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Částka 11

28
ZÁ K ON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁ S T P R V NÍ
Změna občanského zákoníku
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona
č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/
/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990
Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona
č. 104/1995, zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 89/1996
Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona
č. 159/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/
/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 227/2000
Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb.,
zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona
č. 125/2002 Sb., zákona č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/
/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/
/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004
Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb.,
zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 107/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 160/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/
/2009 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 155/
/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 51a poznámka pod čarou č. 2b zní:
„2b) Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo
obchodní prostory.

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne
20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze
dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb
informační společnosti, zejména elektronického obchodu,
na vnitřním trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze
dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS
a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze
dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího
zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.“.

2. § 58 až 65 včetně nadpisů znějí:
„Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání
ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
§ 58
(1) Ustanovení § 59 až 71 se použijí na spotřebitelskou smlouvu, ve které se za úplatu sjednává
a) užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na
více než jeden časový úsek, je-li smlouva uzavřena
na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání
ubytovacího zařízení“),
b) výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“),
c) pomoc při úplatném převodu dočasného užívání
ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej“), nebo
d) účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným
užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“).
(2) Ustanovení § 59 až 71 se použijí i na smlouvu
o smlouvě budoucí, ve které se spotřebitel zavazuje
uzavřít smlouvu podle odstavce 1.
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§ 59
Pokud smlouva podle § 58 obsahuje ujednání,
které umožňuje obnovit smlouvu nebo prodloužit závazek bez výslovného projevu spotřebitele tak, že celková doba trvání závazku může přesáhnout jeden rok,
má se za to, že je smlouva uzavřena na dobu delší než
jeden rok.
§ 60
Informace poskytované před uzavřením smlouvy
(1) Poskytovatel, za kterého se pro účely § 58
až 71 považuje osoba, která jedná v rámci své obchodní
nebo jiné podnikatelské činnosti nebo kdokoliv, kdo
jedná jejím jménem nebo v jejím zastoupení, poskytne
spotřebiteli s dostatečným časovým předstihem předtím, než strany uzavřou smlouvu podle § 58 nebo než
je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření
smlouvy podle § 58, bezplatně na formuláři jasným
a srozumitelným způsobem informace, které spolu s náležitostmi formuláře stanoví vláda nařízením.
(2) Poskytovatel rovněž výslovně upozorní spotřebitele na jeho právo odstoupit od smlouvy, na délku
lhůty pro odstoupení a na zákaz přijetí záloh, jiných
plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení.
§ 61
(1) Poskytovatel je povinen v každé reklamě nebo
nabídce dočasného užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobého rekreačního produktu, dalšího prodeje nebo
výměny uvést, jak a kde lze získat informace podle § 60
odst. 1.
(2) Jsou-li dočasné užívání ubytovacího zařízení,
dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna nabízeny v rámci nabídkové nebo prodejní akce,
je poskytovatel povinen na pozvánce zřetelně uvést obchodní účel a povahu akce a po celou dobu trvání této
akce dát spotřebiteli k dispozici informace podle § 60
odst. 1.
§ 62
Informace uváděné ve smlouvě
(1) Součástí smlouvy podle § 58 musí být informace poskytnuté poskytovatelem spotřebiteli podle
§ 60 odst. 1. To neplatí, jestliže si změnu v obsahu
smlouvy smluvní strany výslovně sjednaly nebo pokud
je změna vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi,
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které jsou na vůli poskytovatele nezávislé a kterým nebylo možné zabránit.
(2) Má-li se obsah smlouvy lišit od informací podle
§ 60 odst. 1, musí poskytovatel spotřebitele na změny
písemně upozornit tak, aby k nim měl spotřebitel
snadný přístup, a to ještě před uzavřením smlouvy.
Změny musí být ve smlouvě výslovně označeny.
(3) Poskytovatel uvede ve smlouvě bydliště, místo
podnikání nebo sídlo každé ze smluvních stran a datum
a místo jejího uzavření.
§ 63
(1) Poskytovatel zajistí, aby ujednání o právu na
odstoupení od smlouvy, o délce lhůty pro odstoupení
a o zákazu přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení podepsal spotřebitel každé zvlášť.
(2) Součástí smlouvy podle § 58 je formulář pro
odstoupení od smlouvy vyplněný poskytovatelem. Náležitosti formuláře stanoví vláda nařízením.
(3) Poskytovatel ihned po uzavření smlouvy předá
spotřebiteli její podepsané vyhotovení.
§ 64
(1) Informace podle § 60 odst. 1 poskytne poskytovatel spotřebiteli písemně, a to tak, aby k nim měl
spotřebitel snadný přístup.
(2) Smlouva podle § 58 musí být uzavřena písemně.
(3) Odstoupení od smlouvy musí být vždy učiněno písemně.
§ 65
Jazyk
(1) Má-li spotřebitel bydliště v některém z členských států Evropské unie nebo v některém ze států
tvořících Evropský hospodářský prostor nebo je-li
státním příslušníkem některého z těchto států, musí
mu poskytovatel informace stanovené v § 60 poskytnout podle volby spotřebitele v jazyce nebo v jednom
z jazyků tohoto státu, pokud se jedná o úřední jazyk
Evropské unie nebo některého ze států tvořících
Evropský hospodářský prostor.
(2) Smlouva podle § 58 musí být uzavřena podle
volby spotřebitele v jazyce členského státu Evropské
unie nebo některého ze států tvořících Evropský hos-
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podářský prostor, v němž má spotřebitel bydliště nebo
jehož je státním příslušníkem, pokud se jedná o úřední
jazyk Evropské unie nebo některého ze států tvořících
Evropský hospodářský prostor. Liší-li se tento jazyk
od jazyka členského státu Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor,
na jehož území se nachází nemovitost nebo její část, na
niž se vztahuje smlouva, ve které se sjednává dočasné
užívání ubytovacího zařízení, předá poskytovatel spotřebiteli překlad textu smlouvy do tohoto jazyka, pokud se jedná o úřední jazyk Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor.“.
3. Za § 65 se vkládají nové § 66 až 71, které včetně
nadpisů znějí:
„§ 66
(1) Uzavřel-li spotřebitel smlouvu, ve které se
sjednává dlouhodobý rekreační produkt, nepřihlíží se
k ujednání, které ho zavazuje hradit platby na základě
této smlouvy jinak než v rovnoměrných platbách rozdělených do ročních splátek v téže výši. To neplatí,
pokud si strany sjednají změnu výše ročních splátek
po prvním roce podle vývoje cen. Výzvu k provedení
splátky zašle poskytovatel spotřebiteli písmeně vždy
nejpozději 14 dnů přede dnem splatnosti.
(2) Spotřebitel má právo závazek ze smlouvy, kterou byl sjednán dlouhodobý rekreační produkt, po zaplacení druhé splátky písemně vypovědět bez uvedení
důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byl vyzván k zaplacení kterékoliv následující splátky; lhůta je zachována, pokud spotřebitel před jejím uplynutím výpověď
alespoň odešle. V takovém případě nemá poskytovatel
právo požadovat po spotřebiteli žádné další plnění.
§ 67
Odstoupení od smlouvy
(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy
podle § 58 ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Byla-li mu již poskytnuta služba, není z toho poskytovateli ničeho povinen.
(2) Neobdrží-li spotřebitel alespoň jedno vyhotovení smlouvy zároveň s jejím uzavřením, počne mu
běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy
toto vyhotovení obdrží.
(3) Nepředá-li poskytovatel spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy podle § 63
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odst. 2, činí lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů ode
dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne,
kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento
den později. Je-li spotřebiteli předán řádně vyplněný
formulář pro odstoupení od smlouvy písemně do
1 roku ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě
ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento den později, končí lhůta pro odstoupení
čtrnáctým dnem od předání formuláře.
(4) Neposkytl-li poskytovatel spotřebiteli informace podle § 60 odst. 1, činí lhůta pro odstoupení od
smlouvy 3 měsíce a 14 dnů ode dne, kdy byla smlouva
uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel
její vyhotovení, nastal-li tento den později. Byly-li však
tyto informace spotřebiteli poskytnuty do 3 měsíců ode
dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne,
kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li tento
den později, končí lhůta pro odstoupení čtrnáctým
dnem od poskytnutí informací.
(5) Lhůta k uplatnění práva na odstoupení od
smlouvy je zachována, pokud je odstoupení od
smlouvy spotřebitelem odesláno před uplynutím této
lhůty.
Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy
§ 68
Uzavírá-li spotřebitel současně smlouvu, ve které
se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení,
a smlouvu, ve které se sjednává výměna, běží pro obě
smlouvy pouze jedna lhůta určená podle smlouvy, ve
které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení.
§ 69
(1) Dokud neuplyne lhůta pro odstoupení od
smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt nebo
výměna, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli požadovat ani přijmout na základě této smlouvy
platbu zálohy ani jiné plnění nebo jejich zajištění.
Uzná-li v této době spotřebitel dluh z této smlouvy,
je uznání dluhu neplatné.
(2) V případě smlouvy, ve které se sjednává další
prodej, nesmí poskytovatel ani jiná osoba po spotřebiteli požadovat ani přijmout jakékoli platby záloh ani
jiné plnění nebo jejich zajištění, dokud nedojde k nabytí
nebo převodu práva, nebo dokud povinnost poskytovatele z této smlouvy nezanikne z jiného právního důvodu. Uzná-li v této době spotřebitel dluh z této
smlouvy, je uznání dluhu neplatné.
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§ 70
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ve které se
sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo
dlouhodobý rekreační produkt, vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu, ve které se sjednává výměna,
jakož i na každou další vedlejší smlouvu nebo ujednání,
aniž by s tím byly spojeny jakékoliv náklady pro spotřebitele.
§ 71
Je-li finanční závazek spotřebitele hrazen odloženou platbou, půjčkou, úvěrem nebo jinou obdobnou
finanční službou, kterou poskytuje spotřebiteli poskytovatel nebo třetí osoba na základě ujednání mezi touto
třetí osobou a poskytovatelem, vztahují se účinky odstoupení od smlouvy podle § 58 i na smlouvu o odložené platbě, půjčce, úvěru nebo jiné obdobné finanční
službě, aniž by s tím byly spojeny jakékoliv náklady
pro spotřebitele.“.
4. V § 612 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ustanovení tohoto oddílu se použijí i pro
spotřebitelskou smlouvu o zhotovení věci na zakázku.“.
5. V § 620 odst. 1 větě první se středník nahrazuje
tečkou, část věty za středníkem a věta druhá včetně
poznámky pod čarou č. 4a se zrušují.
6. V § 620 odst. 4 se část věty druhé za slovy „věci
váží“ zrušuje.
7. V § 620 odst. 5 se za středník vkládá věta „tato
záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou.“.
8. V § 620 odst. 5 se dosavadní věta za středníkem
nahrazuje větou „V takovém případě musí záruční list
vždy obsahovat náležitosti a být vydán v souladu s podmínkami podle odstavců 3 a 4.“.

Č Á S T D R U HÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. II
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb.,
zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona
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č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001
Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/
/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 298/2009
Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se
mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/
/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách).
Směrnice Rady 69/493/EHS o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se křišťálového skla.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli.
Směrnice Rady 87/357/EHS o sbližování právních předpisů
členských států, týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo
bezpečnost spotřebitelů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES o názvech textilií.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES
o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům
smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare),
o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji
a výměně.“.

2. V § 23 se doplňuje odstavec 13, který včetně
poznámky pod čarou č. 30 zní:
„(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad
dodržováním povinností vyplývajících z ustanovení
občanského zákoníku30) upravujících smlouvu, ve které
se za úplatu sjednává
a) užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na
více než jeden časový úsek, je-li smlouva sjednána
na dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání
ubytovacího zařízení“),
b) výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“),
c) pomoc při úplatném převodu dočasného užívání
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ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu (dále jen „další prodej“), nebo
d) účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebiteli vzájemně převést právo užívat ubytovací
zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“).
30

) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 24 odst. 1 úvodní větě se za slovem „dodavatel“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo
„prodávající“ se vkládají slova „nebo jiný podnikatel“.
4. V § 24 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8,
který zní:
„(8) Správního deliktu se dopustí ten, kdo v souvislosti s nabízením nebo uzavíráním smlouvy, ve které
se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej
nebo výměna,
a) neposkytne spotřebiteli informace, které stanoví
zvláštní právní předpis, bezplatně a v dostatečném
předstihu před uzavřením smlouvy, nebo než je
spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření
smlouvy (dále jen „předsmluvní informace“),
b) neupozorní prokazatelně spotřebitele s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, nebo
než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření
smlouvy, na jeho právo odstoupit od smlouvy,
nebo na délku lhůty pro odstoupení nebo na zákaz
přijetí záloh, jiných plnění nebo zajištění v průběhu
lhůty pro odstoupení od smlouvy,

Částka 11

g) neuvede ve smlouvě bydliště, místo podnikání
nebo sídlo každé ze smluvních stran a datum
a místo uzavření smlouvy,
h) nezajistí, aby spotřebitel podepsal zvlášť každé
ujednání o právu na odstoupení od smlouvy,
o délce lhůty pro odstoupení od smlouvy a o zákazu přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
i) neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář
pro odstoupení od smlouvy,
j) nepředá spotřebiteli ihned po uzavření smlouvy
její podepsané vyhotovení,
k) neposkytne spotřebiteli předsmluvní informace písemně nebo písemně neupozorní na změny předsmluvních informací podle § 62 odst. 2 občanského zákoníku tak, aby k nim měl spotřebitel
snadný přístup,
l) neposkytne předsmluvní informace nebo neuzavře
se spotřebitelem smlouvu v jazyce požadovaném
v § 65 občanského zákoníku,
m) nerozdělí spotřebiteli u dlouhodobého rekreačního produktu platby do ročních splátek v téže
výši, popřípadě se zohledněním vývoje cen, je-li
to sjednáno, nebo nezašle spotřebiteli výzvu k provedení platby písemně nejpozději 14 dnů přede
dnem splatnosti, nebo
n) požaduje nebo přijímá od spotřebitele platby záloh
nebo jiné plnění nebo jejich zajištění v rozporu
s § 66 odst. 2 a § 69 občanského zákoníku.“.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9
až 11.

c) neuvede informace o tom, kde a jak lze získat
předsmluvní informace při nabízení dočasného
užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobého rekreačního produktu, dalšího prodeje nebo výměny,

5. V § 24 odst. 10 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

d) neuvede zřetelně účel a povahu akce na pozvánce
na prodejní nebo nabídkovou akci nebo nezajistí,
aby byly po dobu trvání akce předsmluvní informace spotřebiteli k dispozici,

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c)
až e).

e) uvádí na trh nebo nabízí dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt
jako způsob zhodnocení finančních prostředků
spotřebitele,
f) neupozorní spotřebitele před uzavřením smlouvy
písemně na změny, liší-li se informace uvedené
v návrhu smlouvy od předsmluvních informací,
nebo tyto změny ve smlouvě výslovně neuvede,

„b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 8,“.

6. V § 24 odst. 10 se na konci textu písmene d)
slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.
7. V § 25 odst. 2 písm. a) se slova „ , v jehož stanovách jsou tyto cíle uvedeny,“ nahrazují slovy „nebo
profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na
ochraně spotřebitele,“.
8. V § 26 se za slovo „Sdružení“ vkládají slova
„nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem
na ochraně spotřebitele,“ a za slovo „sdružení“ se vklá-
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dají slova „nebo profesní organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele,“.

ČÁ S T T Ř ETÍ
Změna zákona o mezinárodním právu
soukromém a procesním
Čl. III
V § 10 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním
právu soukromém a procesním, se doplňuje odstavec 4,
který včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:
„(4) V případě smlouvy, ve které se za úplatu sjednává užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na
více než jeden časový úsek, je-li smlouva sjednána na
dobu delší než 1 rok (dále jen „dočasné užívání ubytovacího zařízení“), výhoda spojená s ubytováním, je-li
smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen
„dlouhodobý rekreační produkt“), pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení
nebo dlouhodobého rekreačního produktu nebo účast
ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům
vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo
jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího
zařízení podle zvláštního právního předpisu9), je-li rozhodné právo jiné právo než právo členského státu
Evropské unie, nesmí být spotřebitel zbaven ochrany
podle práva členského státu Evropské unie, ve kterém
probíhá soudní řízení, pokud
a) se kterákoli z dotčených nemovitostí nachází na
území členského státu Evropské unie, nebo
b) podnikatel vykonává svoji činnost na území členského státu Evropské unie nebo výkon jeho činnosti na území členského státu Evropské unie jakkoli směřuje.
9

) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Č Á S T Č TV R TÁ
Změna zákona o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
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a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona
č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona
č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/
/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007
Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 132/2010 Sb., se mění
takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy, ve znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, kterou
se mění směrnice 84/450/EHS o klamavé reklamě tak, aby
zahrnovala srovnávací reklamu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze
dne 11. května 2006 o nekalých obchodních praktikách vůči
spotřebiteli na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/
/450/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/
/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) (Text s významem pro EHP).
Čl. 7, 8 a 9 směrnice Komise 91/321/EHS ze dne 14. května
1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě, ve znění
směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25. května 1999, kterou se mění směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací
kojenecké výživě (Text s významem pro EHP), směrnice
Komise 2003/14/ES ze dne 10. února 2003, kterou se mění
směrnice 91/321/EHS o počáteční a pokračovací kojenecké
výživě (Text s významem pro EHP) a směrnice 96/4/ES,
kterou se mění směrnice 91/321/EHS.
Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES
ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy, ve znění směrnice Komise 2001/
/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se označování
potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy a směrnice Komise 2002/67/ES z 18. července 2002 o označování potravin
obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text
s významem pro EHP).
Čl. 2, 3, 4, 5 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se reklamy
na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Text s významem pro EHP).
Čl. 86, 89, 90, 91, 94, 95 a 96 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, ve
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES
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ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy kvality
a bezpečnost pro sběr, testování, zpracování, skladování
a distribuce složek lidské krve a mění směrnice 2001/83/
/ES a směrnice Komise 2003/63/ES ze dne 25. června
2003, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro EHP)
a čl. 64 a 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/27/ES ze dne 31. března 2004, která mění směrnici
2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních
léčivých přípravků (Text s významem pro EHP).
Čl. 85 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES
ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se
veterinárních léčivých přípravků, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/28/ES ze dne 31. března
2004, kterou se mění směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Text
s významem pro EHP).
Čl. 6 směrnice Rady 89/398/EHS o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se potravin určených
pro zvláštní výživu.
Čl. 9 odst. 2 písm. c) směrnice Rady 80/777/EHS ze dne
5. července 1980 o sbližování právních předpisů členských
států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod.
Čl. 69, čl. 94 odst. 2 a čl. 100 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se
mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím
se humánních léčivých přípravků (Text s významem pro
EHP).
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/122/ES
o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům
smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare),
o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji
a o výměně.“.

kreačního produktu (dále jen „další prodej“) nebo na
účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení
nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení (dále jen „výměna“) podle jiného právního předpisu26b), musí obsahovat údaj o právu spotřebitele získat informace, které musí být spotřebiteli poskytnuty před uzavřením smlouvy, nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, včetně
uvedení místa a způsobu, kde a jak lze tyto informace
získat.

2. Za § 5h se vkládá nový § 5i, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26b zní:

4. V § 8a odst. 2 písm. g) se za slova „§ 5h“ vkládají slova „ , § 5i“.

„§ 5i

5. V § 8a odst. 3 písm. f) se za slova „§ 5h“ vkládají
slova „ , § 5i“.

Reklama na dočasné užívání ubytovacího zařízení
nebo s tím spojené služby
(1) Reklama na užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li
smlouva sjednána na dobu delší než 1 rok (dále jen
„dočasné užívání ubytovacího zařízení“), na výhodu
spojenou s ubytováním, je-li smlouva sjednána na dobu
delší než 1 rok (dále jen „dlouhodobý rekreační produkt“), na pomoc při úplatném převodu dočasného
užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého re-

(2) Za reklamu na dočasné užívání ubytovacího
zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej
nebo výměnu se považuje i nabídková nebo prodejní
akce, v rámci které lze sjednat smlouvu, ve které se
sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna.
Pozvánka na takové akce musí obsahovat zřetelné uvedení účelu a povahy akce.
(3) Dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo
dlouhodobý rekreační produkt nesmějí být nabízeny
reklamou jako způsob zhodnocení finančních prostředků spotřebitele.
26b

) § 58 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 5h“ vkládají
slova „ , § 5i“.

Č Á S T P Á TÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 23. února
2011.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

