
S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký 

zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.Právní zpravodaj je 

rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven Legislativní radou MSP. 
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zapracovává úprava 

spotřebitelských smluv  
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Příští článek: 

Finanční leasing a DPH od nového 
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Zajímají Vás 

KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 

Do českého právního řádu se zapracovává úprava spotřebitelských 
smluv k digitálnímu obsahu a digitálním službám 

 

Právní 
zpravodaj 

17. 9. 
 
. 

33..    

2019 č. 409 
 

 
Novela občanského zákoníku (zák. č. č. 89/2012 Sb.) předložená do připomínkového řízení, má zavést novou 

úpravu s účinností nejpozději 1. ledna 2022. Připomínky k tomuto návrhu zpracovává Legislativní rada MSP. 

Návrh zákona má za cíl zapracovat do českého práva dvě nové směrnice EU z oblasti spotřebitelských smluv, 

které byly přijaty v květnu 2019. Konkrétně jde o:  

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

smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb 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. 

Práva spotřebitelů z vadného plnění ze smluv o koupi zboží tak budou upravena nejen ve vztahu k hmotným 

movitým věcem, ale také ve vztahu k digitálnímu obsahu a digitálním službám, jak ukazují navrhované definice 

nových pojmů: 

Digitálním obsahem jsou data vytvořená a poskytovaná v digitální podobě (čl. 2 odst. 11 směrnice  

č. 2011/83/EU). Jde například o audio- a video- soubory, počítačové programy, aplikace, digitální hry, e-knihy  

a jiné elektronické publikace. Digitální obsah je věcí v právním smyslu. 

Digitální službou je služba, která uživateli umožňuje vytvářet, zpracovávat, uchovávat nebo přistupovat k datům 

v digitální podobě nebo sdílet a jinak nakládat s daty v digitální podobě vytvořenými tímto uživatelem nebo 

jiným uživatelem digitální služby, včetně technologie „software-as-a-service“. Jde například o služby sdílení 

video-, audio- či jiných souborů, zpracovávání textu, digitální hry nebo hry nabízené v prostředí „cloud 

computing“ a sociálních médií. 

V připomínkovém procesu budeme zvýšenou pozornost věnovat zvláštnímu ustanovení o záruce za jakost  

a navazujícímu právu postihu, stejně tak zvláštním ustanovením o prodeji zboží spotřebiteli (dříve „v obchodě“) 

a jakosti při převzetí. Řeší se také odpovědnost prodávajícího za aktualizaci digitálního obsahu nebo digitální 

služby. Povinnost aktualizace zohledňuje specifičnost digitálních produktů a skutečnost, že se digitální prostředí 

může neustále měnit. Primárně půjde o aktualizaci, na níž se strany dohodly ve smlouvě (udržování ujednaných 

vlastností digitálního obsahu a také rozšíření o nové funkcionality a vlastnosti – upgrade). Bez ohledu na to, zda 

byla aktualizace ujednána, odpovídá podle návrhu zákona prodávající vždy alespoň za to, že si digitální obsah 

uchová vlastnosti, které měl při převzetí, i po určitou dobu po tomto okamžiku. 

 Legislativní rada MSP byla 

založena 13. 12. 2018. 
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