnice ve své příloze k

podmínkám uvedeným v čl. 3 odst. 3 stanovuje v bodě 1. písmenu p) jako nepřiměřenou

podmínku „možnost, aby prodávající nebo poskytovatel bez souhlasu spotřebitele převedl svá

práva a povinnosti podle smlouvy, jestliže toto převedení může sloužit ke snížení záruk

spotřebiteli“. Proto dle našeho názoru bude přeformulování více odpovídat zamýšlenému účelu

směrnice.

Akceptováno Navrhované ustanovení § 1814 písm. t) bude upraveno v tomto smyslu:  „t) umožňují podnikateli bez souhlasu 

spotřebitele postoupit smlouvu, jestliže to může vést ke snížení záruk pro spotřebitele. “

154 ÚV-VUV P NZ 20 D Doporučujeme za slovo „Pod“ vložit slovo „označení“ a slova „Dodatečné platby“ zvýraznit

tučně v souladu s čl. 30 odst. 5 Legislativních pravidel vlády.

Akceptováno Bude upraveno.

155 ÚV-VUV P NZ 24 D Doporučujeme slova „Smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo

obchodní prostory“ zvýraznit tučně.

Akceptováno Bude upraveno.

156 ÚV-VUV P NZ 26 D Doporučujeme slovo „text“ nahradit slovem „slova“ a slova „nahrazuje textem“ nahradit slovy

„nahrazují slovy“.

Akceptováno Bude upraveno.
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157 ÚV-VUV P NZ 29 D Doporučujeme slova „Smlouvy uzavírané distančním způsobem“ zvýraznit tučně. Akceptováno Bude upraveno.

158 ÚV-VUV P 1824a 31 D Doporučujeme v odstavci 1 za slova „uvedené v“ doplnit text „§“. Dále v odstavci 2 na konci

zrušit jednu nadbytečnou závorku.

Akceptováno Bude upraveno.

159 ÚV-VUV P NZ 33 D Doporučujeme za slovo „Nad“ vložit slovo „označení“ a slova „Zvláštní ustanovení o uzavírání

smluv elektronickými prostředky“ zvýraznit tučně.

Akceptováno Bude upraveno.

160 ÚV-VUV P 1836 45 D Doporučujeme slova „se stanoveném“ nahradit slovy „ve stanoveném“. A dále text „h) a j“

nahradit textem „h) a j)“.

Akceptováno Bude upraveno.

161 ÚV-VUV P NZ 48 D Doporučujeme za slovo „Pod“ vložit slovo „označení“ a slova „Výjimky z práva odstoupit od

smlouvy“ zvýraznit tučně.

Akceptováno Bude upraveno.

162 ÚV-VUV P 1837 56 D Doporučujeme za text „§ 1837“ vložit slovo „se“ a slova „s výjimkou smluv o předplatném na

jejich dodávání“ nahradit slovy „, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání“.

Akceptováno Bude upraveno.

163 ÚV-VUV P NZ 63 D Doporučujeme na konci bodu doplnit tečku. Akceptováno Bude upraveno.

164 ÚV-VUV P NZ 64 D Doporučujeme na konci bodu doplnit tečku. Akceptováno Bude upraveno.

165 ÚV-VUV P NZ 65 D Doporučujeme na konci bodu doplnit tečku. Akceptováno Bude upraveno.

166 ÚV-VUV P NZ 67 D Doporučujeme slovo „se“ zrušit. Došlo ke zdvojení. Dále doporučujeme na konci textu tohoto

bodu doplnit tečku (za „ uhradil.“ “) a slova „odstavec 1 a 2“ nahradit slovy „odstavce 1 a 2“.

Akceptováno Bude upraveno.

167 UZS ČR 1811 1 Z K § 1811 odst. 2 písm. c)

Připomínka: Navrhujeme ponechat původní text, nebo vyloučit např. finanční služby.  

Odůvodnění: U bankovních produktů nelze stanovovat celkovou cenu služby předem a stanovení

způsobu je problematické, protože u dlouhodobých kontraktů dochází ke změnám.

Vysvětleno Navrhované ustanovení se nevztahuje na smlouvy o finančních službách - viz § 1811 odst. 3 písm. c) OZ.

168 UZS ČR 1813 9 Z K § 1813 odst. 1

Nahrazení pojmu „přiměřenosti“ pojmem „poctivosti“ je odklonem od dikce směrnice, která

používá pojem „přiměřenost“. Proto máme za to, že by zde měl být zachován pojem

„přiměřenost“ (přičemž tento pojem by měl být vykládán v souladu s preambulí směrnice č.

93/13 EHS). Navíc v zákoně chybí jeden z definičních znaků zneužívajícího ujednání podle čl.

3(1) směrnice, a to skutečnost, že se jedná o ujednání, které nebylo individuálně projednáno. 

Vysvětleno Navrhovaná terminologie je v souladu s českým jazykovým zněním směrnice 93/13/EHS tak, jak bylo dne 10. 

11. 2016 zveřejněno v Úředním věstníku evropské unie. Stávající právní úprava pracuje se dvěma znaky těchto 

ujednání: 1) rozpor s požadavkem přiměřenosti, a 2) významná nerovnováha v právech nebo povinnostech 

stran (v neprospěch spotřebitele). Ačkoliv z hlediska jazykového výkladu má být v obou těchto případech 

předmětem posouzení nerovnováha mezi právy nebo povinnostmi stran, Nejvyšší soud ČR (viz rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 33 Cdo 961/2017) v podstatě hodnotí dané ujednání též z 
169 UZS ČR 1814 11 D K § 1814 návětí

Připomínka: V závislosti na řešení připomínky k § 1813 navrhujeme zachovat původní formulaci.

Odůvodnění: Navržená změna v § 1813 se promítá i do tohoto ustanovení, viz připomínka k § 

Neakceptováno Viz vypořádání připomínky k bodu č. 9.

170 UZS ČR 1814 13 D K § 1814 písm. c) (umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal,

jestliže spotřebitel neuzavře smlouvu nebo nesplní závazek, aniž mu vznikne právo na náhradu v 

Akceptováno Ustanovení § 1814 písm. c) OZ ve stávající podobě de facto znemožňuje využívání institutů závdavku a zálohy. 

Taková úprava se jeví jako nepřiměřená. Směrnice 93/13/EHS jako zneužívající označuje ujednání, která 
171 UZS ČR 1814 14 Z K § 1814 písm. e) (umožňují podnikateli vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou bez

přiměřené výpovědní doby, aniž pro to jsou vážné důvody)

Neakceptováno Znění ustanovení § 1814 písm. e) OZ považujeme za dostatečně flexibilní („aniž pro to jsou vážné důvody “), 

aby umožnilo praktické uplatnění zmíněných výjimek i bez výslovné úpravy v zákoně.
172 UZS ČR 1814 16 Z K § 1814 písm. g) (umožňují podnikateli, aby jednostranně změnil práva či povinnosti stran bez

vážného důvodu přesně uvedeného ve smlouvě)

Neakceptováno Ustanovení § 1814 písm. g) OZ bude ponecháno beze změny. Stávající formulace je podle našeho názoru 

dostatečně široká, aby umožnila uplatnění zmíněných výjimek.
173 UZS ČR 1814 16 D K § 1814 písm.  i) 

Nově toto písmeno včetně návětí zní: 

„Zneužívající jsou zejména ujednání, která

Částečně akceptovánoDůvodová zpráva bude doplněna v tomto smyslu: „Navrhované ustanovení § 1814 písm. j) OZ za zneužívající 

označuje ujednání, která ukládají spotřebiteli pro případ, že nesplní svoji povinnost ze smlouvy, nepřiměřeně 

vysokou sankci [odstavec 1 písm. e) přílohy směrnice]. Při posouzení přiměřenosti sankce je kromě obecných 
174 UZS ČR 1814 16 Z K § 1814 písm. k)

Připomínka: Ustanovení navrhujeme vypustit nebo formulovat jednoznačně tak, že právo na 

Vysvětleno Navrhované ustanovení § 1814 písm. k) primárně za zneužívající označuje ujednání, která vylučují nebo 

omezují (zákonná) práva spotřebitele vůči podnikateli v případě nějakého pochybení ze strany podnikatele. 

175 UZS ČR 1814 17 Z K §1814 písm. m)

Připomínka: Navrhujeme doplnit za slovo „závazek“ slova: “z důvodů jiných než porušení

smlouvy spotřebitelem“.

Vysvětleno V uvedeném případě by šlo o smluvní pokutu - nejedná se o peněžité plnění za službu. Takové ujednání je 

možné, bude-li stanovena v přiměřené výši.  

176 UZS ČR 1814 17 Z K doplnění § 1814 písm. t) (umožňují podnikateli bez souhlasu spotřebitele postoupit

pohledávku za smlouvy, jestliže to může vést ke zhoršení postavení spotřebitele)

Připomínka: § 1814 písm.t) návrh neodpovídá směrnici. Ta považuje za zneužívající ujednání, 

Akceptováno Navrhované ustanovení § 1814 písm. t) bude upraveno v tomto smyslu:  „t) umožňují podnikateli bez souhlasu 

spotřebitele postoupit smlouvu, jestliže to může vést ke snížení záruk pro spotřebitele. “. 

177 UZS ČR ? ? ? K § 1814 odst. 2 písm. a)

V textu nově vkládaného ustanovení je použit výraz „finančními nástroji“ – tento pojem ovšem

NOZ nezná a nedefinuje, ovšem jeho definici neobsahuje ani Směrnice Rady 93/13/EHS. 

Neakceptováno Není zřejmé, k jakému ustanovení novely se tato připomínka vztahuje.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



178 UZS ČR 1816 19 Z K § 1816 (Plnil-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí

se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli ani 

Neakceptováno Navrhované doplnění by vedlo ke snížení ochrany spotřebitelů vyžadované čl. 27 směrnice 2011/83/EU. 

Spotřebitel neví, zda se jedná o skutečné „nevyžádané plnění“ nebo pouze o omyl na straně podnikatele. 
179 UZS ČR 1820 25 Z K § 1820 odst. 1 písm. e)

Připomínka: Navrhujeme zde uvést text dnes platného ustanovení § 1811 odst. 2 písm. c)

občanského zákoníku, viz i připomínka k § 1811 písm. c).  

Odůvodnění: U bankovních produktů nelze stanovovat celkovou cenu služby předem a stanovení 

Akceptováno Na finanční smlouvy se toto ustanovení nevztahuje - viz § 1840 odst. 1 písm. f) OZ.

180 UZS ČR 1820 25 D K § 1820 – potřeba upřesnění

Z textu zákona není jasné, jestli informační povinnosti podle § 1811 odst. 2 platí i pro smlouvy

uzavírané distančně a mimo obchodní prostory. Z důvodové zprávy jsme vyrozuměli, že

záměrem je, aby pro smlouvy uzavírané distančně a mimo obchodní prostory platily jen 

Akceptováno Smlouvy uzavírané distančně a mimo obchodní prostory mají vlastní úpravu v § 1820 OZ.

181 UZS ČR 1820 25 D K § 1820 odst. 3

Připomínka: Navrhujeme vypustit slovo „vyplněné“.

Odůvodnění: Poskytnutí vzoru považujeme vzhledem k předpokládané svéprávnosti spotřebitele

za dostatečné.

Neakceptováno Jedná se o transpozici čl. 6 odst. 4 směrnice 2011/83/EU.

182 UZS ČR 1822 27 Z K § 1822 

Uvedené ustanovení nově požaduje, aby informace sdělené spotřebiteli podle § 1820 odst. 1 bylo

možné změnit jen výslovnou dohodou smluvních stran. Vzhledem k tomu, že § 1820 odst. 1

obsahuje i celou řadu faktických informací, které nejsou předmětem smluvního ujednání stran 

Neakceptováno Jde o transpozici čl. 6 odst. 5 směrnice 2011/83/EU. Pravidlo se vztahuje k obsahu smlouvy, tedy k právům a 

povinnostem ze smlouvy (§ 1724, 1725, 1789 OZ). Změna subjektu závazku je možná podle § 1879 až 1900 

OZ. Pokud nedochází ke změně subjektu, ale pouze údajů, které slouží k určení totožnosti tohoto subjektu, 

zmíněná pravidla se neuplatní. Údaje, které nespecifikují obsah závazku ale smluvní strany, tedy tímto 
183 UZS ČR 1825 32 Z K § 1825 odst. 2 

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že telefonicky nebude možné uzavírat se spotřebiteli smlouvy.

Navíc v případě, že o smlouvě bude se spotřebitelem jednáno telefonicky, bude muset být

smlouva uzavřena v textové podobě. V rozporu se zásadou neformálnosti právního jednání se

tedy zde zavádí formalizované právní jednání, které není důvodné. Podle stávající právní úpravy,

pokud spotřebitel uzavře smlouvu telefonicky, může ve lhůtě 14 dnů od smlouvy odstoupit (§

1829). Proto navržená změna není důvodná a pouze zavádí další formální požadavek na právní

jednání, které jde nad rámec požadavků EU a je dalším krokem v rámci nahrazování tržní

ekonomiky ekonomikou regulovanou. Proto navrhujeme, aby tento nový požadavek nebyl

zaváděn.

Tato připomínka je zásadní.

Neakceptováno Ustanovení bude přeformulováno: „(2) Kontaktuje-li podnikatel spotřebitele prostřednictvím telefonu, na 

začátku každého hovoru musí být spotřebiteli sdělen obchodní účel hovoru a údaje o totožnosti podnikatele, a 

pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti. “. Požadavek textového potvrzení tedy 

bude dopadat jen na případy, v nichž podnikatel kontaktuje s návrhem na uzavření smlouvy spotřebitele. 

Informační povinnosti při sjednávání distančních služeb jsou primárně dány § 1824 OZ. Zde je upraveno i 

pravidlo při případ, že prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout všechny údaje podle § 1820 

odst. 1 OZ. Zakotvení navrhované výjimky by bylo v rozporu s požadavky směrnice. 

Pro smluvní právo sice platí zásada bezformálnosti, ta ale připouští výjimky, je-li to zapotřebí z důvodu 

ochrany jiného zájmu (zde slabší strany). K tomuto řešení bylo přistoupeno právě z důvodu, že se stávající 

řešení pomocí práva odstoupit od smlouvy v řadě případů ukazuje jako nefunkční. Spotřebitelé si mnohdy 

nejsou vědomi, že nějakou smlouvu uzavřeli a v době, kdy vyhledají radu jiné osoby, již není možné od 

smlouvy odstoupit. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, tyto případy se týkají především skupiny zvlášť 

zranitelných spotřebitelů.

Není nám zřejmé, v jakém ohledu má tento návrh ohrožovat tržní ekonomiku. 

Této diskrece využilo 17 z 27 členských států Evropské unie.

184 UZS ČR 1826a 36 D K § 1826a odst. 3 – potřeba upřesnění

Není jasné, co znamená, že spotřebitel není smlouvou vázán. Znamená to, že smlouva nevznikla?

Nebo to znamená, že smlouva vznikla a podnikatel je povinen poskytnout sjednané plnění (zboží,

služby), ale spotřebitel za něj nemusí zaplatit?

Akceptováno Směrnice požaduje, aby v takovém případě spotřebitel nebyl smlouvou nebo nabídkou vázán. V kontextu české 

právní úpravy lze tedy mít za to, že v takovém případě může spotřebitel namítat, že smlouva nevznikla. Pokud 

to však neučiní, nelze proti jeho vůli platnost smlouvy zpochybnit. V takovém případě jej smlouva zavazuje a 

je tedy i povinen zaplatit kupní cenu. Toto vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy.

185 UZS ČR 1826 35 D K § 1826 odst. 3

Připomínka: Navrhujeme vypuštění slov „samostatné spojení a“. 

Odůvodnění: Formulace je dle našeho názoru nejasná a nese v sobě značné riziko interpretační

nejistoty.

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno: „(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud se smlouva uzavírá 

výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací . “. Jedná se o transpozici čl. 10 

odst. 4 a čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/31/ES. Text bude sjednocen s textem § 1827 odst. 1 část věty za 

středníkem.

186 UZS ČR 1828 37 D K § 1828 odst. 1 a odst. 3

Připomínka: Navrhujeme celé ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: Neodpovídá současným trendům rozšíření elektronické podoby právních jednání,

kterou ostatně i řada spotřebitelů preferuje. Vzhledem k požadavkům na předsmluvní informace

může být vyhotovení listiny na místě fakticky nemožné. Popírá se obvykle používaný koncept

trvalého nosiče dat. 

Neakceptováno Jedná se o transpozici čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/83/EU.

187 UZS ČR 1828 37 D K § 1828 odst. 2

(Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také

smlouva uzavřená

Částečně akceptovánoPísmeno c) bude přeformulováno následujícím způsobem: „c) na základě nabídky učiněné spotřebitelem mimo 

obchodní prostory podnikatele za současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele. “. Ustanovení by 

tedy nemělo dopadat na smlouvy uzavřené na základě reklamních akcí, které jsou činěny na dálku (např. 

188 UZS ČR 1832 42 D K § 1832

Připomínka: Navrhujeme nově vloženou část ustanovení vypustit. 

Odůvodnění: Nepovažujeme toto doplnění za potřebné, když prostředky se mají vrátit v případě, 

Neakceptováno Text bude přeformulován. Navrhované znění:  „(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není 

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel 

prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. “.189 UZS ČR 2165 70 D K § 2165(1) – potřeba upřesnění

Znamená změna tohoto ustanovení (kdy se pojem „spotřební zboží“ nahrazuje pojmem „věc“), že 

zákonná dvouletá záruka se bude nově vztahovat na veškeré zboží, včetně např. na potravinářské

zboží (k tomu srov. § 620 obč. zák. z roku 1965)? Taková představa by podle našeho názoru 

Akceptováno Tato změna bude z návrhu vypuštěna. Cílem není změna stávající koncepce.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



190 UZS ČR NZ II D Účinnost novely

Připomínka: Navrhujeme odložit účinnosti novely nejdříve na 1. 7. 2021.

Odůvodnění: Navržený termín, 1. července 2020, vzhledem k obvyklé délce legislativního

procesu a předpokládanému rozsahu dopadů do procesů finančních institucí považujeme za příliš

brzký. 

Akceptováno Termín bude opětovně zvážen s ohledem na postup legislativního procesu.

191 MF P Ob Z Obecná: Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 je paralelně k novele občanského

zákoníku připravována i novelizace zákona o ochraně spotřebitele, který připravuje Ministerstvo

průmyslu a obchodu jako předkladatel a Ministerstvo spravedlnosti jako spolupředkladatel,

přičemž obě tyto novely se liší více jak o rok svým předpokládaným nabytím účinnosti.

Požadujeme vysvětlit, jaký je vztah těchto dvou novelizací a jak budou tyto dvě novelizace na

sebe navázány, neboť věcně mají dle Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 transponovat

stejnou směrnici č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů. 

Vysvětleno Novela občanského zákoníku má napravit nedostatky v transpozici směrnice 2011/83/EU v občanském 

zákoníku. Navazující novela zákona o ochraně spotřebitele má napravit nedostatky týkající se veřejnoprávních 

aspektů této směrnice, přesněji řečeno, má pouze stanovit veřejnoprávní sankce za nedodržení některých 

povinností. Není nezbytné, aby byly obě novely účinné od stejného okamžiku. Na  provázání obou předpisů 

budeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu úzce spolupracovat.

192 MF P Ob Z Obecná: V posledních letech bylo nejprve pracováno na věcném záměru a následně i

paragrafovém znění nového „Spotřebitelského kodexu“, v rámci kterého bylo Ministerstvo

financí požádáno Ministerstvem průmyslu a ochodu a Ministerstvem spravedlnosti o návrh

úpravy stávající transpozice směrnice 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na

trh na dálku, která je dnes upravena v občanském zákoníku. Tyto změny měly být zohledněny

právě v rámci nového kodexu, neboť byl plán spotřebitelskou úpravu z občanského zákoníku

zcela vyškrtnout. S ohledem na fakt, že nyní Ministerstvo spravedlnosti předkládá rozsáhlou

novelizaci spotřebitelského práva v OZ, požadujeme vysvětlit, v jaké fázi legislativního procesu a

do jaké plánované novely spotřebitelského práva má v plánu Ministerstvo spravedlnosti původně

připravovanou aktualizaci transpozice směrnice 2002/65/ES zařadit.

Akceptováno Novela bude doplněna o aktualizaci transpozice směrnice 2002/65/ES dle návrhu MF.

193 MF P 1820 25 Z K bodu 25 návrhu zákona: § 1820 odst. 1 písm. i) - Navrhujeme přeformulovat ustanovení, aby

bylo jasné, kdy spotřebitel nese náklady za vrácení zboží. Z textu ustanovení není zřejmé, zda je

cílem, aby u distančních smluv spotřebitel nesl náklady jen za nestandardní vrácení zboží, tedy

pokud není možné zboží vrátit obvyklou poštovní cestou. Upozorňujeme, že ze současné textace

vyplývá, že u distančních smluv spotřebitel neponese náklady za vrácení zboží, které může být

pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, ale spotřebitel se přesto rozhodne pro jiný

způsob. Domníváme se, že je nezbytné upravit text v tom smyslu, že spotřebitel nese u smluv

uzavřených prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady jednak, pokud zboží

nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, a jednak, pokud může být vráceno obvyklou

poštovní cestou a spotřebitel zvolí jiný způsob. Rozumíme, že toto ustanovení je již v zákoně, 

Vysvětleno Článek 6 odst. 1 písm. i) směrnice 2011/83/EU požaduje jednak obecně sdělení údaje  o povinnosti spotřebitele 

nést náklady spojené s vrácením zboží, jednak ve vztahu k distančním smlouvám požaduje uvedení přímo 

nákladů  vrácení zboží, které pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou - srov. recitál č. 

36. Znění § 1820 odst. 1 písm. i) návrhu je totožné se zněním stávajícího § 1820 odst. 1 písm. g) OZ. 

194 MF P 1824a 31 Z Požadujeme vysvětlit, co znamená výslovná žádost. Domníváme se, že v situaci, kdy si

spotřebitel přeje poskytování služby již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, znamená to, že již o

tuto službu výslovně požádal a není tedy potřeba, aby ho podnikatel k takové opakované žádosti

vyzýval. Z rozdílové tabulky vyplývá, že text je silně inspirován textem směrnice, ovšem

domníváme se, že je potřeba současně hledat i smysl ustanovení směrnice a nezavádět do

českého právního řádu duplicitní požadavky, které následně v praxi mohou činit obtíže – tedy

podle návrhu ustanovení bude nezbytné zdokumentovat, že spotřebitel žádá takové poskytování

služby, poté se zdokumentuje, že podnikatel požádal o podání žádosti, a následně ještě bude

nezbytné zdokumentovat výslovnou žádost. Toto shledáváme jako nadbytečné.

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno. Navrhované znění: „Podnikatel vyzve spotřebitele, aby podal výslovnou 

žádost, pokud si přeje, aby podnikatel zahájil poskytování služby nebo dodávky vody, plynu nebo elektřiny, 

které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, nebo tepla z dálkového vytápění, již ve 

lhůtě pro odstoupení od smlouvy “, případně „Pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby nebo dodávky 

vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, nebo tepla z 

dálkového vytápění, začne podnikatel s plněním již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, pokud o to spotřebitel 

výslovně požádal; k podání žádosti jej podnikatel vyzve “.

195 MF P 1828 37 Z Požadujeme vysvětlit, co znamená výslovná žádost. Domníváme se, že v situaci, kdy si

spotřebitel přeje poskytování služby již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, znamená to, že již o

tuto službu výslovně požádal a není tedy potřeba, aby ho podnikatel k takové opakované žádosti

vyzýval. Z rozdílové tabulky vyplývá, že text je silně inspirován textem směrnice, ovšem

domníváme se, že je potřeba současně hledat i smysl ustanovení směrnice a nezavádět do

českého právního řádu duplicitní požadavky, které následně v praxi mohou činit obtíže – tedy

podle návrhu ustanovení bude nezbytné zdokumentovat, že spotřebitel žádá takové poskytování

služby, poté se zdokumentuje, že podnikatel požádal o podání žádosti, a následně ještě bude 

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno. Navrhované znění: „Podnikatel vyzve spotřebitele, aby podal výslovnou 

žádost, pokud si přeje, aby podnikatel zahájil poskytování služby nebo dodávky vody, plynu nebo elektřiny, 

které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, nebo tepla z dálkového vytápění, již ve 

lhůtě pro odstoupení od smlouvy “, případně „Pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby nebo dodávky 

vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, nebo tepla z 

dálkového vytápění, začne podnikatel s plněním již ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, pokud o to spotřebitel 

výslovně požádal; k podání žádosti jej podnikatel vyzve “.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



196 MF P 1832 42 Z Nově navrhovaný dodatek „…podle toho, co nastane dříve“ nedává za stávajícího znění smysl.

Buď totiž spotřebitel předá zboží podnikateli přímo anebo jen prokáže, že zboží podnikateli

odeslal; nedává ale logiku, aby nastávaly obě skutečnosti, jedna dříve, druhá později. Proč by měl 

Akceptováno Text bude přeformulován. Navrhované znění:  „(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není 

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel 

prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve . “. Odkaz v důvodové zprávě na čl. 13 odst. 3 
197 MF P 1837 50 Z K § 1837 písm. c) - Nepovažujeme za účelné nahrazovat dosavadní jednoznačný pojem „cena“

neurčitým pojmem „aktuální hodnota“. Tento pojem je zde uveden bez dalšího určení nebo 

Akceptováno Česká jazyková verze směrnice sice hovoří o „sjednané ceně“ a dále o „skutečné ceně“, nicméně jiné jazykové 

verze rozlišují mezi „sjednanou cenou“ (price , prix,  Prei ) a „aktuální hodnotou“ předmětných nápojů (actual 
198 MF P 1963 62 Z Požadujeme vysvětlit, co je myšleno pojmem „hrubě nespravedlivé“. Občanský zákoník používá

pojmy „spravedlivé“, „nespravedlivé“, „zjevně nespravedlivé“ a v rámci transpozice těchto 

Vysvětleno Občanský zákoník na různých místech používá jak adjektivum „zjevně“ (srov. např. § 552 OZ), tak adjektivum 

„hrubě“ (srov. např. § 1801 OZ). Zatímco slovo „zjevně“ vyjadřuje spíše míru prokazatelnosti určité 
199 MF P 1964 63 Z Požadujeme vysvětlit, co je myšleno pojmem „hrubě nespravedlivé“. Občanský zákoník používá

pojmy „spravedlivé“, „nespravedlivé“, „zjevně nespravedlivé“ a v rámci transpozice těchto 

Vysvětleno Občanský zákoník na různých místech používá jak adjektivum „zjevně“ (srov. např. § 552 OZ), tak adjektivum 

„hrubě“ (srov. např. § 1801 OZ). Zatímco slovo „zjevně“ vyjadřuje spíše míru prokazatelnosti určité 
200 MF P 1965 64 Z Požadujeme vysvětlit, co je myšleno pojmem „hrubě nespravedlivé“. Občanský zákoník používá

pojmy „spravedlivé“, „nespravedlivé“, „zjevně nespravedlivé“ a v rámci transpozice těchto 

Vysvětleno Občanský zákoník na různých místech používá jak adjektivum „zjevně“ (srov. např. § 552 OZ), tak adjektivum 

„hrubě“ (srov. např. § 1801 OZ). Zatímco slovo „zjevně“ vyjadřuje spíše míru prokazatelnosti určité 
201 MF P 1971 65 Z Požadujeme vysvětlit, co je myšleno pojmem „hrubě nespravedlivé“. Občanský zákoník používá

pojmy „spravedlivé“, „nespravedlivé“, „zjevně nespravedlivé“ a v rámci transpozice těchto 

Vysvětleno Občanský zákoník na různých místech používá jak adjektivum „zjevně“ (srov. např. § 552 OZ), tak adjektivum 

„hrubě“ (srov. např. § 1801 OZ). Zatímco slovo „zjevně“ vyjadřuje spíše míru prokazatelnosti určité 

202 MF P Ob D Obecná: Doporučujeme veškeré materiály (zejména návrh zákona) přizpůsobit aktuálnímu znění

Legislativních pravidel vlády. Značná část našich nezásadních připomínek se týká nedodržování 

Akceptováno Bude upraveno.

203 MF P Ob D Obecná: Doporučujeme zvážit, zda není v souvislosti s předloženou novelou třeba formulovat

přechodná ustanovení.

Akceptováno Bude doplněno.

204 MF P Ob D Obecná: Soubory označené jako „Rozdílová tabulka“ a „Srovnávací tabulka“ jsou naprosto

identické, přičemž předkladatel zřejmě omylem opomněl přiložit srovnávací tabulku a 2x 

Akceptováno Bude upraveno.

205 MF P DZ DZ D Obecná k předkládací zprávě: V souladu s čl. IV Jednacího řádu vlády musí závěry obsažené v

předkládací zprávě být věcně správné a musejí obsahovat zhodnocení z hlediska jejich

případných dopadů na jednotlivé druhy veřejných rozpočtů v tříletém výhledu a také z hlediska

dopadu na podnikatelské prostředí České republiky. Doporučujeme tedy text Předkládací zprávy 

Akceptováno Bude upraveno.

206 MF P DZ DZ D Obecná k důvodové zprávě: str. 3, bod 7, první věta. Za slovem „má“ je potřeba doplnit slovo

„za“. V Důvodové zprávě, str. 3, bod 7, druhá věta: Za písmenem „Z“ je potřeba doplnit slovo

„důvodu“.

Akceptováno Bude upraveno.

207 MF P NZ 1 D V uvozovací části bodu nahradit slovo „zní“ slovem „znějí“. Akceptováno Bude upraveno.

208 MF P 1811 1 D K§ 1811 odst. 2 písmeno c): Navrhujeme nahradit užití termínu „stanovit“ v souvislosti s cenou

termínem „určit“, byť jsme si vědomi, že se jedná o transpozici čl. 5 odst. 1 písm. c) směrnice

2011/83/EU. Stávající znění občanského zákoníku pracuje se slovem stanovit spíše v jiném 

Akceptováno Bude upraveno.

209 MF P 1814 16 D K § 1814 písmeno h): Navrhujeme nahradit užití termínu „stanovit“ v souvislosti s cenou

termínem „určit“, byť jsme si vědomi, že se jedná o transpozici čl. 5 odst. 1 písm. c) směrnice

2011/83/EU. Stávající znění občanského zákoníku pracuje se slovem stanovit spíše v jiném

významu, zejména v souvislosti se stanovením nákladů v § 1811 odst. 2 písm. e) OZ. V

souvislosti s cenou se pak užívá spíše slova určit, viz § 1843 odst. 1 písm. d) OZ. Zároveň 

Akceptováno Bude upraveno.

210 MF P 1811 2 D K § 1811 písm. f): nahradit slovo „údaje“ slovem „informace“. Dále je v tomto ustanovení

použito slovní spojení „poprodejní servis“; toto spojení by bylo vhodnější nahradit ustáleným a 

Částečně akceptovánoSlovo „údaje“ bude nahrazeno slovem „informace“. „Poprodejní servis“ a „záruční servis“ podle našeho 

názoru neoznačuje to samé - záruční servis je servis poskytovaný na základě obchodní záruky.

211 MF P 1811 3 D K § 1811 odst. 2 písm. g): V navrhovaném textu, který má být přidán doporučujeme 7. pád

„smlouvou“ nahradit 4. pádem „smlouvu“. Totéž se týká platného znění s vyznačením

navrhovaných změn a také rozdílové tabulky.

Akceptováno Bude upraveno.

212 MF P 1811 4 D K § 1811 odst. 2 písm. h): Důvodová zpráva tvrdí, že se jedná o formulační změnu v zájmu

dosažení souladu s dikcí čl. 5 odst. 1 písm. g) směrnice 2011/83/EU. Pak ale není jasné, proč se

slovo „funkčnosti“ navrhuje nahradit slovem „funkcích“, obsahuje-li transponovaná směrnice 

Akceptováno Ustanovení bude ponecháno beze změny.

213 MF P 1811 5 D K § 1811 odst. 3 písm. b) - Slovo „a“ pro nadbytečnost vypustit – jedná se o prostý výčet. Akceptováno Bude upraveno.

214 MF P NZ 11 D Slovo „návětí“ nahradit slovy „úvodní části ustanovení“. Akceptováno Bude upraveno.

215 MF P 1814 13 D Doporučujeme bod 13 formulovat takto: „13. V § 1814 písmeno c) zní: „c) umožňují, aby

podnikatel v případě, že závazek ukončí nebo nesplní, nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel

vydal, jestliže spotřebitel neuzavře smlouvu nebo nesplní závazek, aniž mu vznikne právo na 

Akceptováno Bude upraveno.

216 MF P 1814 15 D K § 1814 písm. f): Slova „s nímž“ nahradit slovy „se kterým“, za slovo „možnost“ vložit slovo

„se“ a slovo „se“ za slovem „seznámit“ vypustit.

Akceptováno Bude upraveno.

217 MF P 1814 17 D K § 1814 písm. t): Slovo „za“ nahradit slovem „ze“. Akceptováno Bude upraveno.

218 MF P NZ 20 D Nadpis § 1817 je třeba provést tučným písmem. Akceptováno Bude upraveno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



219 MF P NZ 24 D Nadpis oddílu je třeba provést tučnou kurzívou, jako je to vyznačeno v platném znění a ve znění

vyhlášeném ve Sbírce zákonů.

Akceptováno Bude upraveno.

220 MF P 1820 25 D Navrhujeme za „(dále jen „prostředek komunikace na dálku“)“ vložit čárku, která bude oddělovat

vloženou přívlastkovou větu „který umožňuje…“

Akceptováno Bude upraveno.

221 MF P 1820 25 D Na konci návětí vložit čárku, která odděluje vedlejší větu „než spotřebitel učiní závaznou

nabídku“. Zároveň v nově navrhovaném návětí odstavce 1 vypadlo slovo „také“, čímž se z

demonstrativního výčtu stává taxativní. Předpokládáme, že to tak předkladatel zamýšlí

Akceptováno Bude upraveno. 

222 MF P 1820 25 D K § 1820 odst. 1 písm. b): Slova „svoji totožnost, například“ vypustit. V písmenu d) nahradit

slovo „písm.“ slovem „písmene“. V písmenu e) nahradit čárku za slovy „c) a e) středníkem. V

písmenu i) je užit obrat „navrácení zboží“, který je minimálně neobvyklý. Je třeba hovořit o 

Neakceptováno/akceptovánoZnění písmene b) bude zachováno z důvodů transpozice (totožnost lze například určit i podle identifikačního 

čísla osoby - zápisu v obchodním rejstříku). Jinak bude upraveno dle připomínek.

223 MF P 1820 25 D K § 1820 odst. 1 písm. j): Správně se má odkázat na náklady podle písm. i), není správné uvádět

„takové náklady“.

Akceptováno jinak První část ustanovení bude vypuštěna.

224 MF P 1820 25 D K § 1820 odst. 1 písm. k): Doporučujeme smazat čárku před „nebo“. Akceptováno Bude upraveno. 

225 MF P 1820 25 D K § 1820 odst. 1 písm. l) - V tomto odstavci je použito slovní spojení „poprodejní servis“, toto

spojení by bylo vhodnější nahradit např. záruční servis, viz připomínka k bodu 2. Dále navrhuje

slovo „údaje“ uvést pouze v jednotném čísle.

Neakceptováno „Poprodejní servis“ a „záruční servis“ podle našeho názoru neoznačuje to samé - záruční servis je servis 

poskytovaný na základě obchodní záruky.

226 MF P 1820 25 D K § 1820 odst. 1 písm. m) - Doporučujeme smazat čárku před „a tom“ a současně tato slova

nahradit „a o tom“.

Akceptováno Bude upraveno. 

227 MF P 1820 25 D K § 1820 odst. 1 písm. o) - Domníváme se, že ustanovení je zavádějící, když uvádí, že má být

uvedena „nejkratší doba“. Není jasné, co je nejkratší či minimální doba, po kterou trvají

povinnosti spotřebitele. Pokud by měl spotřebitel více povinností, stačilo by uvést pouze jednu 

Akceptováno Bude upraveno. 

228 MF P 1820 25 D K § 1820 odst. 1 písm. q) - Doporučujeme smazat čárku před slovem „údaje“. Akceptováno Bude upraveno. 

229 MF P 1820 25 D K § 1820 odst. 2 a 3: Požadujeme vyjasnit, jakou normu obsahují odstavec 2 a odstavec 3.

Shledáváme je jako nadbytečné. Již odstavec 1 stanovuje povinnost podnikateli sdělit údaje a

neurčuje formu sdělení – tedy podnikatel může využít všechny formy sdělení. Rozumíme, že 

Akceptováno jinak Ustanovení bude přeformulováno následujícím způsobem: „(2) Podnikatel splní povinnost sdělit údaje podle 

odstavce 1 písm. h), i) a j) také tehdy, poskytne-li spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení 

od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. “. Odstavec 3 bude vypuštěn.
230 MF P NZ 29 D Nadpis nad označením § 1824 (skupinový nadpis) je třeba provést tučným (nikoli obyčejným)

písmem.

Akceptováno Bude upraveno. 

231 MF P 1824 30 D K § 1824 odst. 1 - Slova „uvedené v“ nahradit slovem „podle“. Obecně doporučujeme důsledně

užívat termínu „podle“ namísto obratu „uvedené v“, jak je užito např. hned v následujícím

odstavci, v bodě 31 - § 1824a odst. 1, atd. Zároveň upozorňujeme, že v tomto ustanovení není nic

o čitelnosti textu, ačkoli tak je uvedeno v důvodové zprávě a je to vykázáno v rozdílové tabulce.

Akceptováno Bude upraveno.

232 MF P 1824a 31 D K 1824a odst. 2 - Slovo „údaj“ nahradit slovy „prohlášení o tom,“ a na třetím řádku odstavce

vypustit slovo „že“. Dále doporučujeme kulatou závorku nahradit závorkou hranatou (tak, aby za

sebou nenásledovaly dvě kulaté závorky) – platí i pro další ustanovení, kde je odkaz na §1837

písm. l) uveden v závorce. V souvislosti s odstavcem 5 upozorňujeme, že v § 1828 odst. 5

(novelizační bod 37) je obdobné ustanovení doplněno dovětkem „v textové podobě“. Jde o

úmysl, nebo opomenutí? Doporučujeme věc ještě posoudit.

Akceptováno Bude upraveno. Textová podoba je dle směrnice 2011/83/EU obligatorní jen v případě smluv uzavíraných 

mimo obchodní prostory.

233 MF P 1825 32 D K § 1825 odst. 1 - Doporučujeme za slova „totožnost, a“ doplnit slova „upozorní ho na“,

případně nahradit slova „obchodní povahu hovoru“ slovy „skutečnosti, že se jedná o hovor

obchodní povahy“. Zároveň doporučujeme slovo „telefonu“ nahradit slovy „telefonního hovoru“,

neboť použití pouze slova „telefon“ je v dnešní době zavádějící, když prostřednictvím telefonu

nečiníte jen telefonního hovory, ale i ostatní způsoby komunikace na dálku. Totéž platí pro

odstavec 2.

Částečně akceptovánoUstanovení bude přeformulováno následujícím způsobem: „(1) Kontaktuje-li podnikatel spotřebitele 

prostřednictvím telefonu, na začátku každého hovoru musí být spotřebiteli sdělen obchodní účel hovoru a 

údaje o totožnosti podnikatele, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti. “

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRDG4URJ)



234 MF P 1826 33 D Nadpis nad § 1826 je třeba provést tučným (nikoli obyčejným) písmem. Akceptováno Bude upraveno. 

235 MF P 1826a 36 D K § 1826a odst. 1 - Slova „upozorní“ a „jasným a srozumitelným způsobem“ vypustit a za slovo

„objednávku“ vložit slova „upozorní jasným a srozumitelným způsobem“. V odstavci 2 vložit za

slovo „označeny“ slovo „nápisem“ a před slovy „zavazující k platbě“ nahradit slovo

„objednávka“ slovem „Objednávka“. Zároveň žádáme o vysvětlení, jaký je rozdíl mezi jasným a

zjevným způsobem upozornění. Domníváme se, že zjevný a výrazný způsob (jak požaduje

směrnice) nevyjadřují totéž.

Akceptováno Bude upraveno. 

236 MF P 1828 37 D K § 1828 odst. 1 - Slova „podobě; v“ nahradit slovy „podobě. V“ a na třetím řádku odstavce

vložit za slovo „podobě“ slova „lze tyto údaje sdělit“. Stejné úpravy provést i v odstavci 3.

Akceptováno Bude upraveno. 

237 MF P 1828 37 D K § 1828 odst. 4 - Doporučujeme text v závorce nahradit následovně:„… právo odstoupit od

smlouvy podle § 1837 písm. l)“. Dvojitá závorka v podobě, v jaké je uvedená v návrhu, není

přípustná.

Akceptováno Bude upraveno. 

238 MF P 1829 38 D K § 1829 odst. 1 - Slova „Lhůta podle věty první“ nahradit slovy „Tato lhůta“. Doporučujeme

obrat „podle věty první“ vypustit pro bezprostřední návaznost textu, a tedy pro nadbytečnost.

Akceptováno Bude upraveno. 

239 MF P 1829 38 D K § 1829 odst. 1 písm. a) - Doporučujeme ustanovení rozepsat do bodů, neboť v současné

podobě je nepřehledné, když ve výčtu jsou ještě věty, které rozvíjejí jednotlivé typy smluv.

Akceptováno Bude upraveno. 

240 MF P 1831 40 D K § 1831 odst. 1 - Za slovo „nejpozději“ vložit slovo „však“ a slova „Lhůta podle věty první“ z

obdobných důvodů, jako jsou uvedeny v předchozí připomínce, nahradit slovy „Tato lhůta“. Za

slova „spotřebitel odešle zboží“ vložit slova „nebo je předá podnikateli“. Nicméně v souvislosti s

tímto ustanovením jsme názoru, že přesnější by byl obrat „Tato lhůta je zachována, pokud …“.

Nevidíme důvod, proč by měla být lhůta spojována s vyvratitelnou domněnkou. Je na

spotřebiteli, aby měl akt odeslání zboží podnikateli nebo jeho předání podnikateli v případě sporu

dostatečně průkazný.

Akceptováno Bude upraveno. 
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241 MF P NZ 41 D Slova „§ 1820 odst. 1“ v obou případech vypustit. Akceptováno Bude upraveno.

242 MF P 1832 42 D Před slovo „podle“ vložit slova „a to“. Akceptováno Bude upraveno.

243 MF P 1836 45 D K § 1836 písm. a): Navrhujeme nahradit „se stanoveném množství“ slovy „ve stanoveném

množství“.

Akceptováno Bude upraveno.

244 MF P 1837 50 D Doporučujeme zde v sousloví „jejichž aktuální cena“ vynechat slovo „aktuální“, které není ve

stávajícím znění § 1837 písm. c) OZ, tudíž ani logicky neodpovídá platnému znění s vyznačením

navrhovaných změn.

Akceptováno Bude upraveno.

245 MF P 1837 55 D K § 1837 písm. h - Druhou část nově navrhovaného ustanovení „…, pokud spotřebitel porušil

jejich původní obal,“ doporučujeme nahradit textem „…, pokud jej spotřebitel porušil,“. Jestliže

se zde navrhuje doplnit text o nový pojem „uzavřený obal“, pak stávající pojem „původní obal“

působí nadbytečně až dokonce matoucím dojmem, že se nejedná o totéž.

Akceptováno Bude upraveno.

246 MF P NZ 58 D Ke zrušení § 1838 - Zde by měl být odkaz na bod 19 zvláštní části důvodové zprávy, který se

týká § 1816, a nikoliv odkaz na bod 20.

Akceptováno Bude upraveno.

247 MF P 1840 60 D Uvedena nadbytečná čárka ,„s výjimkou § 1825 a §1826a“ namísto „s výjimkou § 1825 a

§1826a“. 

Akceptováno Bude upraveno.

248 MF P 1840 61 D Uvedena nadbytečná čárka „,s výjimkou § 1817 a §1826a“ namísto „s výjimkou § 1817 a

§1826a“.

Akceptováno Bude upraveno.

249 MF P 1963 62 D K § 1963 odst. 1 písm. b): Slovo „mu“ nahradit slovem „dlužníku“. V souvislosti s odstavcem 2

poznamenáváme, že nám není jasný vztah třicetidenní lhůty podle odstavce 1, a lhůty v odstavci

2, která může být delší než 60 dnů. Podle odstavce 1 je cena splatná do třiceti dnů, ale podle

odstavce 2 je možné si dobu splatnosti ujednat delší, a to dokonce i více než 60 dnů (bez horní

časové hranice), pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Z toho by bylo možné

dovozovat, že lze ujednat dobu splatnosti nad třicet dnů s omezení šedesáti dnů, kde se „hrubá

nespravedlnost vůči věřiteli“ neposuzuje, resp. je připuštěna. Doporučujeme věc ještě posoudit a

vyjasnit alespoň v důvodové zprávě.

Akceptováno Bude upraveno. V odstavci 1 je dispozitivně stanovena splatnost. Odstavec 2 potom stanoví meze smluvní 

volnosti.

250 MF P 1963 62 D K § 1963 odst. 1 písm. c) - Doporučujeme doplnit, komu má být faktura nebo jiná výzva

doručena, tedy doplnit, že má být doručeno dlužníkovi.

Akceptováno Bude upraveno.

251 MF P 1964 63 D K § 1964 odst. 1 a DZ: Doporučujeme upravit důvodovou zprávu, neboť jednak obsahuje značné

množství překlepů a jednak ani neodpovídá textu ustanovení. Nerozumíme tvrzení, že druhá věta

se přesouvá z § 1972, neboť druhá věta není v současném textu § 1972.

Akceptováno Bude upraveno.

252 MF P NZ 66 D Ke zrušení § 1972 - Zde by měl být odkaz na bod 63 zvláštní části důvodové zprávy, který se

týká § 1964 odst. 1, a nikoliv odkaz na bod 62.

Akceptováno Bude upraveno.

253 MF P 2159 67 D K § 2159 odst. 2. - Doporučujeme smazat čárku ve spojení „…okolnosti uzavření smlouvy nebo

pokud kupující…“, neboť ve větě by měl být držen stejný poměr mezi alternativami.

Akceptováno Bude upraveno.

254 MF P 2159 67 D K § 2159 odst. 3 - Požadujeme nahradit slova „všechny peněžité částky“ slovy „všechna peněžitá

plnění“, aby bylo dodrženo pojmosloví občanského zákoníku, který nepoužívá pojem „peněžité

částky“, ale pojem „peněžitá plnění“.

Akceptováno Bude upraveno.

255 MF P 2161 69 D Uvedena nadbytečná čárka „,ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje“ namísto „ledaže to

povaha věci nebo vady vylučuje“. 

Akceptováno Bude upraveno.

256 MF P 2169 71 D K § 2169: V navrhovaném odstavci 1 doporučujeme na konci věty nahradit text „v odstavcích 2

až 4“ textem „v odstavci 4“. Navrhované odstavce 2 a 3 neupravují podmínky pro odstoupení od

smlouvy. A větu druhou doporučujeme i s ohledem na větu třetí navrhovaného odstavce 4

přeformulovat na „Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 se nepoužijí.

Neakceptováno Odkaz se nevztahuje k právu na odstoupení od smlouvy, ale k podmínkám pro všechna práva vznikající z 

vadného plnění (tedy i oprava, výměna, sleva).

257 MF P 2169 71 D K § 2169 odst. 3: Za slova „vady a“ vložit slovo „to“. Akceptováno Bude upraveno.
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258 MF P 2169 71 D K § 2169 odst. 4 - Doporučujeme smazat čárku před slovy „a dále vždy“. Upozorňujeme, že by

bylo vhodné formulačně upravit toto ustanovení, neboť není logické, pokud je u pravidla

uvedeno, že se pravidlo uplatní „pouze pokud“ a následně je vyjmenováno několik dalších

situací, u kterých pravidlo platí vždy.

Akceptováno Bude upraveno.

259 MF P 2174 73 D K § 2174a odst. 1 - Doporučujeme nahradit slovo „jeho“ ve spojení „přesahující jeho zákonné

povinnosti“ slovem „jejich“, neboť se zájmeno vztahuje k prodávajícímu, výrobci nebo jiné třetí

osobě.

Akceptováno Bude upraveno.

260 MF P PZ PZ D K platnému znění: § 1828 odst. 4 - Na konci odstavce překlep – uvedeny 2 závorky „(§1837

písm. l))“ namísto „(§1837 písm. l)“.

Akceptováno Bude upraveno.

261 MF P PZ PZ D K platnému znění: § 1816 věta druhá - V druhé větě uveden nadbytečný dvojitý spojovací výraz

„ani – ani“. Navrhujeme vypustit první „ani“ za slovem „podnikateli“ a větu formulovat takto: :

„Spotřebitel nemusí své náklady podnikateli vracet, ani ho o tom vyrozumět“.

Akceptováno Bude upraveno.

262 MF P DZ DZ D K důvodové zprávě: Ve zvláštní části, bodě 6 (§ 1812 odst. 2 věta druhá) překlep ve slově

„stanových“ namísto „stanovených“.

Akceptováno Bude upraveno.

263 MF P DZ DZ D K důvodové zprávě: Ve zvláštní části důvodové zprávy, bodě 19, větě poslední se doporučuje

slova „dodávku služeb“ nahradit slovy „dodávku zboží“.  

Akceptováno Bude upraveno.

264 MF P DZ DZ D K důvodové zprávě: Ve zvláštní části důvodové zprávy, bodě 62, se doporučuje nahradit citaci ze

7. vydání učebnice správního práva na citaci z aktuálního vydání této učebnice (HENDRYCH,

Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-

1).

Akceptováno Bude upraveno.

265 MF P DZ DZ D K důvodové zprávě: Ve zvláštní části důvodové zprávy, bodě 63, se větu „V souladu se směrnicí

č. 2011/7/EU (čl. 7 odst. 1 až 4) se doplňuje rovněž zkrácení práva na náhradu nákladů

spojených s vymáháním pohledávky a výslovně se stanovení, že ujednání, že které by právo

věřitele na úrok zcela vylučovala, je hrubě nespravedlivá.” doporučuje reformulovat z důvodu

srozumitelnosti.

Akceptováno Bude upraveno.

266 MF P DZ DZ D K důvodové zprávě: Ve zvláštní části důvodové zprávy, bodě 63 doporučujeme upravit první

větu vysvětlení, aby byla formálně správná.

Akceptováno Bude upraveno.

267 MF P DZ DZ D K důvodové zprávě: Ve zvláštní části důvodové zprávy, bodě 58 týkající se zrušení § 1838 s

odkazem na § 1816 doporučujeme opravit odkazy – uvést správný odkaz na bod 19 důvodové

zprávy, který se týká § 1816 - nesprávně uveden odkaz na bod 20, který se týká § 1817.

Akceptováno Bude upraveno.

268 MF P DZ DZ D K důvodové zprávě: Zvláštní část k článku II (navrhovaná účinnost): Domníváme se, že z logiky

věci by slovo „navrhuje“ mělo být nahrazeno slovem „nenavrhuje“, neboť žádná legisvakance

není nutná.

Akceptováno Bude upraveno.

269 KZPS Ob O Obecná připomínka

Opakovaně se potvrzuje koncepční nedostatek při tvorbě nového občanského zákoníku, jako

základní normy soukromého práva, kdy část spotřebitelského práva byla zařazena do této stěžejné

právní normy. Tato skutečnost se projevuje častými novelami vyvolanými zejména evropskými

právními normami.

Proto jsme uvítali snahu o koncentraci spotřebitelského práva do samostatného právního

předpisu, která by měla umožnit pružnou reakci na potřebu implementovat novou evropskou

legislativu. Tím bude vytvořen potřebný prostor pro právní ukotvení zcela nových prvků regulace

(v souvislosti s digitálním prostředím, online prodejem a jiné) a nebude muset být zatěžován

občanský zákoník, do něhož se příliš podrobná a technicistní úprava pro jeho obecnost příliš

nehodí. Z toho vychází požadavek o sdělení stavu přípravy tohoto právního předpisu, o jehož

přípravě byla podána informace již v roce 2016.

Vysvětleno Od přípravy tzv. spotřebitelského kodexu bylo upuštěno. Potřebné změny budou provedeny na úrovni 

občanského zákoníku a stávajícího zákona o ochraně spotřebitele.

270 KZPS 1811 1 D K § 1811 písm. d) – doporučujeme zvážit, zda ponechat na vůli podnikatele mít či nemít

stanoven zvlášť postup pro vyřizování – dle našeho názoru lze někdy velmi obtížně oddělit co je

stížnost a co reklamace – předpis EU hovoří o podmínkách vyřizování reklamací a stížností.

Vzhledem k tomu, že způsob reklamace vad a uplatňování práv ze záruky za jakost je povinnou

součástí informace zákazníka nevidíme důvod, proč to oddělovat. Samozřejmě by k tomu byla

nutná odpovídající legislativní úprava písm. d) a f) návrhu.

Připomínka je doporučující.

Neakceptováno Srovnávacím jazykovým výkladem lze dojít k závěru, že čl. 5 odst. 1 písm. d) směrnice 2011/83/EU vyžaduje 

poskytnutí informace o způsobu vyřizování stížností („trader's complaint handling policy “, „les modalités 

prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations “). Vyřizování „reklmací“ ve smyslu uplatnění 

práv z vadného plnění se v české jazykové verzi vyskytlo navíc. Tato informace se poskytuje pouze v případě, 

pokud má podnikatel takový zvláštní postup stanoven. Informační povinnosti pro distanční smlouvy a smlouvy 

uzavírané mimo obchodní prostory jsou již v režimu maximální harmonizace, kde již tato podmínka existence 

zvláštního postupu vyřizování stížností musí být transponována. Preferujeme tedy obě ustanovení formulovat 

stejně.
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271 KZPS 1812 6 D K § 1812 odst. 2 – dáváme k úvaze, zda takto široce stanovený zákaz odchýlení se od ustanovení

k ochraně spotřebitele je správný. Jednak předpis EU čl. 3 odst. 1 umožňuje individuálně

sjednanou smluvní podmínku a pak tedy je v rozporu toto ustanovení. Pokud by se jednalo o

rozpor s donucujícími ustanoveními, pak je to nadbytečné.

Připomínka je doporučující.

Neakceptováno Vzhledem k tomu, že je směrnice 93/13/EHS založena na principu minimální harmonizace (čl. 8), je možné 

regulaci zneužívajících ujednání vztáhnout i na ujednání indiviuálně sjednaná, jak také Česká republika učinila 

již při transpozici této směrnice do zákona č. 40/1964 Sb. V tomto ohledu není navrhována změna. Zákaz v § 

1812 odst. 2 OZ je nezbytný, aby bylo vyhověno požadavkům evropského práva. Práv, která spotřebitelům ze 

směrnic, potažmo ze zákona vyplývají, se spotřebitelé nemohou platně vzdát.

272 KZPS 1813 9 D Doporučujeme zvážit použití termínu „poctivost“ místo termínu „přiměřenost“. Domníváme se,

že „poctivost“ a jednat s ní v souladu stanovená v § 6 OZ je povinností každého podnikatele, a

tedy i podnikatele vstupujícího do právního vztahu se spotřebitelem. Oproti tomu s pojmem

„přiměřenost“ tomu tak není. Doporučujeme proto tento termín nezavádět a používat

terminologii evropskou. Z obdobných důvodů doporučujeme nepoužívat termín „zneužití“ a

používat evropský termín „přiměřený“, „nepřiměřený“ apod., který se spíše hodí než termín

používaný ve veřejnoprávních normách. V souladu s tím pak upravit i navazující ustanovení.

Připomínka je doporučující. 

Neakceptováno Navrhovaná terminologie je v souladu s českým jazykovým zněním směrnice 93/13/EHS tak, jak bylo dne 10. 

11. 2016 zveřejněno v Úředním věstníku evropské unie. Stávající právní úprava pracuje se dvěma znaky těchto 

ujednání: 1) rozpor s požadavkem přiměřenosti, a 2) významná nerovnováha v právech nebo povinnostech 

stran (v neprospěch spotřebitele). Ačkoliv z hlediska jazykového výkladu má být v obou těchto případech 

předmětem posouzení nerovnováha mezi právy nebo povinnostmi stran, Nejvyšší soud ČR (viz rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 33 Cdo 961/2017) v podstatě hodnotí dané ujednání též z 

hlediska principu poctivosti - nejedná se o pouhé poměření práv a povinností, ale zohlední se také další 

okolnosti daného případu (například zda šlo o adhezní smlouvu, zda byla jasná a srozumitelná apod.). V 

konečném výsledku podle našeho názoru přidání dalšího definičního znaku usnadní aplikaci tohoto ustanovení.

Čl. 3 odst. 1 směrnice 93/13/EHS vymezuje jako zneužívající ujednání, které zakládá v rozporu se zásadou 

dobré víry/poctivosti („en dépit de l’exigence de bonne foi “, „entgegen dem Gebot von Treu und Glauben “, 

„contrary to the requirement of good faith “) významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran v 

neprospěch spotřebitele („au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et 

obligations des parties découlant du contrat “, „zum Nachteil des Verbrauchers ein erhebliches und 

ungerechtfertigtes Mißverhältnis der vertraglichen Rechte und Pflichten der Vertragspartner verursacht “, „a 

significant imbalance in the parties’ rights and obligations arising under the contract, to the detriment of the 

consumer “).

273 KZPS 1830 39 O Bude vzorový formulář? a jakým způsobem bude vydán – součást jaké normy? Vysvětleno Vzorový formulář je s účinností od 1. 1. 2014 obsažen v nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o 

právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém 

formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

274 MD P 1840 60 Z V souladu se závěry meziresortního připomínkového řízení k novele zákona o silniční dopravě

(aktuálně projednáván pracovními orgány vlády České republiky) vyjímá nyní předkládaná novela 

občanského zákoníku u smlouvy o přepravě osob povinnost podnikatele sdělit spotřebiteli svou

totožnost, sídlo a některé další údaje předepsané pro spotřebitelské smlouvy.

Novelizovaný občanský zákoník a novelizovaný zákon o silniční dopravě tak umožní fungování

taxislužby provozované na základě objednávky provedené elektronickými prostředky způsobem

zamýšleným v novele zákona o silniční dopravě. Pro ilustraci lze uvést, že se jedná o služby typu

Uber, jejichž „legalizace“ je v současné době velkým politickým tématem se značnou podporou

veřejnosti. Vzhledem k fungování těchto aplikací není v okamžiku závazné objednávky znám

konkrétní dopravce, který přepravu provede. Zákon o silniční dopravě bude stanovovat povinnost

sdělit cestujícímu identifikační údaje dopravce před uskutečněním samotné přepravy, čímž zajistí

ochranu spotřebitele.

Pro Ministerstvo dopravy je tudíž zcela zásadní, aby bylo znění, respektive smysl právní úpravy

obsažené v nyní předložené novele občanského zákoníku zachován. Požadujeme proto, aby s

Ministerstvem dopravy byly projednány případné připomínky uplatněné v meziresortním

připomínkovém řízení, které by směřovaly vůči zmíněné výjimce z aplikace ustanovení o

spotřebitelských smlouvách na smlouvu o přepravě osob.

Konkrétně se jedná především o ustanovení § 1840 odst. 1 písm. h) občanského zákoníku ve

znění nyní předloženého návrhu zákona, které obecně částečně vyjímá smlouvu o přepravě osob

z působnosti pravidel pro spotřebitelské smlouvy. Ustanovení § 1826a následně s odkazem na

ustanovení § 1820 stanovuje, které informace musí být u smlouvy uzavírané za použití

elektronických prostředků (včetně smlouvy o přepravě osob) sděleny spotřebiteli, přičemž

identifikační údaje podnikatele (dopravce) mezi tyto informace nepatří. Pokud by byla výjimka z

působnosti spotřebitelských smluv na smlouvu o přepravě osob zrušena, nebo pokud by byly

rozšířeny povinně sdělované informace o identifikační údaje podnikatele, nebylo by možné pro

kolizi veřejnoprávní úpravy v zákoně o silniční dopravě a soukromoprávní v občanském

zákoníku naplnit požadavky právních předpisů tak, aby bylo možné využívat pravidel pro

taxislužbu objednávanou elektronickými prostředky. Takový stav je z hlediska souladnosti

právního řádu nežádoucí a vedl by pravděpodobně k ignoraci ustanovení o spotřebitelských 

Akceptováno Ve smyslu této připomínky navrhujeme vyloučit smlouvy o přepravě osob také z působnosti § 1811 odst. 2 OZ.

Z § 1840 odst. 1 písm. h) OZ navrhujeme vypustit odkaz na § 1825 OZ (smlouvy uzavírané po telefonu), jehož 

aplikaci směrnice 2011/83/EU na smlouvy o přepravě osoby nevyžaduje.
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275 MD P D Doporučujeme ustanovení § 2072 odst. 2 občanského zákoníku upravit tak, aby zněl: 

„Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých

mravů vůči osobě dárci blízké.“.

Stávající znění uvedeného ustanovení považuje za nevděk vůči dárci, podle našeho názoru

nesprávně, zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovaného, což je zřejmý lapsus

calami zákonodárce. Považujeme za vhodné tuto zjevnou nesprávnost napravit, aby zákon

používal správně pojmy, které si zavádí, a nedocházelo tak ke zmatení adresátů.

Neakceptováno Ačkoliv s doporučením souhlasíme, nepovažujeme za vhodné tuto změnu činit v rámci předkládané novely 

občanského zákoníku. Novela má za cíl především urychleně napravit nedostatky v transpozici směrnice 

2011/83/EU, ohledně níž České republice hrozí řízení pro porušení Smluv, jakož i pochybení při transpozici 

dalších směrnic. Obsah novely je tedy prezentován výlučně jako transpoziční, což není případ navrhované 

změny.

276 MD P D Ze stejného důvodu jako u § 2072 odst. 2 doporučujeme změnit ustanovení § 2438 odst. 1 

občanského zákoníku tak, aby zněl: „Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, byla-li ujednána 

nebo je-li obvyklá, zejména vzhledem k příkazníkovu podnikání. 

 I v tomto případě se jedná o zjevnou chybu zákonodárce, kterou je při příležitosti novely 

občanského zákoníku vhodné napravit. 

Neakceptováno Ačkoliv s doporučením souhlasíme, nepovažujeme za vhodné tuto změnu činit v rámci předkládané novely 

občanského zákoníku. Novela má za cíl především urychleně napravit nedostatky v transpozici směrnice 

2011/83/EU, ohledně níž České republice hrozí řízení pro porušení Smluv, jakož i pochybení při transpozici 

dalších směrnic. Obsah novely je tedy prezentován výlučně jako transpoziční, což není případ navrhované 

změny.

277 ÚV-OKOM P K materiálu měly být podle čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních pravidel vlády přiloženy příslušné

srovnávací tabulky.

Akceptováno Bude doplněno.

278 ÚV-OKOM V rozdílové tabulce by měly být uváděné směrnice v nejnovějším znění (jedná se hlavně o článek

3, 4 a 5 směrnice 1993/13/EHS a článek 3 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/83/EU, resp. čl. 27

odst. 2 směrnice 2015/2302).

Akceptováno Bude upraveno.

279 ÚV-OKOM P Předkládací zpráva hovoří o nutnosti napravit transpozici 4 směrnic (2011/83/EU, 93/13/EHS,

1999/44/ES a 2011/7/EU). Materiál ale uvádí i celexová čísla směrnic 2002/65/ES a 2000/31/ES.

Nadto např. v případě transpozice čl. 3 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/83/EU, který byl zcela

nahrazen zněním podle směrnice 2015/2302, je relevantní také tato směrnice. Nutno vyjasnit,

které předpisy EU jsou materiálem implementovány, resp. reimplementovány.

Akceptováno Bude upraveno.

280 ÚV-OKOM P Bod 5. obecné části důvodové zprávy by měl obsahovat výčet dotčených předpisů EU, které se

návrhem transponují.

Akceptováno Bude upraveno.

281 ÚV-OKOM P Podle odst. 2 čl. II přílohy č. 5 Legislativních pravidel rozdílová tabulka obsahuje na jedné straně

buď úplné znění ustanovení navrženého zákona nebo nařízení vlády nebo charakteristiku obsahu

tohoto ustanovení, a na druhé straně tomu odpovídající úplné znění normativního ustanovení

předpisu EU nebo charakteristiku jeho obsahu. Pro účely tohoto ustanovení je nutno pojem

ustanovení vykládat jako „již dále nedělitelná část právního předpisu, většinou odstavec“.

Vzhledem k rozsáhlosti některých paragrafů či obsáhlosti ustanovení směrnic (např. § 1814, §

1829, § 1837 nebo § 1863 odst. 1) je někdy velmi složité dohledávat, který odstavec je

implementační ke kterému ustanovení směrnice. Vkládání nikoli jednotlivých ustanovení, nýbrž

celých paragrafů návrhu zákona, resp. celých obsáhlých ustanovení směrnic, není proto vhodné.

Požadujeme rozdílovou tabulku upravit.

Akceptováno Bude upraveno.

283 ÚV-OKOM P 1811 4 Z K bodu 4 (§ 1811 odst. 2 písm. h):

Souhlasíme s předkladatelem, že cílem ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. g) směrnice 2011/83/EU je

postihnout funkce, nikoli funkčnost digitálního obsahu. Směrnice však obsahuje pojem

funkčnost, proto neplatí argumentace k změně pojmu v důvodové zprávě. Považujeme za nutné

důvodovou zprávu doplnit o předkladatelovy úvahy.  

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak Ustanovení bude ponecháno beze změny.

284 ÚV-OKOM P 1811 5 D K bodu 5 (§ 1811 odst. 3 písm. b): 

Návrh by měl správně uvádět pouze slova „o zájezdu, a“, jak je ostatně uvedeno v platném znění

a rozdílové tabulce, neboť slovo „smlouva“ je již obsaženo v návětí ustanovení.

Akceptováno Bude upraveno.
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285 ÚV-OKOM P 1813 9 Z K bodu 9 (§ 1813): 

1. Máme za to, že změnu pojmu přiměřenost, který je ve vnitrostátním právu zaužíván, je

nezbytné lépe odůvodnit. Je nutno doplnit důvodovou zprávu o vyjádření, jaké problémy v

kontextu implementace práva EU pojem přiměřenost způsobuje a jasně stanovit, zda a jak se

obsah pojmu poctivost bude od pojmu přiměřenost lišit.

2. Jedním ze znaků zneužívajícího ujednání ve smyslu článku 3 odst. 1 směrnice 93/13/EHS je,

že nebylo individuálně projednáno (předkladatel to sám v důvodové zprávě uvádí), nicméně

definice zneužívajícího ujednání v § 1813 odst. 1 tento znak neobsahuje. Jelikož se jedná o jeden

z definičních znaků předmětného pojmu, měla by být definice upravena tak, aby z ní bylo patrné,

že zneužívající ujednání je takové smluvní ujednání, které nebylo individuálně sjednáno.

Tyto připomínky jsou zásadní.

3. V návrhu u bodu 9. chybí celex 31993L0013.

Částečně akceptováno1. Důvodová zpráva bude doplněna. Stávající právní úprava pracuje pouze se dvěma znaky těchto ujednání: 1) 

rozpor s požadavkem přiměřenosti, a 2) významná nerovnováha v právech nebo povinnostech stran (v 

neprospěch spotřebitele). V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 33 Cdo 961/2017, je 

uveden následující postup při hodnocení zneužívajících ujednání: „V praxi to znamená, že v první řadě je 

nutné posoudit rovnováhu práv a povinností smluvních stran, půjde-li o značnou nerovnováhu, je třeba dále 

zkoumat k újmě jaké strany. Bude-li shledána nerovnováha k újmě spotřebitele, musí být dále zjištěno s 

ohledem na okolnosti konkrétního případu, zda jde o nerovnováhu přiměřenou či nepřiměřenou (např. je-li 

vyvážena jiným ujednáním pro spotřebitele výhodným) “. Ačkoliv z hlediska jazykového výkladu má být v 

obou těchto případech předmětem posouzení nerovnováha mezi právy nebo povinnostmi stran, v druhém kroku 

Nejvyšší soud v podstatě hodnotí dané ujednání z hlediska principu poctivosti, neboť se nejedná o pouhé 

poměření práv a povinností, ale zohlední se také další okolnosti daného případu. Stávající vymezení 

zneužívajících ujednání prostřednictvím jednoho (dosti vágního) znaku, činí toto ustanovení pro praxi obtížně 

uchopitelným. To může vést jak k přílišné restrikcí smluvní autonomie, tak i k přílišné zdrženlivostí při 

obsahové revizi smluv. Doplnění dalšího znaku - poctivosti, v souladu se směrnicí 93/13/EHS, má aplikaci 

tohoto ustanovení usnadnit. Princip poctivosti umožňuje zohlednit, jak byla smlouva uzavřena (např. zda jde o 

adhezní smlouvu), jakým způsobem byla sporná ujednání spotřebiteli poskytnuta (zda nebyla nejasná či 

nesrozumitelná) apod.

2. Směrnice 93/13/EHS je založena na principu minimální harmonizace (čl. 8), je možné regulaci 

zneužívajících ujednání vztáhnout i na ujednání indiviuálně sjednaná, jak také Česká republika učinila již při 

transpozici této směrnice do zákona č. 40/1964 Sb. Změna tohoto přístupu není navrhována.

3. Bude doplněno.

286 ÚV-OKOM P 1814 16 D Výčet ujednání, která se považují za zneužívající, sice odpovídá demonstrativnímu výčtu

obsaženému v příloze směrnice 93/19/EHS, nicméně doporučujeme předkladateli zvážit, zda by s

ohledem na zvláštní povahu rozhodčího řízení a jeho dopad v českých podmínkách nebylo

vhodné převzít z dosavadního ustanovení písm. j) část věty za středníkem (…, nebo ukládají

spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není

vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele.“). Stejně tak doporučujeme zvážit

zachování dosavadního písmene k).

Vysvětleno Ve spotřebitelských sporech je s účinností od 1. 12. 2016 výslovně zakázáno řešení sporu v rozhodčím řízením 

- viz § 2 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení, ve znění pozdějších předpisů. Stávající § 1814 

písm. j) nezapovídá rozhodčí řízení obecně, ale pouze ta řízení, v nichž rozhodce nebo rozhodčí soud není 

vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele . Zvláštní zákon tedy v této otázce již poskytuje 

spotřebitelům dostatečnou ochranu, přesněji řečeno vyšší než občanský zákoník.

Dosavadní písmeno k) se navrhuje upravit v písmenu j). Jeho působnost má být rozšířena.

287 ÚV-OKOM P 1814 17 Z K bodu 17 (§ 1814 písm. t):

Směrnice 93/13/EHS v příloze v bodě 1. písm. p) hovoří o převedení práv a povinností

prodávajícího nebo poskytovatele, může-li to sloužit ke snížení záruk spotřebiteli. Podle písmene

t) § 1814 návrhu jde o postoupení pohledávky, může-li to vést ke zhoršení postavení spotřebitele.

Jsme toho názoru, že ochrana poskytovaná směrnicí je širší, než aktuálně navrhované znění

ustanovení. Žádáme o vysvětlení, případně úpravu ustanovení.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Navrhované ustanovení § 1814 písm. t) bude upraveno v tomto smyslu:  „t) umožňují podnikateli bez souhlasu 

spotřebitele postoupit smlouvu, jestliže to může vést ke snížení záruk pro spotřebitele. “

288 ÚV-OKOM P 1815 18 D K bodu 18 (§ 1815):

V rozdílové tabulce je ustanovení vykazováno jako transpoziční k článku 5 směrnice 93/13/EHS.

Dle našeho názoru se ale nejedná o transpozici článku 5. Pokud má být ustanovení i nadále

vykazováno jako transpoziční, je nutno vykázat, ke kterému článku směrnice se vztahuje.

Akceptováno Bude upraveno.

289 ÚV-OKOM P 1816 19 Z K bodu 19 (§ 1816):

Ustanovení čl. 9 směrnice 2002/65/ES stanoví, že spotřebitel má být v případě neobjednaného

plnění zproštěn jakýchkoli závazků. Navrhovaný § 1816 stanoví, že spotřebitel nemusí nic vracet

na své náklady, což by mohlo být interpretováno tak, že na podnikatelovy náklady vracet musí.

Žádáme slova na své náklady vypustit.

Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno Směrnice 2002/65/ES se vztahuje na smlouvy o finančních službách. Její článek 9 je transponován v § 1851 

OZ, které je k navrhovanému § 1816 speciální.

290 ÚV-OKOM P 1820 25 K bodu 25 (§ 1820): 

Není zřejmé, jakým způsobem byl transponován čl. 6 odst. 1 písm. m) směrnice 2011/83/EU.

Prosíme doplnit.

Akceptováno Bude doplněno, jedná se o § 1820 odst. 1 písm. l).
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291 ÚV-OKOM P 1824 30 K bodu 30 (§ 1824):

Z čl. 8 odst. 1 směrnice 2011/83/EU plyne mimo jiné i povinnost, aby informace, pokud jsou

poskytnuty na trvalém nosiči, byly čitelné. Předkladatel to v důvodové zprávě zmiňuje, nicméně v

textu návrhu tato povinnost zakotvena není. Nutno doplnit.

Tato připomínka je zásadní.

V rozdílové tabulce u tohoto ustanovení chybí článek 8 odst. 4 směrnice 2011/83/EU, který je

transponován ustanovením § 1824 odst. 2. Prosíme doplnit.

Akceptováno Bude upraveno.

292 ÚV-OKOM P 1824a 31 Z K bodu 31 (§ 1824a odst. 2):

Navrhovaný § 1842a považujeme též za provedení čl. 7 odst. 3 směrnice 2011/83/EU a

požadujeme jej takto vykázat. Nadto, je nezbytné doplnit, že výslovná žádost musí být učiněna na

trvalém nosiči.

Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno Čl. 7 odst. 3 směrnice 2011/83/EU má být transopnován v § 1828 odst. 5 návrhu. Požadavek textové formy 

(trvalý nosič podle směrnice) je stanoven pouze pro smlouvy uzavírané distančním způsobem - čl. 8 odst. 8 

směrnice 2011/83/EU.

293 ÚV-OKOM P 1825 32 Z K bodu 32 (§ 1825 odst. 1):

Máme za to, že smyslem čl. 8 odst. 5 směrnice 2011/83/EU je mj. stanovit povinnost

obchodníkovi sdělit spotřebiteli, jaký je obchodní účel hovoru, nikoli pouze sdělit mu, že hovor

je obchodní povahy. Ustanovení § 1825 požadujeme upravit. 

Nadto, v důvodové zprávě u tohoto bodu nutno opravit článek 6 na článek 8 odst. 6, ve kterém je

členským státům dána možnost zavést přísnější úpravu uzavírání smluv po telefonu.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Bude upraveno.

294 ÚV-OKOM P 1826a 36 Z K bodu 36 (§ 1826a odst. 3):

Ustanovení čl. 8 odst. 2 ad fine směrnice 2011/83/EU stanoví, že „Nedodrží-li obchodník

ustanovení tohoto pododstavce, není spotřebitel smlouvou nebo objednávkou vázán“.

Navrhovaný § 1826a odst. 3 to však transponuje, jakoby se tato věta vztahovala na celý odstavec

2 čl. 8. Požadujeme upravit.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Bude upraveno.

295 ÚV-OKOM P 1828 37 K bodu 37 (§ 1828):

Viz připomínka k bodu 30. Nutno doplnit do textu návrhu povinnost, aby informace byly čitelné,

jak stanoví dikce článku 7 odst. 1 směrnice 2011/83/EU.

Akceptováno Bude upraveno.

296 ÚV-OKOM P 1840 60 Z § 1840 odst. 1 písm. h) zákona je podle rozdílové tabulky vykazován jako transpoziční k čl. 3

odst. 3 písm. g) směrnice 2011/83/EU, zatímco § 1840 odst. 2 jako transpoziční k čl. 3 odst. 3

písm. k) této směrnice. Podle našeho názoru by ale výkaznictví mělo být obráceně, neboť § 1840

odst. 1 písm. h) se věnuje přepravě osoby, tedy stejně jako čl. 3 odst. 3 písm. k) směrnice,

přičemž § 1840 odst. 2 řeší nepoužívání daného pododdílu na smlouvu o zájezdu, která je

uvedena v čl. 3 odst. 3 písm. g) směrnice. Nutno vysvětlit, případně opravit.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Bude upraveno.

297 ÚV-OKOM P 1840 61 Z Žádáme o vyjasnění, z jakého důvodu jsou přidávány výjimky z obecného stanovení

nepoužitelnosti ustanovení daného oddílu pro § 1825 v případě smlouvy o přepravě osob a pro §

1817 a § 1826a pro smlouvu o zájezdu. Z důvodu, že v rozdílové tabulce není uvedena aktuální

verze směrnice 2011/83/EU, nemusí být zřejmé, že výjimky mají být stanoveny následujícím

způsobem: v § 1840 odst. 1 písm. h) by měla být výjimka pro § 1817 (odpovídá článku 22), §

1826a (odpovídá článku 8 odst. 2) a článek 19 směrnice 2011/83/EU, který chybí v rozdílové

tabulce (dle srovnávací tabulky je transponován v § 3 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele). V §

1840 odst. 2 by měla být výjimka pro § 1811 odst. 1 (odpovídá čl. 6 odst. 7), § 1826a (čl. 8 odst.

2), § 1825 odst. 2 (čl. 8 odst. 6), § 1817 (čl. 22) a články 19 a 21 směrnice 2011/83/EU (dle

srovnávací tabulky jsou transponovány v § 3 odst. 2 a § 3a zákona o ochraně spotřebitele). Návrh

požadujeme upravit. 

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Bude upraveno.
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298 ÚV-OKOM P 1963 62 Z K bodu 62 (§ 1963 odst. 3): 

Čl. 4 odst. 3 písm. b) směrnice 2011/7/EU vylučuje z předmětu ujednání mezi věřitelem a

dlužníkem datum obdržení faktury. V zákoně takové ujednání však postrádáme. Žádáme o

sdělení, kde je tento článek promítnut, případně o jeho zapracování.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Tento požadavek bude promítnut do § 1963 odst. 3 následujícím způsobem: „Smluvní strany se od určení času 

plnění podle odstavce 1 [pozn. 30 dnů od výskytu rozhodné skutečnosti] mohou odchýlit v neprospěch věřitele 

pouze výslovným ujednáním, pokud to odůvodňuje povaha závazku a doba splatnosti nepřekročí šedesát 

dnů. “.

299 ÚV-OKOM P 1964 63 Z K bodu 63 (§ 1964 odst. 1):

Ustanovení čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/7/EU zavazuje členský stát stanovit, že každá smluvní

podmínka či praxe týkající se dne nebo lhůty splatnosti, sazby úroku z prodlení nebo náhrady

nákladů spojených s vymáháním je buď nevymahatelná, nebo zakládá nárok na náhradu škody,

pokud je hrubě nespravedlivá vůči věřiteli. Tyto možnosti nepovažujeme za v plném rozsahu do

navrhovaného § 1964 odst. 1 provedené. Nadto, postrádáme transpozici čl. 7 odst. 1 písm. a) až

c) a odst. 4.

Tato připomínka je zásadní.

Částečně akceptovánoPodle § 1964 odst. 1 návrhu má věřitel právo dovolat se neúčinnosti zde vyjmenovaných smluvních ujednání. 

Taková ujednání tedy nebudou vymahtatelná, jak požaduje čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/7/EU. Vedle toho se 

věřitel může domáhat náhrady škody podle obecných ustanovení. Z dikce směrnice je zřejmé, že je ponecháno 

na členských státech, aby stanovily vhodnou sankci. Transpozice čl. 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 4 bude 

doplněna do § 1964. Navrhované znění: „Věřitel má právo dovolat se neúčinnosti ujednání o času plnění 

odchylujícího se od ustanovení § 1963, ujednání odchylujícího se od zákonné výše úroku z prodlení nebo 

ujednání o náhradě nákladů spojených s uplatněním pohledávky, pokud jsou taková ujednání se zřetelem k 

okolnostem případu vůči věřiteli hrubě nespravedlivá. Přitom se zohlední zejména povaha zboží nebo služby, 

zda je pto takovou odchylku spravedlivý důvod a zda takové ujednání hrubě neodporuje obchodním 

zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. “ 

300 ÚV-OKOM P 1965 64 Z K bodu 64 (§ 1965):

Ustanovení čl. 4 odst. 5 směrnice 2011/7/EU stanoví, že doba přejímky nebo prohlídky delší než

30 kalendářních dnů musí být výslovně dohodnuta ve smlouvě nebo v zadávací dokumentaci.

Takovou úpravu v navrhovaném § 1965 postrádáme a požadujeme doplnit.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno. Navrhované znění: „Doba převzetí nebo ověření, zda bylo řádně splněno, 

může ve vztazích podle § 1963 překročit třicet dnů ode dne doručení zboží nebo poskytnutí služby, je-li to 

výslovně ujednáno a není-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. “ 

301 ÚV-OKOM P 1971 65 Z K bodu 65 (§ 1971 odst. 2):

Ustanovení čl. 6 odst. 3 směrnice 2011/7/EU stanoví, že věřitel má nárok obdržet od dlužníka

kromě pevné částky uvedené v odstavci 1 téhož ustanovení směrnice též přiměřenou náhradu za

veškeré náklady spojené s vymáháním, které tuto pevnou částku přesahují a které mu vznikly v

souvislosti s opožděnou platbou dlužníka. Navrhovaný § 1971 odst. 2 však věřiteli přiznává

pouze minimální náhradu podle nařízení vlády. Požadujeme odchylnou úpravu vysvětlit nebo

návrh upravit.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno. Navrhované znění: „Ve vztazích podle § 1963 má věřitel vedle úroků z 

prodlení právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky formou pevné částky, jejíž výši 

stanoví nařízení vlády. Právo věřitele na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, které tuto 

pevnou částku přesahují, tím není dotčeno. “ Tato úprava bude obsažena v § 1972 OZ.

302 ÚV-OKOM P 2159 67 K bodu 67 (§ 2159): 

Uvedený celex neodpovídá celexu uvedenému v rozdílové tabulce. Nutno upravit.

Akceptováno Bude upraveno.
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303 ÚV-OKOM P 3015 74 Z K bodu 74 (§ 3015 vč. poznámky pod čarou č. 1): 

• Ze znění § 3015 je nutné vypustit slovo „právní", správně se jedná o „příslušné předpisy

Evropské unie".

• Směrnice Rady 85/374/EHS uvedená v poznámce pod čarou č. 1 byla novelizována směrnicí

1999/34/ES, proto by měla být ve výčtu doplněna dovětkem „, ve znění směrnice Evropského

parlamentu a Rady 1999/34/ES".

• Směrnice Rady 87/344/EHS již byla zrušena směrnicí 2009/138/ES, v platném znění. Nutno

tedy seznam předpisů v poznámce pod čarou č. 1 upravit (uvést namísto směrnice 87/344/EHS

směrnici 2009/138/ES, a to včetně jejích novel, jsou-li v předpise zapracovány).

• U směrnice 93/13/EHS by měl být doplněn dovětek „, ve znění směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2011/83/EU", neboť touto směrnicí byla novelizována.

• Již neplatná směrnice 97/55/ES byla nahrazena směrnicí 2006/114/ES, která je ve výčtu

předpisů EU obsažena také. Výčet by neměl obsahovat neplatné předpisy EU, proto by směrnice

97/55/ES měla být vypuštěna.

• U směrnice 1999/44/ES by měl být doplněn dovětek „, ve znění směrnice Evropského

parlamentu a Rady 2011/83/EU", neboť touto směrnicí byla novelizována.

• Směrnice 2002/65/ES byla novelizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES,

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2015/2366. Tyto směrnice by měly proto být v její citaci doplněny pomocí dovětku „, ve

znění směrnice..., ve znění směrnice...".

• Směrnice 2006/114/ES je směrnicí kodifikační, doporučujeme tedy tuto skutečnost doplnit do

názvu v poznámce pod čarou prostřednictvím dovětku „(kodifikované znění)“.

• Název směrnice 2011/7/EU není úplný – Úřední věstník EU obsahuje ještě dovětek – „v

obchodních transakcích“.

• Směrnice 2011/83/EU by měla ve své citaci mít uvedenu také směrnici Evropského parlamentu

a Rady (EU) 2015/2302, která ji novelizovala („, ve znění směrnice...").

Tyto připomínky jsou zásadní.

Akceptováno Bude upraveno.

304 ÚV-OKOM P Z Nad rámec předložené novely, k čl. 5 odst. 1 písm. b), čl. 6 odst. 3 a čl. 24 směrnice 2011/83/EU: 

Není nám zřejmé, zda má předkladatel v úmyslu výše uvedené články směrnice retransponovat, a

to ať již v tomto předpise, nebo v jiných vnitrostátních předpisech. Prosíme předkladatele o

vyjádření.

Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno/akceptovánoK čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/83/EU - Ustanovení § 1811 odst. 2 písm. a) bude upraven následujícím 

způsobem: „a) svoji totožnost, například svoje jméno, a dále adresu svého sídla, své telefonní číslo a adresu 

pro doručování elektronické pošty, pokud existuje “.

K čl. 6 odst. 3 směrnice 2011/83/EU - V § 1820 bude bude zařazen nový odstavec 3: „(3) Má-li být smlouva 

uzavřena ve veřejné dražbě, mohou být údaje o podnikateli podle odstavce 1 písm. b), c) a d) nahrazeny údaji 

o dražebníkovi. “.

K čl. 24 směrnice 2011/83/EU - Příslušné veřejnoprávní sankce budou zakotveny do zákona č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele. Novelu předloží Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto gestor tohoto zákona.

305 dTest 1811 5 D Ustanovení navrhuje z informační povinnosti vyloučit smlouvu o zájezdu z důvodu, že má vlastní

podrobnou úpravu. S tímto postupem však nesouhlasíme, neboť je v rozporu se směrnicí

2011/83/EU založené na maximální harmonizaci. Čl. 5 odst. 3 směrnice uvádí, u jakých typů

smluv lze informační povinnost omezit. Dle odstavce 4 směrnice mohou členské státy „přijmout

nebo ponechat v platnosti dodatečné požadavky na informace poskytované před uzavřením

smluv, na které se vztahuje tento článek“. Z dikce „dodatečné požadavky“ podle našeho názoru

nelze dovodit, že může zákonodárce určitý smluvní typ vyloučit. Důvod pro vyloučení uvedený

důvodovou zprávou nepovažujeme za dostatečný a tento postup za žádaný.

Neakceptováno Podle čl. 3 odst. 3 písm. g) směrnice 2011/83/EU, ve znění směrnice (EU) 2015/2302, jsou smlouvy o zájezdu 

vyloučeny z působnosti této směrnice. Použít se mají pouze ustanovení čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a 6 a čl. 19, 21 

a 22.

306 dTest 1814 1 D Přidáním podmínky v písm. c) „jestliže spotřebitel neuzavře smlouvu nebo nesplní závazek, aniž

mu vznikne právo na náhradu v přiměřené výši, pokud podnikatel závazek ukončí nebo nesplní“

dojde podle našeho názoru ke snížení stávající úrovně ochrany spotřebitele. Písm. c) stanoví

novou hypotézu pro posouzení zneužívající klauzule, a proto bude nově možné za zneužívající

klauzule označit méně ujednání než za dosavadní právní úpravy. Novou hypotézou je, že za

zneužívající lze označit klauzuli v případě, kdy spotřebiteli recipročně nevznikne právo na

náhradu v přiměřené výši, pokud podnikatel závazek ukončí nebo nesplní. Nově by mohlo stačit,

aby měl podnikatel ošetřeno právo na náhradu v přiměřené výši, pokud i on závazek ukončí nebo

nesplní, na základě čehož by po spotřebiteli mohl požadovat zaplacení například zálohy v

případě, že se spotřebitel rozhodne smlouvu neuzavřít. Právě toto placení nevratných záloh či

jejich „propadnutí“ bývá často uvedeno v obchodních podmínkách podnikatelů. Doporučujeme

proto výše lady spojené s navr

Neakceptováno Ustanovení § 1814 písm. c) OZ ve stávající podobě de facto znemožňuje využívání institutů závdavku a zálohy. 

Taková úprava se jeví jako nepřiměřená. Směrnice 1993/13/EHS jako zneužívající označuje ujednání, která 

stanoví odlišný režim závdavku a zálohy v případě neuzavření smlouvy nebo nesplnění závazku spotřebitelem 

a v případě takového jednání ze strany spotřebitele. Navrhované ustanovení bude nicméně formulačně 

zpřesněno následujícím způsobem: „c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, 

jestliže spotřebitel neuzavře smlouvu nebo nesplní závazek, aniž má spotřebitel právo na přiměřenou 

náhradu, pokud smlouvu neuzavře nebo závazek nesplní podnikatel “. Současně je třeba toto ustanovení číst 

v souvislosti s nově vkládanými písemenem i), které tuto situaci dále reguluje.
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307 dTest 1814 NR D V ustanovení § 1814 písm. e) není podle našeho názoru potřeba zužovat smlouvy pouze na ty,

které byly uzavřeny na dobu neurčitou, neboť toto zneužívající ujednání se může dotknout i

smluv uzavřených na dobu určitou. I zde může být sjednána nepřiměřená výpovědní doba bez

vážných důvodů.

Akceptováno Ustanovení § 1814 písm. e) OZ bude ponecháno beze změny.

308 dTest 1814 3 D Stávající ustanovení § 1814 písm. g) OZ zní: „Zvláště se zakazují ujednání, která dovolují

podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran.“ Jde o jednostrannou změnu

podmínek, která je ve vztazích B2C nepřípustná (viz též Vrchní soud v Praze 9 Cmo 363/2009 či

Nejvyšší soud ČR 33 Odo 1329/2006). 

Akceptováno  Viz připomína níže.

309 dTest 1814 4 D V písm. h) doporučujeme změnit formulaci. Ustanovení upravuje dvě situace: stanovení ceny v

okamžiku dodání nebo plnění (1) a zvýšení ceny (2). Návrh je však formulačně nepřesný. Věta se

dá vyložit i tímto způsobem: „Zneužívající jsou zejména ujednání, která umožňují, aby cena

zboží nebo služby byla stanovena až v okamžiku dodání nebo plnění, nebo aby podnikatel zvýšil

cenu, aniž by v obou případech měl spotřebitel právo ukončit závazek, pokud se konečná cena v

poměru k ceně dohodnuté při uzavírání smlouvy podstatně zvýšila.“ První věta hovoří o

stanovení ceny v okamžiku dodání, na což navazuje podmínka, že „se konečná cena v poměru k

ceně dohodnuté při uzavírání smlouvy podstatně zvýšila“.

Akceptováno Ustanovení § 1814 písm. h) a i) budou ponechána beze změny.

310 dTest 1814 11 D Novela navrhuje upravit § 1814 v tomto znění: „Zneužívající jsou zejména ujednání, která

umožňují podnikateli, aby jednostranně změnil práva či povinnosti stran bez vážného důvodu

přesně uvedeného ve smlouvě.“ V případě, že podnikatel bude definovat ve smlouvě důvody, za

kterých může práva a povinnosti stran změnit a spotřebitel takovou smlouvu uzavře, nejde o

jednostrannou změnu (jako za stávající právní úpravy), ale dohodu obou stran. Uzavřením

smlouvy totiž spotřebitel souhlasil s těmito podmínkami. 

Změny práv a povinností jsou obdobně upraveny již v § 1752 OZ pro oblast obchodních

podmínek. Zde je stanoveno hned několik předpokladů, které je nutné splnit, aby změna byla

platná. Podmínkami jsou: strana uzavírá v běžném obchodním styku (1), s větším počtem osob

(2), smlouvy zavazující dlouhodobě (3), k opětovným plněním stejného druhu (4), s odkazem na

obchodní podmínky (5) a vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy

rozumná potřeba jejich pozdější změny (6). 

Vzhledem k tomu, že § 1814 OZ upravuje speciálně práva a povinnosti u smluv uzavíraných

mezi podnikateli a spotřebiteli, potom lze na základě principu lex specialis derogat legi generali

dospět k závěru, že ve spotřebitelských vztazích nebude považováno za zneužívající ustanovení,

které nenaplňuje přísnější předpoklady v § 1752 OZ pro změnu obchodních podmínek, ale splní

pouze předpoklady v § 1814 návrhu novely. Tedy to, že vážné důvody pro změnu budou

vyjmenovány ve smlouvě. Zatímco dnes tvrdíme ve spotřebitelské poradně dTestu, že ujednání

ve smlouvě ohledně změny podmínek například festivalu jsou zakázané, nově by se podnikatel

mohl odvolávat na vážný důvod uvedený ve smlouvě, který mu umožní smlouvu změnit.

Doporučujeme proto ustanovení zanechat v dosavadní podobě, aby nedocházelo k výše

uvedeným problémům, či jej jiným způsobem upřesnit.

Akceptováno Ustanovení § 1814 písm. g) OZ bude ponecháno beze změny.
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311 dTest 1828 37 D Zvláštní úprava u smluv uzavřených mimo obchodní prostory je obsažena nejen v § 1828, ale

rovněž v § 1835 OZ. Doporučujeme proto zařadit nadpis „Smlouvy uzavírané mimo obchodní

prostory“ nad § 1828 OZ a § 1835 OZ systematicky zařadit pod § 1828 OZ podobně, jak je

upraven nadpis nad § 1826 návrhu novely OZ. V takovém případě by bylo dále vhodné, aby se

nad § 1829 OZ zařadil nadpis „Společná ustanovení“.

Ustanovení § 1828 odst. 2 písm. c) návrhu novely OZ je transpozicí čl. 2 odst. 8 písm. b)

směrnice 2011/83/EU. Návrh novely OZ zní: „Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro

podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva uzavřená na základě nabídky učiněné mimo

obchodní prostory podnikatele.“ Na rozdíl od toho směrnice říká, že smlouvou uzavřenou mimo

obchodní prostory je jakákoli smlouva uzavřená mezi obchodníkem a spotřebitelem, „pro kterou

byla předložena nabídka spotřebitelem za stejných okolností, které stanoví písmeno a)“, přičemž

v písm. a) je taková smlouva definovaná jako smlouva „uzavřena za současné fyzické přítomnosti

obchodníka a spotřebitele v místě, které není obchodními prostorami obchodníka“. 

Z výše uvedeného vyplývá, že nejde o jakoukoliv nabídku učiněnou mimo obchodní prostory

podnikatele, ale pouze tu nabídku, kde jsou současně fyzicky přítomni obchodník a spotřebitel.

Za novelou navrhované úpravy by tak bylo možné na základě letáku obchodníka, který byl

doručen do domácnosti spotřebitele, tj. skrze nabídku učiněnou mimo obchodní prostory, a

spotřebitel následně na základě letáku zboží zakoupil v provozovně podnikatele, označit smlouvu

za uzavřenou mimo obchodní prostory. Doporučujeme proto změnit textaci na: „Za smlouvu

uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva

uzavřená na základě nabídky, která byla učiněna mimo obchodní prostory podnikatele za

současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele.“

Akceptováno/neakceptovánoDoplnění § 1828 odst. 2 písm. c) je akceptováno.

Ustanovení § 1835 OZ chápeme jako zvláštní pravidlo, které se uplatní po odstoupení od smlouvy; proto 

postačuje jeho zařazení v rámci rubriky „Odstoupení od smlouvy“. Doplnit další nadpis, který by zněl stejně 

jako u § 1828, nepovažujeme za potřebné, ani za vhodné. 

312 dTest 1829 38 D Ve spotřebitelské poradně dTestu se velmi často setkáváme s tím, že spotřebitelé již zaslané

zboží nepřebírají, což odůvodňují tím, že od smlouvy odstoupili. Pokud však prodejce zboží

zaslal ještě před tím, než mu odstoupení od smlouvy bylo jakýmkoliv způsobem doručeno, je

povinností spotřebitele zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu (§ 2118 OZ). Následně může

zboží zaslat na své náklady, prodejce je potom povinen mu vrátit všechny peněžní prostředky

včetně nákladů na dodání. Doporučujeme proto do návrhu novely zákona vložit následující větu:

„Pokud prodávající zboží odeslal ještě před tím, než spotřebitel od smlouvy odstoupil, má

spotřebitel povinnost zboží převzít.“ 

V ustanovení § 1829 návrhu novely OZ stejně jako ve zbývajícím textu je užíván pojem „ve

vymezeném objemu“, který doporučujeme změnit shodně s čl. 2 odst. 3 směrnice 2011/83/EU na

pojem „omezeném objemu“. Stejně tak pojem „stanovené množství“ na „určité množství“. Nově

by formulace § 1829 odst. 1 písm. a) OZ mohla znít následujícím způsobem: „Spotřebitel může

odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo

obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první končí uplynutím čtrnácti dnů ode

dne uzavření smlouvy, jde-li o smlouvu o poskytování služeb nebo smlouvu týkající se dodávek

vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém

množství, tepla z dálkového vytápění nebo digitálního obsahu, který není dodán na hmotném

nosiči.“

Částečně akceptovánoMáme pochybnosti o správnosti závěru, že má spotřebitel, který odstoupil od smlouvy v době, kdy již 

podnikatel zboží odeslal, povinnost zboží převzít a zaplatit kupní cenu. Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí 

(projev vůle již došel podnikateli), závazek ze smlouvy zaniká. Není jasné, z jakého jiného právního důvodu by 

tyto povinnosti měly spotřebiteli vznikat. Zakotvení tohoto pravidla by patrně bylo i v rozporu s čl. 12 směrnice 

2011/83/EU, podle nějž odstoupením od smlouvy zaniká povinnost stran smlouvu splnit [písmeno a)]. Podle § 

2090 odst. 2 OZ navíc nastanou účinky odevzdání věci (přechod nebezpečí škody na věcí) až předáním věci 

kupujícímu.

Terminologie týkající se smluv o dodávkách vody, plynu a elektřiny bude upravena.

313 dTest 1832 42 D V odstavci čtvrtém doporučujeme změnit formulaci slovního spojení „podle toho, co nastane

dříve“. Vynecháme-li vloženou větu v posledním souvětí, potom ustanovení postrádá smysl:

„Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli

odeslal, podle toho, co nastane dříve.“

Akceptováno Text bude přeformulován. Navrhované znění:  „(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není 

povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel 

prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve . “.

314 dTest 1833 43 D Vzhledem k tomu, že jde o velmi problematické ustanovení v aplikační praxi, doporučujeme do

něj zakomponovat upřesňující pravidlo podle bodu 47 odůvodnění směrnice 2011/83/EU.

Novelizované ustanovení by mohlo vypadat tímto způsobem: „Spotřebitel odpovídá podnikateli

pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je

nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Se zbožím by měl

nakládat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně. To

neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli údaje podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. h).“

Neakceptováno Navrhujeme toto vysvětlující ustanovení zařadit do důvodové zprávy, nikoliv do normativního textu.

315 dTest 1834 44 D Doporučujeme upravit terminologii (viz výše k pojmu vymezený objem a stanovené množství). Akceptováno Bude upraveno.
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316 dTest 1836 46 D Doporučujeme upravit terminologii (viz výše k pojmu vymezený objem a stanovené množství). Akceptováno Bude upraveno.

317 dTest 1837 49 D Doporučujeme nahradit pojem „aktuální hodnota“ obsažený v písm. c) návrhu pojmem „skutečná

cena“, který se shoduje s čl. 16 písm. g) směrnice 2011/83/EU, z důvodu předcházení možným

výkladovým problémům.

V písm. d) doporučujeme doplnit interpunkční znaménko před „nebo zboží přizpůsobeného jeho

osobním potřebám“, neboť věta „které nebylo vyrobeno předem, nýbrž podle osobní volby

spotřebitele“ je podle našeho názoru vložená. 

Akceptováno Bude upraveno.

318 dTest 2159 NR D V odstavci 2 doporučujeme zvážit vyloučení fixních závazků v § 1980 OZ, které jsou postaveny

na principu, že kupující již nemusí činit další aktivní jednostranné právní jednání (odstoupení od

smlouvy), pokud byla ve smlouvě ujednána přesná doba plnění a vyplývá-li ze smlouvy nebo z

povahy závazku, že věřitel nemůže mít na opožděném plnění zájem. Závazek prodlením dlužníka

zaniká automaticky, ledaže věřitel dlužníku bez zbytečného odkladu oznámí, že na splnění

smlouvy trvá. 

Máme za to, že odstraněním aplikace fixních závazků na spotřebitelské smlouvy by došlo ke

snížení stávající úrovně ochrany spotřebitele, neboť by byl spotřebitel de facto v horším postavení

než jiné skupiny osob, jelikož by mu takový závazek nezanikl automaticky, ale musel by ještě od

smlouvy odstupovat, ačkoliv svou vůli nepokračovat v závazku jasně a srozumitelně deklaroval

již při uzavření smlouvy.

Neakceptováno Jedná se o režim požadovaný směrnicí 2011/83/EU. Protože jde o maximální harmonizaci, má se daná právní 

úprava aplikovat v zásadě stejně v každém členském státě. To je důležité zejména pro podnikatele, ale i pro 

samotné spotřebitele. Pokud se například spotřebitel rozhodne i v případě fixní smlouvy na splnění závazku 

trvat, podle směrnicového režimu nemusí podnikatele vyrozumět - podle OZ se však uplatní režim odlišný.

319 dTest 2165 70 D Předmětné ustanovení způsobuje v praxi významné problémy, neboť není zřejmé, zda občanský

zákoník obsahuje zákonnou záruku, či je v § 2165 upravena pouze reklamační lhůta. Bohužel se

domníváme, že ani navrhovaná právní úprava tyto výkladové problémy neodstraňuje. Mění totiž

pouze pojem „spotřební zboží“ za pojem „věci“, což navíc není předmětem právních sporů. 

Jak uvádí Veverková, S. in Selucká, M., Veverková, S. a kol.: Obchodní podmínky ve vztazích

B2C. Praha: Leges, 2018, s. 45: „Podle občanského zákoníku odpovídá podnikatel spotřebiteli za

vady spotřebního zboží, které se na věci vyskytnou do 24 měsíců od převzetí podle § 2165 odst. 1

OZ. Mezi odborníky nepanuje shoda nad tím, zda dané ustanovení vykládat jako zákonnou

záruční dobu, nebo reklamační lhůtu. Pokud by šlo o záruční dobu, potom by mohli spotřebitelé

reklamovat všechny vady, co se vyskytly na věci v průběhu 24 měsíců od převzetí. Zatímco v

případě reklamační lhůty by mohli ve lhůtě 24 měsíců reklamovat pouze vady, co na věci byly již

při převzetí, byť se projevily později. Ve prospěch zákonné záruční doby hovoří zejména

jazykový výklad ustanovení § 2165 odst. 1 OZ (použití pojmu „vyskytnout se“ a „doba“, absence

čárky). Dále zachování kontinuity se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, kterou

deklarovalo Ministerstvo spravedlnosti jakožto předkladatel zákona v tiskové zprávě (Dvouletá

zákonná záruka na zboží bude platiti po 1. 1. 2014 [online]. Tiskový odbor Ministerstva

spravedlnosti ČR, 2013. Dostupné z: https://www.mpo.cz/dokument141011.html). V poslední

řadě ve prospěch zákonné záruční doby hovoří výklad při nejasnostech zákona ve prospěch

spotřebitele vzpomínaný Ústavním soudem v rozhodnutích sp. zn. IV. ÚS 2989/16 a sp. zn. I. ÚS

2063/17. Naopak ve prospěch neexistence zákonné záruční doby lze zmínit systematický výklad

ustanovení § 2165 odst. 1 OZ, kdy práva z vadného plnění zakládají pouze ty vady, které na věci

byly již převzetí podle § 2100 OZ, § 2082 OZ, § 2160 OZ a § 2161 odst. 1 OZ.“

Navrhujeme na základě výše uvedeného, aby novela tyto výkladové problémy odstranila, neboť

se dotýkají nejen spotřebitelských koupí (viz působnost dle § 2158 an. OZ). Jelikož Ministerstvo

spravedlnosti již v minulosti deklarovalo, že je zákonná záruka zachována (viz Dvouletá zákonná

záruka na zboží bude platiti po 1. 1. 2014 [online]. Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti ČR,

2013. Dostupné z: https://www.mpo.cz/dokument141011.html), považujeme za vhodné, aby

zákonný text upravilo v souladu se svým tvrzením, a odstranilo tak výkladové nejasnosti.

Textaci navrhujeme převzít z § 620 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném 

Neakceptováno Domníváme se, že tato otázka byla již vyjasněna a v praxi nepředstavuje aplikační problém - viz zmiňovaná 

tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva průmyslu a obchodu.
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320 dTest 2169 71 D Ustanovení § 2169 novely OZ podle našeho názoru snižuje stávající úroveň ochrany spotřebitele,

což je nepřijatelné, neboť to nemá ospravedlnitelný důvod například v potřebě upravit zákon dle

předpisů práva EU. Pro § 2169 OZ je klíčová směrnice 1999/44/ES založena na minimální

harmonizaci, a proto členské státy mohou upravit práva a povinnost odlišně za účelem zajištění

vyšší úrovně ochrany spotřebitele (viz čl. 8 odst. 2 směrnice 1999/44/ES).

Odstavec 1 vylučuje aplikaci § 2106 občanského zákoníku, čímž se spotřebitel dostává do

horšího postavení než podnikatel uzavírající smlouvu s jiných podnikatelem ve vztazích B2B či

dva nepodnikatelé, neboť na ně se obecná právní úprava kupní smlouvy vztahovat bude.

Ustanovení § 2106 občanského zákoníku kupujícímu umožňuje, aby si sám zvolil jeden z níže

uvedených nároků, aniž by zde byla jakákoliv hierarchie:

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

- odstranění vady opravou věci,

- přiměřená sleva z kupní ceny,

- odstoupení od smlouvy.

V případě, že prodejce smlouvu poruší podstatným způsobem, může kupující od smlouvy rovnou

odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. 

Dle navrhované novely OZ však spotřebitel bude moci od smlouvy odstoupit či požadovat

přiměřenou slevu pouze v případě naplnění předpokladů v § 2169 odst. 4 novely OZ nehledě na

to, že by porušení smlouvy mohlo být za stávající právní úpravy kvalifikováno jako podstatné, a

spotřebitel by tak mohl od smlouvy rovnou odstoupit. Podle stávající úpravy OZ může spotřebitel

totiž kromě nároků v § 2169 odst. 1 OZ požadovat i odstoupení od smlouvy dle § 2106 OZ, což

vyplývá ze samotné dikce § 2169 odst. 1, konkrétně použití spojky „i“ ve spojení: „Nemá-li věc

vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i…“ K obdobnému závěru dospěla

rovněž Vítová, B. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s.,

2016, s. 146. 

Schválením novely OZ ve stávajícím znění by byla kupujícímu poskytnuta nižší úroveň ochrany

než podnikateli v postavení kupujícího. Takový záměr je však dle našeho názoru neslučitelný s

principy ochrany spotřebitele jako slabší smluvní strany, kdy spotřebitel má být chráněn víc než

jiné skupiny osob v postavení kupujících. Doporučujeme proto ustanovení § 2165 odst. 4 doplnit 

Neakceptováno Navrhovaná změna přibližuje právní úpravu práv z vadného plnění směrnici 1999/44/ES. V obecném režimu 

kupní smlouvy nejsou práva z vadného plnění upravena ve formě hierarchie, jak je známa ze směrnice, 

nicméně i zde je rozlišováno mezi dvěma režimy - právo odstoupit od smlouvy je podmíněno podstatným 

porušením smlouvy. Podstatným porušením smlouvy je podle § 2002 odst. 1 OZ takové porušení povinnosti, o 

němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 

smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy 

podstatné není. Navrhovaný § 2169 sice s rozlišováním důsledků podstatného a nedpostatného porušení 

smlouvy nepracuje, nicméně v souladu se směrnicí 1999/44/ES umožňuje spotřebiteli od smlouvy odstoupit, 

pokud by nápravu opravou či výměnou nebylo možné zjednat bez značných obtíží  pro spotřebitele, přičemž je 

třeba vzít v úvahu druh zboží a účel, pro který spotřebitel zboží požadoval. To je koncept blízký tomu 

upravenému v § 2106 OZ, nicméně zohledňuje specifika spotřebitelských smluv. Mezi oběma přístupy 

samozřejmě existují rozdíly a některé situace budou podle těchto režimů posouzeny odlišně, domníváme se 

však, že navrhovaná úprava je v celkovém kontextu vyvážená. 

Dále je třeba poznamenat, že stran aplikovatelnosti § 2106 OZ na spotřebitelskou kupní smlouvu existuje více 

právních názorů, odlišných od toho, který je zmiňován v připomínce, a které jsou založeny na validních 

argumentech [viz například komentář prof. Luboše Tichého - J. Švestka, J. Dvořák, J. Fiala aj. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek V (§ 1721-2520, relativní majetková práva 1. část), Wolters Kluwer, Praha, 2014].

Výměna součásti věci není ve své podstatě právem spotřebitele, ale omezením práva spotřebitele (nemůže 

požadovat výměnu celé věci, ale toliko vadné součásti). Pokud je možné nápravu zjednat výměnou součástky, 

může se spotřebitel domáhat opravy věci.

Ve vztahu k odstavci 2 bude důvodová zpráva doplněna. 

V odstavci 3 jsou vymezeny podmínky, za kterých může  prodávající odmítnout odstranit vadu. Pokud tyto 

podmínky splněny nejsou, musí  podnikatel vadu zvoleným způsobem odstranit. Není na jeho uvážení, co je 

pro něj v dané chvíli výhodnější. Volba podle § 19 zákona o ochraně spotřebitele může být provedena pouze v 

rámci možností vyplývajících z hmotného práva. 

321 dTest 2174a 73 D Ustanovení § 2174a návrhu novely OZ doplňuje podle našeho názoru § 2113 OZ, a proto ho

doporučujeme zařadit pod něj.

Neakceptováno Ustanovení je zařazeno v rámci pododdílu specificky upravujícího práva a povinnosti mezi podnikateli a 

spotřebiteli.

322 dTest 2615 NR D Vzhledem k tomu, že novela upravuje i otázky práv z vadného plnění, doporučujeme novelizovat

rovněž § 2615 odst. 2 OZ, kde je stanoveno: „O právech objednatele z vadného plnění platí

obdobně ustanovení o kupní smlouvě.“ Dané ustanovení způsobuje v aplikační praxi nemalé

problémy, neboť není zřejmé, zda spotřebitel v pozici objednatele má při uplatňování práv z

vadného plnění výhodnější práva dle pododdílu Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě,

nebo pouze práva dle obecné části kupní smlouvy.

Neakceptováno Domníváme se, že aplikovatelnost zvláštní úpravy o prodeji zboží v obchodě v daném případě nepředstavuje 

aplikační problém, který by bylo nutné napravit legislativní cestou. 
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323 AKTV N 2174a 73 D Z našeho pohledu se domníváme, že ustanovení § 2174a není formulováno jednoznačně. 

V odst. 1 je uvedeno, že „Ustanovení o záruce za jakost se použijí na každý závazek

prodávajícího …. učiněný ….. v příslušné reklamě dostupné před uzavřením smlouvy“ 

V odst. 2 je pak definován obsah záruky za jakost: „(2) Záruka za jakost musí obsahovat 

a) údaj, že kupující má zákonná práva z vadného plnění, a srozumitelné vysvětlení, že tato práva

nejsou zárukou dotčena, a 

b) jasné, jednoduché a srozumitelné sdělení obsahu záruky a podstatných údajů, které jsou

nezbytné k jejímu uplatnění, zejména délku záruční doby, místní působnost a údaje o totožnosti

poskytovatele záruky.“ 

To by se dalo vykládat tak, že přímo obsahem reklamy musí být i ty informace uvedené v odst. 2,

což asi nebylo zamýšleno. Doporučujeme tedy text upravit nebo doplnit průvodním vysvětlením,

např. v důvodové zprávě. 

Navrhujeme například úpravu ve smyslu:

(1) Zárukou za jakost se rozumí každý závazek prodávajícího, výrobce nebo jiné třetí osoby

přesahující jeho zákonné povinnosti z vadného plnění, učiněný prohlášením nebo v příslušné

reklamě dostupné před uzavřením smlouvy nebo v době jejího uzavření, jehož obsahem je

zejména povinnost vrátit kupní cenu, vyměnit věc nebo ji opravit anebo v této souvislosti

poskytnout službu, nebude-li mít věc jakost uvedenou v daném prohlášení nebo reklamě.

(2) Záruka za jakost musí jejího poskytovatele zavazovat podle podmínek uvedených v záručním

listu a v související reklamě. Záruční prohlášení musí být poskytnuto ................................ (jen v

záručním listu?) a musí obsahovat:

a) údaj, že kupující má zákonná práva z vadného plnění, a srozumitelné vysvětlení, že tato práva

nejsou zárukou dotčena, a

b) jasné, jednoduché a srozumitelné sdělení obsahu záruky a podstatných údajů, které jsou

nezbytné k jejímu uplatnění, zejména délku záruční doby, místní působnost a údaje o totožnosti

poskytovatele záruky.

(3) Požádá-li o to kupující, poskytne mu poskytovatel záruky záruku v textové podobě.

(4) Nesplněním povinností stanovených v odstavcích 2 a 3 není platnost záruky dotčena. 

Akceptováno Ustanovení bude přeformulováno podle čl. 6 směrnice 1999/44/ES.

324 ČLFA N 1814 13 D § 1814 písm. c)

Novelizační ustanovení není zcela jasné.

Pokud poskytovatel úvěru odstoupí od smlouvy, protože spotřebitel nesplnil svůj závazek splácet

smlouvu o úvěr, jistě není důvod, aby poskytovatel úvěru spotřebiteli cokoli vracel – naopak stále

trvá právo poskytovatele úvěru na vrácení nesplacené pohledávky. 

Pokud, což předpokládáme, bylo navržené ustanovení myšleno jinak, navrhujeme jej

přeformulovat.

Akceptováno Ustanovení § 1814 písm. c) OZ ve stávající podobě de facto znemožňuje využívání institutů závdavdu a zálohy 

(propadných). Taková úprava se jeví jako nepřiměřená. Směrnice 1993/13/EHS jako zneužívající označuje 

ujednání, která stanoví odlišný režim závdavku a zálohy v případě neuzavření smlouvy nebo nesplnění závazku 

spotřebitelem a v případě takového jednání ze strany spotřebitele. Navrhované ustanovení bude nicméně 

formulačně zpřesněno následujícím způsobem: „c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu 

spotřebitel vydal, jestliže spotřebitel neuzavře smlouvu nebo nesplní závazek, aniž má spotřebitel právo na 

přiměřenou náhradu, pokud smlouvu neuzavře nebo závazek nesplní podnikatel “.
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325 ČLFA N 1814 16 D § 1814 písm. g)

V návrhu postrádáme transpoziční ustanovení k odst. 2 písm. b) přílohy směrnice 93/13/EHS,

které by v souladu se směrnicí vyloučilo některé životní situace. Dotčené ustanovení směrnice

zní:

b) Pododstavec j) není na překážku podmínkám, podle kterých si poskytovatel finančních služeb

vyhrazuje právo bez oznámení změnit úrokovou sazbu, kterou má platit spotřebitel nebo která má

být spotřebiteli placena, nebo částku jiných poplatků za finanční služby, v případě, kdy je k tomu

pádný důvod, za předpokladu, že se po poskytovateli vyžaduje, aby při nejbližší příležitosti

informoval druhou smluvní stranu nebo strany, a že tato strana nebo strany mají možnost

vypovědět smlouvu okamžitě.

Pododstavec j) také není na překážku podmínkám, podle kterých si prodávající nebo poskytovatel

vyhrazuje právo jednostranně změnit podmínky smlouvy s platností na dobu neurčitou, za

předpokladu, že se po něm vyžaduje, aby o tom informoval spotřebitele přiměřeným oznámením,

a že spotřebitel má možnost vypovědět smlouvu.

Konkrétně se jedná o oblast finančních služeb, u kterých často vlivem tržní situace vzniká

potřeba změnit úrokovou sazbu nebo jiné podmínky smlouvy, a dále obecné právo podnikatelů

jednostranně měnit podmínky smluv s platností na dobu neurčitou.

Poznamenáváme, že tyto výjimky jsou zahrnuty i například v § 71 písm. d) návrhu nového

slovenského občanského zákoníku.

Navrhujeme proto, aby v § 1814 byl stávající text označen jako odstavec 1 a byl doplněn

odstavec 2 ve znění:

(2) Ustanovení odst. 1 písm. g) není na překážku podmínkám

a) podle kterých si podnikatel při poskytování finančních služeb vyhrazuje právo bez oznámení

změnit úrokovou sazbu, kterou má platit spotřebitel nebo která má být spotřebiteli placena, nebo

částku jiných poplatků za finanční služby, v případě, kdy je k tomu pádný důvod, za

předpokladu, že se po podnikateli vyžaduje, aby při nejbližší příležitosti informoval druhou

smluvní stranu nebo strany, a že tato strana nebo strany mají možnost vypovědět smlouvu

okamžitě, a

b)     podle kterých si podnikatel vyhrazuje právo jednostranně změnit podmínky smlouvy s 

Neakceptováno Od změny bylo ustoupeno. Bude zachováno stávající znění § 1814 písm. g) OZ. Stávající formulace je podle 

našeho názoru dostatečně široká, aby umožnila uplatnění zmíněných výjimek.

326 ČLFA N 1814 16 D § 1814 písm. i)

Navržené znění je relativně neurčité, a bude vyžadovat výklad, který je jen obtížně předvídatelný.

Považujeme proto za vhodné, aby navržené ustanovení, které zakazuje nepřiměřenou sankci za

neplnění povinností spotřebitele, bylo podrobněji konkretizováno. 

Akceptováno jinak Důvodová zpráva bude doplněna v tomto smyslu: „Navrhované ustanovení § 1814 písm. j) OZ za zneužívající 

označuje ujednání, která ukládají spotřebiteli pro případ, že nesplní svoji povinnost ze smlouvy, nepřiměřeně 

vysokou sankci [odstavec 1 písm. e) přílohy směrnice]. Při posouzení přiměřenosti sankce je kromě obecných 

kritérií nově stanovených v § 1813 odst. 2 OZ zejména namístě zohlednit hodnotu a význam zajišťované 

povinnosti (srov. § 2051 OZ o posouzení, resp. moderaci nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty), výši hrozící 

škody, jakož i účel a pohnutky dané sankce. V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie je přitom 

třeba hodnotit kumulativní účinek všech sankčních klauzulí v dotyčné smlouvě bez ohledu na to, zda věřitel 

skutečně trvá na jejich plné úhradě (viz rozsudek Radlinger, Radlingerová, C-377/14). “ 
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327 ČLFA N 1814 17 D § 1814 písm. t)

Navržené ustanovení je zřejmě zamýšleno jako transpozice ustanovení odst. 1 písm. p) přílohy

směrnice 93/13/EHS. Toto ustanovení směrnice zní: 

p) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel bez souhlasu spotřebitele převedl svá práva a

povinnosti podle smlouvy, jestliže toto převedení může sloužit ke snížení záruk spotřebiteli;

Je třeba zdůraznit zásadní odlišnost mezi ustanovením směrnice a navrženým ustanovením:

zatímco navržené ustanovení zakazuje pouhé postoupení pohledávek, transponované ustanovení

zakazuje převod práv a povinností.

Tyto situace je třeba zásadně oddělit. 

Nepochybně je třeba spotřebitele chránit před převodem celého souboru práv a povinností ze

smlouvy. Například pokud by si spotřebitel sjednal služby telekomunikačního operátora s

nejlepším pokrytím v zemi, jistě by byla zneužívající klauzule, která by tomuto operátorovi

umožňovala smlouvu jako celek (soubor práv a povinností) převést na operátora s pokrytím

mnohem horším.

Naopak postup věřitele, který svou pohledávku, již vyčíslenou a splatnou, podle § 1879

občanského zákoníku postoupí bez souhlasu dlužníka jiné osobě, je naprosto standardní a není

důvod jej zakazovat. Bylo by jistě absurdní, aby ujednání, které do smlouvy kopíruje standardní

zákonnou úpravu, bylo považováno za zneužívající klauzuli.

Navrhujeme proto, aby ustanovení písm. t) znělo:

t) možnost, aby podnikatel bez souhlasu spotřebitele převedl svá práva a povinnosti podle

smlouvy, jestliže toto převedení může sloužit ke snížení záruk spotřebiteli;

Akceptováno Navrhované ustanovení § 1814 písm. t) bude upraveno v tomto smyslu:  „t) umožňují podnikateli bez souhlasu 

spotřebitele postoupit smlouvu, jestliže to může vést ke snížení záruk pro spotřebitele. “

ÚV-OKOM P 1837 50 Z K bodu 50 (§ 1837 písm. c):

Jsme toho názoru, že aktuální hodnota alkoholických nápojů může být (v souladu se směrnicí)

závislá na výchylkách trhu nikoli pouze finančního. Požadujeme vysvětlit, případně upravit.

Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno Bude upraveno.

dTest 1840 D Doporučujeme odst. 1 písm. d) doplnit o nájem bytu „a domu“ v souladu s pododdílem 2 oddílu

3 Nájem v OZ.

Akceptováno Bude upraveno.

NRZP 1825 32 Z V § 1825 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Sjednává-li se smlouva prostřednictvím telefonu se spotřebitelem se závažnými 

komunikačními problémy (osoba nevidomá, neslyšící, hluchoslepá), musí být u uzavření takové 

smlouvy vždy přítomna osoba, která srozumitelným způsobem sdělí obsah smlouvy tomuto 

spotřebiteli.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3..

Odůvodnění:

Navrhujeme doplnit úpravu, která zajistí ne-li rovné, tedy alespoň částečně srovnatelné podmínky 

pro seznamování se s obsahem smluv uzavíraných po telefonu a smluv uzavíraných mimo 

obchodní prostory, a to i pro spotřebitele se závažnými komunikačními problémy (nevidomé, 

neslyšící, hluchoslepé).

Vysvětleno Podle navrhované úpravy v § 1825 odst. 2 OZ musí být každá nabídka učiněná ústně po telefonu následně 

potvrzena písemně v textové podobě, přičemž smlouva vznikne až písemnou akceptací této nabídky, nikoli 

během telefonního hovoru. Osoba, která má závažné komunikační problémy, bude mít telefonicky učiněnou 

nabídku k dispozici písemně a může ji tedy konzultovat dle vlastního uvážení s dalšími osobami. Současně se 

na právní jednání osoby, která nemůže číst nebo psát, použije ustanovení § 563 OZ. Dojde-li za splnění 

uvedených podmínek k uzavření platné smlouvy, může od ní spotřebitel navíc odstoupit podle § 1829 a násl. 

OZ.

NRZP 1828 37 Z V § 1828 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se spotřebitelem

se závažnými komunikačními problémy (osoba nevidomá, neslyšící, hluchoslepá), umožní

podnikatel, aby k uzavření takové smlouvy mohla být přizvána osoba, která srozumitelným

způsobem sdělí obsah smlouvy tomuto spotřebiteli.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

Odůvodnění:

Navrhujeme doplnit úpravu, která zajistí ne-li rovné, tedy alespoň částečně srovnatelné podmínky

pro seznamování se s obsahem smluv uzavíraných po telefonu a smluv uzavíraných mimo

obchodní prostory, a to i pro spotřebitele se závažnými komunikačními problémy (nevidomé,

neslyšící, hluchoslepé).

Vysvětleno Pokud jde o smlouvu uzavíranou mimo obchodní prostory, musí podnikatel spotřebiteli poskytnout příslušné 

údaje na listině, případně v jiné textové podobě, pokud s tím spotřebitel souhlasí (srov. § 1828 odst. 1 OZ). Na 

situaci lze analogicky aplikovat § 563 odst. 1 OZ, z něhož plyne právo na přítomnost osoby, prostřednictvím 

které se znevýhodněná osoba s obsahem právního jednání seznámí. Pokud by podnikatel odmítal vyžádanou 

účast této další osoby, nesplnil by povinnost podle § 1828 odst. 1 OZ. Podle § 1839 OZ přitom platí, že je 

důkazní břemeno o tom, že byl spotřebitel řádně informován, na podnikateli. Konečně i v tomto případě platí, 

co bylo výše uvedeno o odstoupení od smlouvy.
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