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NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

  

 Dne 6. ledna 2023 nabývá účinnosti nová právní úprava ochrany spotřebitele, kterou přináší no-

vela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 7. prosince 2022 pod č. 374/2022 Sb.    

 

 Novela má především zvýšit ochranu práv spotřebitele, a to zejména rozšířením výčtu zakázaných 

nekalých obchodních praktik, uložením dalších povinností podnikatelům, jakož i zakotvením možnosti 

správního trestání podnikatelů v případě porušení povinností stanovených občanským zákoníkem.   

 

 Novela vychází z předpisů Evropské Unie a do právního řádu České republiky transponuje: 

 směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se 

mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 

2005/29/EU a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie 

na ochranu spotřebitele (tzv. modernizační směrnice); 

 směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých 

aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (tzv. směrnice o digi-

tálním obsahu) a 

 směrnici 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 (tzv. směrnice o prodeji zboží). 
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I. Novela zákona o ochraně spotřebitele 

 

 Novela zákona o ochraně spotřebitele zavádí některé nové definice, zejména:  

 on-line tržiště, kterým se rozumí služba umožňující spotřebiteli uzavírat distančním způsobem 

smlouvu s prodávajícím nebo jinou osobou za využití softwaru zahrnujícího internetovou strán-

ku, část internetové stránky nebo aplikaci, provozovaného jiným podnikatelem, než je prodáva-

jící, nebo jeho jménem, a 

 poskytovatel on-line tržiště, kterým je podnikatel umožňující spotřebiteli využití on-line tržiště.  

 

 Dále se zakotvuje nová nekalá obchodní praktika, která bude napříště výslovně zakázána, a to: 

 uvádění na trh výrobků tzv. dvojí kvality, které je definováno jako jakékoliv uvádění výrobku 

na trh jako výrobku totožného s výrobkem uváděným na trh v nejméně dvou dalších členských 

státech EU, přestože takový výrobek má podstatně odlišné složení nebo znaky, pokud to není 

odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi.  

 

 Rozšiřuje se i výčet informací, které se považují za podstatné při nabízení výrobků nebo služeb na 

on-line tržištích. Pokud je poskytovatel on-line tržiště spotřebiteli neposkytne, dopustí se rovněž za-

kázané nekalé obchodní praktiky. Konkrétně se jedná o: 

 informaci o tom, zda je třetí strana nabízející výrobek nebo službu prodávajícím či niko-

liv. Na této informaci závisí pak rozsah práv spotřebitele. Jestliže spotřebitel jedná 

s prodávajícím, má např. právo na odstoupení, což by v opačném případě neplatilo. 
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 pokud poskytovatel on-line tržiště poskytuje službu internetového vyhledávání, která na zá-

kladě dotazu spotřebitele v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání umožňuje vy-

hledat výrobky a služby nabízené různými prodávajícími nebo jinými osobami, musí poskytnout 

i obecnou informaci o hlavních parametrech určujících pořadí nabídek, vytvořených na 

základě dotazu spotřebitele a o jejich relativní váze oproti ostatním parametrům.     

 

 Nová pravidla se budou vztahovat i na tzv. spotřebitelské recenze. Pokud prodávající poskytuje pří-

stup k hodnocení výrobků nebo služeb provedenému jiným spotřebitelem, považuje se za podstatnou 

informaci také informace o tom, zda a jak prodávající zajišťuje, že zveřejněná spotřebitelská re-

cenze pochází od spotřebitele, který výrobek nebo službu skutečně použil nebo zakoupil. Nová 

úprava má zabránit falešným recenzím, které mohou ovlivnit spotřebitele, aby si koupil výrobek nebo 

službu, což by jinak neučinil. Neposkytnutí těchto informací bude také nekalou obchodní praktikou. 

 

 Zakotvují se rovněž nové nároky spotřebitele. Spotřebitelé, jejichž právo bylo dotčeno nekalou ob-

chodní praktikou, budou mít vedle dosavadních nároků plynoucí z občanského zákoníku (např. po-

souzení platnosti právního jednání, nároku na vydání bezdůvodného obohacení atd.) nově právo:  

 odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo  

 požadovat přiměřené snížení ceny dle povahy a závažnosti nekalé obchodní praktiky.  

Právo odstoupit od smlouvy však spotřebiteli nenáleží, pokud prodávající prokáže, že by to bylo 

s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené. 
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 Nově se zavádí i povinnost prodávajícího zdržet se užití zneužívajících ujednání ve smlouvách 

uzavíraných se spotřebitelem. Jedná se o zákaz takových ujednání, která nebyla individuálně sjed-

nána, tedy byla sepsána předem a spotřebitel nemohl jejich obsah z tohoto důvodu ovlivnit (např. 

ujednání v tzv. obchodních podmínkách nebo tzv. formulářových smlouvách). Pokud není pro-

kázán opak, považuje se ujednání za individuálně nesjednané, přičemž povinnost prokazovat je no-

vou právní úpravou uložena prodávajícímu.  

 

 Prodávající, kteří budou nabízet výrobky ve slevě, budou mít podle nové úpravy povinnost uvádět 

v rámci informace o slevě také informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel 

a prodával, a to:  

 v době 30 dnů před poskytnutím slevy,  

 od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je vý-

robek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo  

 v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.  

Povinnost takto informovat o slevě se přitom bude týkat všech způsobů prodeje, tedy jak prodávají-

cích v kamenných prodejnách, tak prodávajících nabízejících výrobky prostřednictvím internetu či ji-

ných prostředků komunikace na dálku. Nebude se však vztahovat na výrobky podléhající rychlé 

zkáze nebo na výrobky s krátkou dobou spotřeby. 
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 Velmi významnou změnou je pak rozšíření působnosti jednotlivých orgánů dozoru, zejména 

České obchodní inspekce, o kontrolu nad dodržováním povinností, které jsou prodávajícím 

stanoveny v občanském zákoníku. Konkrétně se bude jednat například o: 

 povinnost poskytovat předsmluvní informace, a to vždy s ohledem na způsob uzavření smlouvy 

(§ 1811 odst. 1 a 2 OZ, § 1820 OZ, § 1824 OZ a 1828 odst. 1), 

 zákaz používání předem nastavených možností za účelem získání souhlasu s další platbou od-

lišnou od povinnosti úhrady hlavního závazku (§ 1817 OZ), 

 povinnost sdělit stanovené informace při obchodní nabídce po telefonu (§ 1825 odst. 1 OZ), 

 zvláštní povinnosti při uzavírání smluv elektronickými prostředky (§ 1826, § 1826a, § 1827 OZ), 

 povinnost poskytnout vyhotovení smlouvy či potvrzení o uzavření smlouvy v požadované formě 

a s požadovanými údaji (§ 1824a odst. 1 OZ a § 1828 odst. 3), 

 povinnost dodat zboží ve smluveném čase, není-li čas ujednán, pak bezodkladně, nejpozději 

však do 30 dní od uzavření smlouvy (§ 2159 odst. 1 OZ). 

 

 Zákonem o ochraně spotřebitele se tak nově zakazuje jednání prodávajícího, které je v rozporu 

s dotčenými ustanoveními občanského zákoníku. Takovéto jednání bude moci být kvalifikováno 

jako přestupek, za který bude hrozit pokuta až do výše 5 mil. Kč. V některých případech rozsáhlé-

ho protiprávního jednání nebo protiprávního jednání s unijním rozměrem bude možné uložit pokutu 

až 4% celkového ročního obratu prodávajícího. Pokud není informace o ročním obratu prodávajícího 

dostupná, bude možné uložit pokutu až 50 mil. Kč. Nicméně, dle přechodných ustanovení platí, že 

správní řízení zahájená před účinností novely budou dokončena podle dosavadní úpravy. 
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II. Novela občanského zákoníku 

 

 Novelou občanského zákoníku se zejména rozšiřuje informační povinnost podnikatele vůči spo-

třebiteli (§ 1811 OZ). Podnikatel bude povinen v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy 

nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, sdělit spotřebiteli například:  

 kromě údaje o své totožnosti, vždy také adresu sídla, telefonní číslo, a existuje-li, pak adresu 

pro doručování elektronické pošty,  

 nejen způsob platby a způsob dodání nebo plnění, ale nově i čas dodání nebo plnění, a pří-

padně též pravidla pro vyřizování stížností, pokud u něj budou stanovena,  

 celkovou cenu zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků. Pouze pokud povaha zboží 

nebo služby nebude umožňovat tuto cenu rozumně určit předem, bude možné údaj o cel-

kové ceně nahradit způsobem jejího výpočtu, 

 údaje o vlastnostech digitálního obsahu, které budou podnikateli známy nebo u nichž lze ro-

zumně očekávat, že by mu mohly být známy, a to údaje o (i) tzv. kompatibilitě, kterou se ro-

zumí schopnost digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu fungovat společně 

s technickým a programovým vybavením (hardwarem a softwarem), které se obvykle 

s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu používají, aniž by bylo zapotřebí je pře-

vést (např. změna formátu datového souboru), a o (ii) tzv. interoperabilitě, tedy schopnosti di-

gitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu fungovat s technickým a programovým vyba-

vením (hardwarem a softwarem), které jsou odlišné od technického a programovaného vybave-

ní, které se běžně s digitálním obsahem nebo digitální službou téhož druhu používají. 
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 Dále se upřesňuje definice zneužívajících ujednání a doplňuje a zpřesňuje se i výčet konkrét-

ních zneužívajících ujednání. Podle nové úpravy budou některá zneužívající ujednání zakázána 

vždy (§ 1814 odst. 1 OZ), například ujednání: 

 umožňující, aby si podnikatel v případě, že ze své vůle ukončí závazek, ponechal peněžitá pl-

nění uhrazená za plnění, které dosud neposkytl, 

 umožňující podnikateli zvýšit cenu, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo 

od smlouvy odstoupit, 

 umožňující podnikateli určovat, zda je zboží nebo služba v souladu se smlouvou,  

 ukládající spotřebiteli pro případ porušení povinnosti nepřiměřenou sankci, 

 zavazující spotřebitele splnit povinnost vůči podnikateli, i když podnikatel povinnost vůči spotře-

biteli nesplní, nebo 

 umožňující podnikateli postoupit smlouvu, může-li to vést ke zhoršení postavení spotřebitele. 

 

 Naopak na některá ujednání se bude vztahovat mírnější režim (§ 1814 odst. 2 OZ). V těchto přípa-

dech se bude zneužívající povaha ujednání předpokládat a v konkrétním případě bude moci být 

prokázáno, že se s ohledem na další okolnosti o zneužívající ujednání nejedná. Půjde o ujednání:   

 zakládající podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez 

přiměřené výpovědní doby, 

 odkládající určení ceny až na dobu plnění, nebo 

 vylučující nebo omezující právo spotřebitele vůči podnikateli v případě nesplnění povinnosti 

podnikatelem, včetně možnosti započtení pohledávky spotřebitele při pohledávce podnikatele. 
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 Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli se rozšiřuje i ve specifických případech uza-

vírání smluv distančním způsobem a závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory 

(§ 1820 a násl. OZ). Podnikatel bude nově povinen v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy 

nebo před tím, že spotřebitel učiní závaznou nabídku, sdělit spotřebiteli také zejména:  

 adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o 

jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel rovněž poskytuje za účelem rychlé a 

účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem 

v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění. Nové ustanovení zohledňuje používá-

ní moderních technologií a vypouští zastaralé prostředky komunikace (např. fax), 

 údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, 

pokud byla cena takto přizpůsobena. Tato povinnost vychází z praxe, kdy řada podnikatelů 

chování spotřebitelů sleduje a profiluje na základě automaticky ukládaných dat. 

 

 Přísnější právní úprava se pak bude vztahovat i na konkrétní způsob uzavírání smlouvy distančním 

způsobem, a to na uzavírání smluv po telefonu (§ 1825 OZ). V případech, kdy podnikatel bude kon-

taktovat spotřebitele prostřednictvím telefonu, bude povinen sdělit na začátku každého hovoru ob-

chodní účel hovor a údaje o své totožnosti, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje 

o její totožnosti. Nabídku, kterou podnikatel učiní během hovoru, musí podnikatel spotřebiteli bez zby-

tečného odkladu potvrdit v textové podobě. Spotřebitel začne být nabídkou vázán až po té, co 

projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.  
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 Odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo ob-

chodní prostory bude spotřebitel moci i nadále ve lhůtě 14 dní (§ 1829 OZ). V některých případech 

však bude platit zvláštní lhůta 30 dnů (§ 1829a OZ), a to (i) při odstoupení od smlouvy uzavřené mimo 

obchodní prostory během „výletu“ (dříve „zájezdu“) požádaného podnikatelem za účelem propagace a 

prodeje zboží nebo poskytování služeb, anebo (ii) při nevyžádané návštěvě podnikatele ve spotřebite-

lově domácnosti (např. v oblasti energií). Rovněž způsob odstoupení od smlouvy se mění. Spotřebitel 

bude moci od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli 

(např. dopisem, emailem, telefonicky, příp. spolu s vrácením zboží).  

 

 Dále se jasně stanoví pořadí práv z vadného plnění při prodeji zboží v obchodě, a to takto:  

 jestliže bude mít věc vadu, bude kupující oprávněn požadovat nejprve její odstranění. Dle své 

volby může žádat dodání nové věci bez vady (výměnu věci), dodání chybějící věci nebo opravu 

věci, ledaže by zvolený způsob odstranění vady byl nemožný nebo nepřiměřeně nákladný,   

 jestliže oprava nebo výměna nepřinese spotřebiteli řádnou nápravu, bude mít právo na přimě-

řenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy. To platí zejména v případech, kdy (i) prodáva-

jící opravu či výměnu neprovedl, nebo (ii) je zřejmé, že ji neprovede, nebo že (iii) uvedení zboží 

do souladu odmítl (oprava ani výměna nejsou možné nebo by prodávajícímu způsobily nepři-

měřené náklady), anebo (v) se vada projeví opakovaně. V zájmu zachování rovnováhy práv a 

povinností smluvních stran nebude spotřebitel moci odstoupit od smlouvy, bude-li vada 

věci nevýznamná (např. pro drobné estetické vady apod.). Důkazní břemeno ohledně proká-

zání toho, zda je vada nevýznamná, ponese prodávající. 
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 Zakotvuje se i právo postihu konečného prodávajícího vůči odpovědné osobě ve smluvním ře-

tězci (§ 2174b OZ). Nově bude platit, že byla-li vada způsobena konáním (opomenutím) jiné osoby 

v témže smluvní řetězci, má konečný prodávající právo domáhat se náhrady od toho, kdo mu 

v rámci své podnikatelské činnosti věc prodal nebo byl zavázán poskytovat digitální obsah či službu 

digitálního obsahu. K ujednání, kterým se toto právo předem vylučuje nebo omezuje, se nepřihlíží. 

 

 V souvislosti s transpozicí tzv. digitální směrnice se do občanského zákoníku vkládá zcela nový 

smluvní typ, a to smlouva o poskytování digitálního obsahu (§ 2389a a násl. OZ). Předmětem té-

to smlouvy je závazek poskytovatele zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální ob-

sah) k užívání pro vlastní potřebu a závazek uživatele platit za to odměnu. Je-li k užívání digitál-

ního obsahu vyžadováno i oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví, postupuje se též dle pří-

slušných ustanovení o licenci. Digitálním obsahem jsou přitom data vytvořená a poskytovaná 

v digitální podobě (např. video soubory, audio soubory, hudební soubory, počítačové programy, apli-

kace, digitální hry, e-knihy atd.).  

 

 Mezi základní povinnosti poskytovatele digitálního obsahu náleží povinnost: 

 zpřístupnit digitální obsah bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, není-li ujednáno jinak,  

 zpřístupnit uživateli nejnovější verzi digitálního obsahu dostupnou v době uzavření smlouvy, 

 zabezpečit, že budou uživateli poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu, 

 zabezpečit, že budou uživateli poskytovány nezbytné aktualizace, tak aby byl digitální obsah 

bez vad po dobu trvání závazku, a že bude na jejich dostupnost upozorněn. 
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 Nová právní úprava rozlišuje závazky ze smlouvy o poskytování digitálního obsahu podle toho, 

zda je jejich obsahem soustavné plnění po určitou dobu, nebo jednorázové plnění, příp. opako-

vané jednorázové plnění. Jednorázové plnění přitom definuje jako plnění, které spočívá pouze 

v jednorázovém úkonu nebo jejich sledu, včetně případů, v nichž uživatel nabývá právo užívat digitál-

ní obsah trvale, a stanoví pro něj zvláštní pravidla (§ 2389f OZ). Rozdíl mezi soustavným a jednorá-

zovým plněním spočívá především v odpovědnosti poskytovatele. Zatímco v případě soustavného 

plnění odpovídá poskytovatel za vady po dobu trvání závazku, v případě jednorázového plnění zá-

sadně pouze za vady, které měl digitální obsah v okamžiku, kdy byl uživateli zpřístupněn.  

 

 Úprava smlouvy o poskytování digitálního obsahu se vztahuje i na jiné než jen spotřebitelsko-

podnikatelské vztahy. Smlouvy uzavírané se spotřebiteli jsou proto ještě doplněny o zvláštní pravi-

dla, ve kterých je kladen větší důraz na odpovědnost poskytovatele za kvalitu dodávaného obsahu (§ 

2389g a násl. OZ). Například je upravena i situace, kdy uživatel namísto odměny poskytovateli po-

skytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje (např. založení účtu na sociální síti, kdy spo-

třebitel výměnou za službu digitálního obsahu poskytuje údaj o svém pohybu na síti).   
 

 Dle přechodných ustanovení novely se na právní poměry a na práva a povinnosti z nich vzniklé 

přede dnem nabytí její účinnosti, použije dosavadní právní úprava. Výjimka je stanovena pouze pro 

poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu. V tomto případě se na plnění, ke 

kterému dojde po účinnosti novely, použije nová právní úprava, a to i když k uzavření smlouvy 

došlo ještě před její účinností. 
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Věříme, že výše uvedené shrnutí usnadní Vaši orientaci v nové právní úpravě. V případě po-

třeby jsme Vám plně k dispozici pro poskytnutí doplňujících informací nebo právní asistenci 

v dané oblasti. 

 

Editor: JUDr. Magda Stárková, advokát, e-mail: starkova@akvk.cz 

Hlavním cílem Newsletterů je poskytnout základní informace k danému tématu a nelze je považovat za vyčer-
pávající odborný návod. Obsah této publikace slouží pouze k základní orientaci a nevychází ze specifických 
okolností jednotlivého případu či individuálních potřeb klienta. Před každým právním jednáním v konkrétním 
případě doporučujeme si vyžádat odbornou právní pomoc, kterou Vám rádi na základě Vaší žádosti poskyt-
neme.  
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