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Novela občanského zákoníku: Co by vám nemělo 
uniknout? 

V důsledku transpozice evropských směrnic a požadavků práva Evropské unie byl ve sbírce zákonů dne 

7. prosince 2022 zveřejněn zákon č. 374/2022 Sb., kterým se novelizuje občanský zákoník a zákon 

o ochraně spotřebitele. Tato novela nabyla účinnosti dne 6. ledna 2023. 

V tomto článku se zaměříme především na následující změny: 

▪ Smlouva o poskytování digitálního obsahu, 

▪ Splatnost mezi podnikateli nebo podnikatelem a veřejným zadavatelem, 

▪ Neplatnosti ujednání o splatnosti, 

▪ Paušální náhrada nákladů na vymáhání pohledávky, 

▪ Záruka za jakost, 

▪ Uplatňování práva z vadného plnění. 

Změnám v oblasti ochrany spotřebitele jsme věnovali samostatný článek Ochrana spotřebitele ve světle 

novely občanského zákoníku. 

Smlouva o poskytování digitálního obsahu  

Jedná se o nový smluvní typ. Jeho pravidla se vztahují na smlouvy, jejíchž předmětem bude zpřístupnění 

digitálního obsahu k vlastnímu užívání za odměnu.  

Co si však pod pojmem digitální obsah představit? Digitální obsah lze ve světle novely specifikovat jako 

data vytvořená a poskytovaná v digitální podobě. Jedná se tedy primárně o: 

▪ video soubory, 

▪ počítačové programy, 

▪ audio soubory, 

▪ aplikace, 

▪ e-knihy a další. 

Právní úprava zdůrazňuje, že v určitých případech bude k užívání digitálního obsahu vyžadována autorská 

licence, typicky u chráněných softwarů. 

Mezi základní oblasti, které občanský zákoník upravuje, patří: 

▪ zpřístupnění digitálního obsahu, 

▪ aktualizace digitálního obsahu, 

▪ odpovědnost poskytovatele za vady digitálního obsahu, 

▪ odstranění vad a odstoupení od smlouvy. 

Poskytovatel je povinen zpřístupnit uživateli obsah bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, a to 

prostřednictvím fyzického nebo virtuálního zařízení. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, má být 

digitální obsah zpřístupněn v nejnovější dostupné verzi v době uzavření smlouvy. 

https://accace.cz/ochrana-spotrebitele-dle-novely-obcanskeho-zakoniku/
https://accace.cz/ochrana-spotrebitele-dle-novely-obcanskeho-zakoniku/
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Aktualizace digitálního obsahu 

Jednou z nejdůležitějších povinností poskytovatele je, s ohledem na neustále se měnící digitální prostředí, 

zabezpečit ujednané aktualizace digitálního obsahu, dále tzv. nezbytné aktualizace. Povinnost 

zabezpečení nezbytných aktualizací trvá po celou dobu trvání závazku tak, aby byl digitální obsah vždy 

bez vad. Povinnost poskytování nezbytných aktualizací platí bez ohledu na to, zda byly aktualizace 

sjednány ve smlouvě či nikoliv. 

Poskytovatel má vůči uživateli rovněž informační povinnosti ohledně nových dostupných nezbytných 

aktualizací. V případě, že uživatel však digitální obsah neaktualizuje v přiměřené době i přes sdělení 

poskytovatele o dostupné aktualizaci, nemůže pak uplatnit práva z vad, které vznikly pouze v důsledku 

neprovedení aktualizace. 

Obecně platí, že důkazní břemeno k prokázání, že je digitální obsah bez vad, leží na straně poskytovatele. 

Nicméně v případě, že uživatel odmítne poskytnout součinnost, nebo pokud vada byla způsobena 

nevyhovujícím technickým nebo programovým vybavením, na které byl uživatel poskytovatelem 

upozorněn, spočívání povinnost dokazování vad na straně uživatele. 

Nová právní úprava rozlišuje dva typy závazků, na základě skutečnosti, jestli je plnění poskytováno 

jednorázově, či soustavně. Speciální pravidla, která platí pro jednorázová plnění, jsou stanovena 

v ustanovení § 2389f občanského zákoníku. Upravují zejména odpovědnost za vady či dobu trvání, po 

kterou může uživatel očekávat aktualizace ze strany poskytovatele. 

Občanský zákoník taktéž rozlišuje situace, kdy se jedná o uživatele, který je zároveň spotřebitelem. 

V případě, že se jedná o spotřebitele, platí níže uvedené. 

Odpovědnost poskytovatele 

Poskytovatel je po dobu trvání závazku odpovědný za: 

▪ rozsah poskytnutého digitálního obsahu, 

▪ kvalitu poskytnutého digitálního obsahu, 

▪ zachování jakosti a jiných ujednaných vlastností, 

▪ poskytnutí veškerého nezbytného příslušenství a návodů. 

Mimo jiné je poskytovatel odpovědný za instalaci, popřípadě integraci do digitálního prostředí. 

Vyjma obecných důvodů pro odstoupení od smlouvy může uživatel například odstoupit v případě, že 

poskytovatel nezpřístupní digitální obsah, a to ani v dodatečné lhůtě. 

Uživatel může rovněž požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy v případě, že poskytovatel 

neodstraní vadu, vada se opětovně projeví i po odstranění nebo vada představuje podstatné porušení 

smlouvy. 

Na závěr je nutné upozornit, že zákon stanovuje několik výjimek, na které se ustanovení o digitálním 

obsahu neaplikují. Mezi významné výjimky lze zařadit například poskytování svobodného a „open source“ 

softwaru, u něhož je otevřeně sdílen zdrojový kód. To znamená, že jakýkoliv uživatel může tento software 

nebo jeho pozměněné verze svobodně prohlížet, užívat, měnit a dále šířit. Další podstatnou výjimkou je 

poskytování služeb elektronických komunikací jako například elektronická pošta nebo chat. 
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Splatnost mezi podnikateli nebo podnikatelem a veřejným zadavatelem 

Srovnáme-li minulou právní úpravu a novelizované znění zákona, které se týká doby plnění za úplatnou 

dodávku zboží či služeb mezi podnikateli a mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem, vyplyne, že 

občanský zákoník konkrétně neřeší situace, kdy nelze určit datum dodání faktury. Novela nám tudíž přináší 

nová pravidla pro určení splatnosti v těchto vztazích. 

Dle novelizovaného znění zákona platí, že při úplatném dodání služeb nebo zboží je sjednaná cena 

splatná do 30 dnů ode dne doručení zboží nebo služeb, v případě, že není znám den doručení faktury.  

Pravidlo třiceti dnů platí i pro případy, kdy je faktura doručena dříve než samotné plnění. Stejným postupem 

určení splatnosti se bude podnikatel řídit také v případech, kdy smlouva nebo zákon stanoví převzetí zboží, 

nebo ověření, že byla služba řádně splněna. 

Výše uvedená pravidla se nově vztahují na širší okruh veřejných subjektů. Na místo původního pojmu 

veřejnoprávní korporace byl totiž do příslušného ustanovení § 1963 občanského zákoníku zaveden pojem 

veřejného zadavatele. 

Neplatnost ujednání o splatnosti 

Novela se dotýká i práva na dovolání se neplatnosti ujednání, která se týkají času plnění, úroků z prodlení 

a nově náhrady nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

Podmínkou pro dovolání se neplatnosti je, že se dané smluvní ujednání musí odchylovat od zákona a musí 

být zvláště nevýhodné pro věřitele. Namísto původní neúčinnosti takovýchto ujednání je nyní následkem 

jejich neplatnost. V případě, že si podnikatelé jako smluvní strany vyloučí nárok na úroky z prodlení, nebo 

nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky, stanovuje zákon vyvratitelnou domněnku 

zvláště nevýhodné povahy takového ujednání, což činí toto ujednání neplatným, pakliže nebude prokázán 

opak. 

Paušální náhrada nákladů na vymáhání pohledávky 

Co se týká náhrady nákladů na uplatnění pohledávky, v občanském zákoníku je nově zakotvena paušální 

náhrada těchto výdajů na základě nařízení vlády. Stávající znění občanského zákoníku doposud toto 

ustanovení postrádalo a paušální náhrada ve výši 1 200 Kč byla stanovena pouze v podzákonném právním 

předpise, kterým je nařízení vlády č. 351/2013 Sb. 

Záruka za jakost 

Zárukou za jakost se prodávající, výrobce či jiná osoba zaručuje, že daná věc (např. výrobek) bude po 

určitou dobu způsobilá k ujednanému (obvyklému) použití a bude mít ujednané (obvyklé) vlastnosti.  

Záruka za jakost existuje vedle zákonné záruky a může být ujednána například ve smlouvě, záručním listě 

nebo i přímo na obalu určitého výrobku. Zákon nestanoví žádná specifika na dobu trvání a rozsah této 

záruky a podoba záruky za jakost je tak zcela tvořena smluvním ujednáním stran. Může tak být poskytnuta 

na libovolně dlouhou dobu a jen na některé vlastnosti dané věci. 

Sjednocení pravidel 

Občanský zákoník před novelou upravoval záruku za jakost jak v obecných ustanoveních o závazcích, tak 

také v ustanoveních u kupní smlouvy, přičemž právní úprava se zde převážně překrývala. Cílem novely 

bylo úpravu zjednodušit a sjednotit. A to tak, že právní úpravu záruky za jakost nyní nalezneme jen 

v ustanoveních u kupní smlouvy. 
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Záruka za jakost je tak vymezena jako právní jednání prodávajícího, výrobce či jiné osoby, které 

kupujícímu zajišťuje, že věc (výrobek) bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel 

nebo že si zachová své obvyklé vlastnosti. To znamená záruku prodávajícího, že daná věc odpovídá 

ujednanému popisu, druhu, množství či funkčnosti a že je dodána s ujednaným příslušenstvím a případným 

návodem k její montáži či instalaci. Obsahem záruky za jakost může být právo kupujícího požadovat 

odstranění vad, výměnu zboží, vrácení peněz či má dokonce právo odstoupit od smlouvy.  

Stále se však jedná o dobrovolný závazek prodávajícího. Záleží proto zcela na něm samotném, k jakým 

povinnostem vůči kupujícímu se v této záruce zaváže. 

Shrnutí 

První rozsáhlejší novela občanského zákoníku přinesla značné množství změn, které by neměly uniknout 

nejen podnikatelům, ale i spotřebitelům. S ohledem na rostoucí tempo digitalizace, dle našeho názoru také 

zcela správně zavedla nový smluvní typ a zajistila tak větší právní jistotu jak pro uživatele, tak i pro 

poskytovatele digitálního obsahu.  

Doporučujeme zkontrolovat ujednání ve smlouvách a z toho plynoucí práva a povinnosti, aby bylo vše 

v souladu s platnou právní úpravou. Vyvarujete se tak případných nepříjemností. Objeví-li se pak vady či 

jiné nedostatky v poskytnutém plnění, doporučujeme vždy také zkontrolovat, jaká práva a povinnosti která 

ze smluvních stran má a jak tyto může uplatnit. 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění 

v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny 

nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy 

ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou 

stávající legislativy. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

  

 

 

O Accace  

Accace je aktivním a spolehlivým partnerem společností, které hledají špičkové poradenské 

a outsourcingové služby. Na náročné potřeby klientů odpovídáme chytrými řešeními, moderními 

technologiemi, lidským přístupem a mezinárodním přesahem. V České republice je nás již téměř 270 

a pracujeme pro více než 500 firem, od start-upů přes malé a střední podniky až k nadnárodním 

korporacím. V rámci skupiny Accace máme již přes 800 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více 

než 2 000 zákazníků. 

O Accace Circle 

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních 

poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu 

poskytovaných služeb bez ohledu na státní hranice. Globální zastoupení máme ve více než 50 zemích 

a sdružujeme téměř 2 500 profesionálů. Naše klientela čítá více než 15 000 zákazníků z různých oborů, 

převážně středně velkých firem a mezinárodních společností z žebříčku Fortune 500. Měsíčně 

zpracováváme zhruba 200 000 výplatních pásek. 

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.  

Kontakt  

Martin Kurka 

Associate 

E-mail: martin.kurka@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Joshua Petrov 

Junior Associate 

E-mail: joshua.petrov@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Martina Vaníčková 

Junior Associate 

E-mail: martina.vanickova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

https://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
http://www.circle.accace.com/
https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
mailto:martin.kurka@accace.com
mailto:joshua.petrov@accace.com
mailto:martina.vanickova@accace.com

