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Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá soukromoprávními a veřejnoprávními aspekty, 

které jsou specifické pro podomní prodej. Jejím hlavním cílem je komplexní analýza 

těchto aspektů, přičemž velký důraz je kladen na problematiku ochrany spotřebitele. 

Práce dále zkoumá nedostatky právní úpravy de lege lata v teoretické rovině i v aplikační 

praxi a tyto nedostatky konfrontuje s návrhy de lege ferenda. 

Klíčová slova  

dozorové orgány – informační povinnost – nekalé obchodní praktiky – podnikatel –

podomní prodej – právo na odstoupení od smlouvy – smlouva uzavřená mimo 

obchodní prostory – spotřebitel – spotřebitelská smlouva – zákaz podomního prodeje 

Abstract 

The diploma thesis deals with private and public law aspects which are specific 

of doorstep selling. The main goal of the thesis is a complex analysis of these aspects, 

with emphasis put on the issue of consumer protection. The thesis further examines 

drawbacks of the Czech legislation de lege lata on the theoretical level as well as in 

applicational practice and confronts these drawbacks with de lege ferenda proposals. 

Key words 

supervising authorities – obligation to inform – unfair commercial  

practices – entrepreneur – doorstep selling – right of withdrawal – off-premises 

contract – consumer – consumer contract – ban on doorstep seling  
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Motta: 

 

Nulla lex satis commoda omnibus est. 

Žádný zákon není dostatečně výhodný pro všechny. 

Livius (Urb. XXXIV, 35) 

 

Všude dobře, doma nejlépe. 

lidová moudrost 
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ÚVOD 

Latinský citát „nulla lex satis commoda omnibus est“ neboli „žádný zákon není dostatečně 

výhodný pro všechny“, reflektuje komplikovanost nastolení spravedlivého uspořádání práv 

a povinností ve společnosti. S cílem přiblížit se k němu opouští občanský zákoník 

zásadu formální rovnosti stran a přiklání se ke generální ochraně slabší smluvní strany 

právního jednání.1 Tedy a priori k jakémusi zvýhodnění spotřebitele prostřednictvím 

jeho ochrany. Význam ochrany spotřebitele si uvědomoval již americký prezident, 

John Fitzgerald Kennedy, když 15. března 1962 vystoupil na půdě Kongresu 

s projevem, v němž nastínil svoji vizi o základních právech spotřebitelů. O 21 let 

později bylo datum 15. března vyhlášeno Mezinárodním dnem spotřebitelských práv. 

Předkládaná práce se zaměří na soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty, 

které jsou specifické pro podomní prodej. Za takové považuji zejména informační 

povinnost, právo na odstoupení od smlouvy, institut laesio enormis, ochranu 

před nekalými obchodními praktikami, ochranu proti nekalé soutěži, zákaz 

podomního prodeje na území obce, správněprávní a trestněprávní ochranu. 

Na podomní prodej lze aplikovat závěry z nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3/06, 

podle něhož je charakteristické, že „podnět ke smluvnímu jednání pochází zpravidla 

od dodavatele, přičemž spotřebitel není na smluvní ujednání připraven, při kontraktaci je využíván 

moment překvapení a nezkušenosti spotřebitele“.2  

 

Cíle práce a zhodnocení výběru tématu 

Hlavním cílem diplomové práce je komplexní analýza právní úpravy vztahující se 

k soukromoprávním a veřejnoprávním aspektům podomního prodeje, přičemž velký 

důraz je kladen na problematiku ochrany spotřebitele. V rámci této analýzy poukážu 

na nedostatky právní úpravy de lege lata v teoretické rovině i v aplikační praxi 

a tyto nedostatky zkonfrontuji s vlastními návrhy de lege ferenda. Dílčími cíli jsou 

 
1Viz Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku (konsolidovaná verze). Justice.cz [online].  
Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2012, s. 20 a s. 110 [cit. 22. 2. 2016]. 
2 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 3/06. Beck-online [online právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 6. 5. 2016]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/do-
cument-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf65ltl4ztcobt&groupIndex=3&rowIndex=0 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf65ltl4ztcobt&groupIndex=3&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf65ltl4ztcobt&groupIndex=3&rowIndex=0
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vymezení definice podomního prodeje, nastínění vývoje právní úpravy a přístupu 

k podomnímu prodeji. 

Ačkoliv je problematika podomního prodeje v České republice velmi 

diskutovaným tématem, neexistuje zde žádná odborná literatura, která by se jí blíže 

zabývala. Dílčí informace k jednotlivým aspektům sice můžeme nalézt v literatuře 

věnující se zejména závazkům ze smluv uzavřených mimo obchodní prostory, nikde 

však nenalezneme komplexní pohled na podomní prodej z pohledu soukromého 

i veřejného práva. Je při tom více než důležité si uvědomit, že právní předpisy 

soukromého a veřejného práva zásadně nestojí izolovaně. Naopak soukromoprávní 

a veřejnoprávní ochrana spotřebitele tvoří systematický celek.3  

Z výše uvedeného důvodu jsem si pro zpracování diplomové práce zvolila 

téma podomního prodeje. Inspirací k tomu mi byly rovněž případy, s nimiž se od roku 

2014 setkávám při práci ve spotřebitelské právní poradně.  

 

Výzkumné otázky 

Pro splnění cílů práce si položím následující hlavní výzkumné otázky: 

- Jakými právními předpisy a jakým způsobem jsou regulovány soukromoprávní 

a veřejnoprávní aspekty podomního prodeje? 

- Jaká jsou pozitiva platné a účinné právní úpravy podomního prodeje? 

- Jaké jsou nedostatky platné a účinné právní úpravy podomního prodeje? 

Mezi vedlejší výzkumné otázky se budou řadit následující: 

- Jakým způsobem lze vymezit pojem podomní prodej? 

- Jaký byl vývoj právní úpravy a přístupu k podomnímu prodeji? 

- Může obec zakázat podomní prodej na svém území? 

- Jaké je postavení správních orgánů při podomním prodeji? 

 

 

 
3 SELUCKÁ, Markéta. Vymezení spotřebitelských smluv. IN: ONDŘEJ, J. Spotřebitelské smlouvy a 
ochrana spotřebitele: Ekonomické, právní a sociální aspekty. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 
2013, s. 3. 
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Metodologie práce 

Předložená diplomová práce vyžaduje z metodologického pohledu užití metody 

analýzy, syntézy, indukce, dedukce, případně pak komparace.4  

Teoretickým východiskem práce jsou zejména monografie a články. Musím 

však poukázat na to, že neexistuje odborná literatura, jež by analyzovala de lege lata 

problematiku podomního prodeje na území České republiky. Odborné zdroje lze 

dohledat pouze k  vybraným aspektům podomního prodeje, přičemž díky rekodifikaci 

soukromého práva jich není mnoho. Soustřeďuji se proto na analýzu samotných 

právních předpisů.  

Dopad na právní praxi sleduji jednak v judikatuře soudů (zejména Soudního 

dvora Evropské unie, Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího 

soudu), jednak v tiskových zprávách a otevřených datech správních orgánů. Abych 

mohla posoudit závažnost podomního prodeje na území města Brna, vyžádala jsem si 

od Městské policie Brno a Živnostenského úřadu Brno statistiku porušení zákazu 

podomního prodeje, jejíž výsledky v práci interpretuji. Problematiku jsem rovněž 

konzultovala s pracovníky dalších správních úřadů v republice. Všem dozorovým 

správním orgánům kompetentním k ochraně spotřebitele při podomním prodeji jsem 

zaslala žádosti o poskytnutí informací s cílem zjistit, kolik případů za léta 2014–2015 

řešily, o jaké podnikatele šlo a jaké sankce jim byly uděleny. V neposlední řadě v práci 

vycházím ze zkušeností, které jsem získala během svého působení 

ve spotřebitelské právní poradně dTest, o.p.s. 

 

Struktura práce 

Předložená diplomová práce je členěna do šesti kapitol. První z nich teoreticky vymezí 

základní pojmy, které budu v průběhu celé práce používat. Zejména definuje pojem 

podomního prodeje tak, jak by mohl být de lege ferenda upraven zákonem. Druhá 

kapitola bude sledovat vývoj právní úpravy spolu s měnícím se přístupem 

k podomnímu prodeji od období habsburské monarchie až po současnost. 

 
4 Podrobněji KNAPP, Viktor. Velké právní systémy: úvod do srovnávací právní vědy. 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 1996, 248 s. ISBN 80-7179-089-3. 
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Třetí kapitola bude analyzovat primárně soukromoprávní aspekty, doplněné 

o veřejnoprávní pohled tak, aby jejich pojetí bylo co nejkomplexnější. Teoretická 

východiska budou aplikována na praktické problémy, s nimiž se spotřebitelé během 

kontraktačního procesu setkávají. Představeny budou rovněž konkrétní příklady 

porušení zákona ze strany podnikatelů. 

 Převážně veřejnoprávní aspekty budou upraveny v následujících kapitolách. 

Čtvrtá bude pojednávat o tom, jaké je postavení obce při zakazování podomního 

prodeje, jakým způsobem upravují normotvorbu zákonné i podzákonné právní 

předpisy a které orgány mohou porušení zákazu kontrolovat a sankcionovat. 

Text rovněž přiblíží vybrané případy z aplikační praxe. Pátá kapitola se zaměří 

na správněprávní ochranu spotřebitele z hlediska dohledu dozorových orgánů, 

kde budou diskutovány zejména pravomoci České obchodní inspekce a jiných 

dozorových orgánů včetně tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

při kterém soukromoprávní ochranu zajišťují správní orgány.  Poslední kapitola nastíní 

trestněprávní ochranu spotřebitele při podomním prodeji, ať už pro případ, že se 

trestného činu dopustí fyzická, nebo právnická osoba. 

Diplomová práce má ambici nejen obsáhnout aspekty specifické pro podomní 

prodej z pohledu soukromého i veřejného práva, ale sledovat také rozdíly v aplikaci 

právních norem na vybrané spotřebitelské smlouvy. Ty pro zjednodušení rozdělím 

na smlouvy kupní a smlouvy o službách (smlouvy o dodávkách energií a smlouvy 

o poskytování služeb elektronických komunikací). V diplomové práci se kvůli jejímu 

omezenému rozsahu nebudu zabývat problematikou pojistných smluv, zájezdu, 

softwaru a dalších výše neuvedených. 
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Mám-li se zabývat soukromoprávními a veřejnoprávními aspekty podomního prodeje, 

považuji za klíčové vymezit si hned na počátku diplomové práce základní pojmy, 

s nimiž budu nadále pracovat. Následující podkapitoly proto budou blíže analyzovat 

pojmy „spotřebitel“, „podnikatel“, „spotřebitelská smlouva“, „smlouva uzavřená 

mimo obchodní prostory“ a „podomní prodej“.  

1.1 SPOTŘEBITEL 

Ačkoliv existuje na úrovni evropské úpravy celá řada definic spotřebitele obsažená 

ve směrnicích5 zajišťujících jeho ochranu, není jeho vymezení jednotné. Osoba 

spotřebitele je definována vždy pro účely konkrétní právní úpravy. Obecně lze shrnout, 

že jde o fyzickou osobu, která jedná mimo rámec své obchodní nebo profesní činnosti. 

Ani česká právní úprava není jednotná ve vymezování toho, kdo je spotřebitel. 

Občanský zákoník ve svém § 419 (část první Obecná část, hlava II Osoby, díl 4) uvádí 

definici, jež se podle důvodové zprávy aplikuje zásadně na celé soukromé právo 

a prolíná i do práva veřejného.6  Jde o generální definici spotřebitele v českém právu, 

přičemž na každou jeho další definici7 je nutno nahlížet jako na speciální a uplatňovat 

kolizní pravidlo lex specialis derogat legi generali.8  

Spotřebitelem je podle § 419 OZ „každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské 

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

jinak jedná“. Z výše uvedeného můžeme vysledovat tyto definiční znaky: osobní status, 

 
5 Viz čl. 2 písm. b) směrnice 93/13/EHS, čl. 2 odst. 1 směrnice 2011/83/EU,  
čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 1999/44/ES, čl. 3 písm. a) směrnice 2008/48/ES. 
6 Viz Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku (konsolidovaná verze). Justice.cz [online].  
Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2012, s. 105 [cit. 22. 2. 2016]. 
7 Další definice viz § 2 odst. 1 písm. a) OchSpotř, § 3 písm. a) SpotřÚ, § 2 písm. d) ElKom, 
§ 2 odst. 2 písm. a) bod 17 EnerZ, § 2 odst. 2 písm. b) bod 25 EnerZ, § 2 odst. 2 písm. c) bod 4 EnerZ. 
V zásadě lze shrnout, že jednotlivé speciální zákony definují spotřebitele podobně, a to jako fyzickou 
osobu. Výjimkou je EnerZ upravující oblast elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, 
který spotřebitele samostatně nedefinuje, ale užívá nadřazený pojem „zákazník“ jak pro osobu fyzickou, 
tak právnickou. Jako poněkud nekoncepční považuji fakt, že zatímco OZ, ElKom a EnerZ staví svoje 
definice na tzv. pozitivním modelu, SpotřÚ a OchSpotř jsou založeny na negativním modelu, kdy je 
spotřebitel osobou, která „nejedná“.  
8 Viz SELUCKÁ, Markéta a Jana DUDOVÁ. In: VEČERKOVÁ, Eva; SELUCKÁ, Markéta; 
DUDOVÁ, Jana; URBANOVÁ, Martina. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015, s. 22. 
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jednání mimo rámec své podnikatelské činnosti, jednání mimo rámec samostatného 

výkonu povolání a jednání s podnikatelem. 

Osobní status odpovídá tomu, že spotřebitelem může být pouze člověk. Právní 

úprava účinná do 31. 7. 2010 v otázce určení statusu na rozdíl od OZ způsobovala 

problémy, kdy spotřebitele definovala jako „osobu“. Gramatickou metodou výkladu 

se mohlo dojít k závěru, že je touto osobou myšlena jak osoba fyzická, tak právnická 

(např. spolky nebo obecně prospěšné společnosti).9 

V rozporu s tímto právně textualistickým výkladem však stála povinnost 

výkladu eurokonformního. Původně Evropský soudní dvůr ve věci C-361/89 Patricie 

Di Pinto dne 14. března 1991 rozhodl, že ochrana spotřebitele může dopadat 

i na právnické osoby, které výjimečně činí právní jednání nespadající do jejich běžné 

podnikatelské činnosti.10 Následně však trval na tom, že spotřebitelem může být pouze 

člověk (srov. C-541 a 542/99 Cape Snc. proti Idealservice Srl a Idealservice MN RE 

Sas proti OMAI Srl ze dne 22. listopadu 2001, C-52/00 Komise vs. France ze dne 

25. dubna 2002 a C-154/00 Komise vs. Řecko ze dne 25. dubna 2002).11 Novelizačním 

zákonem č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace 

a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, došlo od roku 2010 k zúžení pojmu 

spotřebitel jen na fyzické osoby, čímž byl tento výkladový problém odstraněn. 

Dalším klasifikačním kritériem pro naplnění definičních znaků spotřebitele je 

účel jednání – osoba musí uzavřít smlouvu nebo jinak jednat s podnikatelem 

mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu 

povolání. Musí jít o smlouvu uzavřenou s podnikatelem za soukromým účelem. 

Uvedení identifikačního čísla osoby nevylučuje dle usnesení Ústavního soudu ze dne 

1. března 2011 sp. zn. IV. ÚS 3271/10 status spotřebitele, uzavřel-li smlouvu 

k soukromým účelům. Podle Ústavního soudu je nutné soustředit se na okolnosti, 

jednání smluvních stran a informace, kterými disponovaly v okamžiku uzavření 

 
9 K tomu SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní 
rozhledy. 2010, roč. 18, č. 14, s. 513. 
10 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. března 1991 – Patricie Di Pinto, věc C- 361/89. 
EUR-lex [online právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 6. 5. 2016].  
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1462633500215&uri=CE-
LEX:61989CJ0361 
11 HULMÁK, Milan. In: JEHLIČKA, Oldřich, ŠVESTKA, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta a kol. Občanský 
zákoník. Komentář. 10. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006, s. 336. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1462633500215&uri=CELEX:61989CJ0361
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1462633500215&uri=CELEX:61989CJ0361
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smlouvy, a nikoliv pouze na formální uvedení identifikačního čísla.12  S tímto závěrem 

souhlasím. Zdůrazňuji však, že podnikateli musejí být tyto informace objektivně známy 

v souladu s principem ochrany důvěry v závazkových vztazích a poctivého jednání, 

což vyplývá z nálezu Ústavního soudu ze dne 6. listopadu 2007 sp. zn. II. ÚS 3/06.13 

Problém může nastat v případě smluv majících dvojí účel (tzv. mixed transactions 

nebo dual use), částečně spadajících do rámce a částečně mimo rámec podnikatelské 

činnosti a samostatného výkonu povolání dané osoby. Původní judikatura Soudního 

dvora Evropské unie říkala, že osoba uzavírající smlouvu, jejíž předmět plnění je určen 

jak k soukromým, tak podnikatelským účelům, nesmí být považována za spotřebitele 

(srov. věc C-45/96 Bayerische Hypotheken und Wechselbank AG and Edgar 

Dietzinger ze dne 17. března 1998).14 Postupně byl tento koncept opuštěn, 

když Evropský soudní dvůr dne 20. ledna 2005 ve věci C- 464/01 Johann Gruber 

proti Bay Wa AG uvedl, že se nejedná o spotřebitelskou smlouvu, je-li zároveň 

uzavřena pro soukromé i podnikatelské účely, s výjimkou případu, kdy je podnikatelský 

účel zcela zanedbatelný v celkovém kontextu dotčené transakce. Pouhá převaha 

soukromého účelu při uzavírání smlouvy nepostačuje k tomu, aby se na osobu mohlo 

nahlížet jako na spotřebitele.15 Obdobně je povaha smluv majících dvojí účel upravena 

v čl. 17 preambule směrnice 2011/83/EU. S takto koncipovanou právní úpravou 

souhlasím. Ochrana poskytovaná spotřebitelům by dle mého názoru měla být 

ochranou mimořádnou. Je-li smlouva uzavřena pro podnikatelské účely, potom se 

předpokládá, že podnikatelé jsou si rovni a disponují obdobnou podnikatelskou 

i právní zkušeností. Není-li tomu tak, můžeme pro ochranu slabší smluvní strany 

použít ustanovení § 433 OZ, které lze aplikovat nejen na spotřebitele, ale také 

 
12 Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011, sp. zn. IV. ÚS 3271/10. Nalus [online]. Ústavní soud 
[cit. 6. 5. 2016]. Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDe-
tail.aspx?id=69373&pos=1&cnt=1&typ=result 
13 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 3/06. Beck-online [online právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 6. 5. 2016]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/do-
cument-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf65ltl4ztcobt&groupIndex=3&rowIndex=0 
14 Viz VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář. In: ASPI 
[online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 5. 2016]. 
15 K tomu viz SELUCKÁ, Markéta. O ochraně spotřebitele v soukromém právu. 1. vyd. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s. 50. 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=69373&pos=1&cnt=1&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=69373&pos=1&cnt=1&typ=result
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf65ltl4ztcobt&groupIndex=3&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf65ltl4ztcobt&groupIndex=3&rowIndex=0
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na podnikatele. Z tohoto důvodu bych mimořádnou spotřebitelskou ochranu 

aplikovala pouze na ty smlouvy, kde je podnikatelský účel zcela zanedbatelný. 

  O modelu spotřebitele tzv. informovaného, průměrného a zvlášť zranitelného 

blíže viz kapitola 3.1 Informační povinnost a kapitola 3.4.1 Model tzv. průměrného 

spotřebitele. 

1.2 PODNIKATEL 

Generální definici pojmu podnikatel nalezneme v § 420 a § 421 OZ.16 Za podnikatele 

je podle § 420 odst. 1 OZ považován ten, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet 

a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosažení zisku“. Na rozdíl od pojetí spotřebitele, může být tedy 

podnikatelem nejen osoba fyzická, ale i právnická. 

Výše uvedené definiční znaky musí být naplněny kumulativně. Podnikatelem 

může být ale i osoba, která tyto znaky nesplní, pokud naplní formální kritéria 

v § 421 OZ. Mezi ty patří zápis osoby do obchodního rejstříku a živnostenské nebo 

jiné oprávnění. Osoby zapsané v obchodním rejstříku jsou považovány 

za tzv. formální podnikatele. Podnikatelskou činnost nemusí ve skutečnosti 

provozovat, a přesto na ně bude nahlíženo jako na podnikatele.17 Kdo se 

do obchodního rejstříku zapisuje, plyne z § 42 a § 45 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

Má se za to, že osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle 

ŽZ je také podnikatelem, ledaže se prokáže opak. Oproti tomu osoba zapsaná 

do obchodního rejstříku ztrácí status podnikatele až výmazem z něj.18 

Zákonodárce opouští v § 420 odst. 1 OZ formální hledisko veřejnoprávního 

oprávnění k provozování podnikatelské činnosti a stanovuje hledisko fakticity.19 

 
16 Občanský zákoník opustil koncepci OZ 1964, jenž podnikatele označoval výrazem „dodavatel“. 
Směrnice 2011/83/EU používá namísto výrazu podnikatel pojem „obchodník“, který je definován  
v čl. 2 odst. 2 směrnice.  
17 Podrobněji k tomu LASÁK, Jan. In: LAVICKÝ, Petr et al. Občanský zákoník I. Obecná část (§1– 654). 
Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1610. 
18 Ibidem, s. 1610–1613. 
19 SELUCKÁ, Markéta. Pojem „spotřebitelská smlouva“, „spotřebitel“, „dodavatel“, 
resp. „podnikatel“. In: ONDŘEJ, Jan a kol. Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele: Ekonomické, právní 
a sociální aspekty. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 20. 
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To znamená, že za podnikatele lze považovat také podnikající osobu ve smyslu 

§ 420 odst. 1 OZ, která nemá k podnikání zákonem požadované podnikatelské 

oprávnění, tedy i neoprávněného podnikatele.20 Otázka neoprávněného podnikání 

není v případě podomního prodeje marginální, neboť se s ní spotřebitelé setkávají.  

Z toho důvodu považuji za nutné zdůraznit, že neoprávněný podnikatel se jako fyzická 

osoba může dopustit trestného činu neoprávněného podnikání podle § 451 TrZ 

či přestupku neoprávněného podnikání na základě § 61 odst. 3 ŽZ. Neoprávněný 

podnikatel, který je právnickou osobou, se může dopustit správního deliktu 

neoprávněného podnikání dle § 63 ŽZ. 

Pro účely ochrany spotřebitele nacházíme speciální pravidlo 

v § 420 odst. 2 OZ, kde je uvedeno, že „se za podnikatele považuje také každá osoba, 

která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném 

výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele“. 

Oproti definici v § 420 odst. 1 OZ budeme za podnikatele v případě spotřebitelských 

smluv označovat také osoby, jejichž primárním účelem nebude vytvářet zisk, 

ale poskytovat veřejné služby. Mezi ty spadají osoby, které vznikly podle norem 

veřejného práva (např. obec, stát, příspěvková organizace).21  

Shrňme, že podomním prodejcem bude většinou podnikatel. Buď půjde 

o právnickou osobu (resp. obchodní korporaci, jejímž jménem jedná osoba pověřená), 

nebo o podnikající fyzickou osobu (resp. osobu samostatně výdělečně činnou).  

Zcela okrajově může mít podomní prodejce status nepodnikající fyzické osoby. 

Pro zjednodušení budu užívat v diplomové práci pojem podnikatel jako synonymum 

k podomnímu prodejci, byť jsem si vědoma toho, že ve výjimečných případech jím 

může být i nepodnikající fyzická osoba. 

 
20 Blíže k tomu Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy 
při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 k pojmu podnikatel podle občanského zákoníku. 
In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 2. 2016].  
21 K tomu viz SELUCKÁ, Markéta. Pojem „spotřebitelská smlouva“, „spotřebitel“, „dodavatel“, 
resp. „podnikatel“. In: ONDŘEJ, et al., op. cit., s. 20. 
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1.3 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA 

Označení spotřebitelská smlouva je legislativní zkratkou užívanou OZ pro smlouvu, 

kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel (§ 1810 OZ). Nejde o speciální smluvní typ 

(jako např. u kupní, nájemní či pracovní smlouvy), i když tomu označení napovídá, 

ale o smlouvu uzavřenou mezi specifickými stranami – spotřebitelem a podnikatelem. 

Rozlišovacím kritériem je povaha subjektů právního jednání, nikoliv předmět smlouvy, 

jako je tomu u typových smluv. Z výše uvedeného důvodu považuji označení 

„spotřebitelská smlouva“ z terminologického hlediska za nevhodné.22 Důvodová 

zpráva k občanskému zákoníku sama akcentuje nevhodnost tohoto výrazu, 

a proto označuje uvedené smlouvy jako „smlouvy uzavírané se spotřebitelem“, 

ale současně volí legislativní zkratku „spotřebitelské smlouvy“. Podle ní „se nemíní 

vymýtit výraz spotřebitelská smlouva z textu zákona a ani z běžného jazyka, kde vžil, neboť taková 

snaha by byla zjevně neúspěšná“23. Takové  odůvodnění považuji za sporné vzhledem 

k tomu, jaké množství již zažitých pojmů občanský zákoník s účinností 

od 1. ledna 2014 změnil (např. právní úkon nahradil právním jednáním, sdružení 

spolkem, půjčku výpůjčkou). Pro zjednodušení budu však stejně jako OZ používat 

v dalších kapitolách výraz „spotřebitelská smlouva“. 

Spotřebitelské smlouvy představují speciální ustanovení ve vztahu k obecné 

soukromoprávní úpravě smluvního práva, resp. jednotlivým smluvním typům v části 

čtvrté OZ. Právní úpravu spotřebitelských smluv lze rozdělit do tří částí. První část 

(§  1810  až § 1819 OZ) se zabývá obecnými pravidly vztahujícími se na všechny 

případy, kdy jsou smluvními stranami spotřebitel a podnikatel, druhá část 

(§ 1820 až § 1851 OZ) pojednává o smlouvách uzavíraných distančním způsobem 

a mimo obchodní prostory.24 Stejně tak i ve třetí části (§ 1852 až § 1867 OZ), která se 

věnuje smlouvám o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních 

 
22 Srov. SELUCKÁ, 2008, op. cit., s. 31. 
23 Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku (konsolidovaná verze). Justice.cz [online]. 
Ministerstvo spravedlnosti České republiky, 2012, s. 446 [cit. 22. 2. 2016].  
24 Právní úprava smluv uzavřených distančním způsobem a mimo obchodní prostory byla spojena 
do jednoho oddílu kvůli řádnému provedení směrnice 2011/83/EU. Ta rovněž obsahuje společnou 
úpravu oproti předchozí směrnici 85/577/EHS (o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory) a směrnici 97/7/ES (o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených 
na dálku). Podrobněji k tomu VEČEŘA, Jiří. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii: (včetně 
úpravy podle nového občanského zákoníku 2014), právní stav k 1.1.2013. 1. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 214. 
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služeb, je riziko zneužití výhodnějšího postavení podnikatele vysoké, a proto je 

spotřebitelům zajišťována speciální ochrana. 

V případě podomního prodeje půjde nejčastěji o smlouvu kupní nebo smlouvu 

o poskytování služeb (sem můžeme zařadit smlouvu o dodávkách energií a smlouvu 

o poskytování služeb elektronických komunikací). Zvláštní postavení má smlouva 

o dílo. Pokud bude jejím výsledkem zhotovení určité věci, potom se bude 

podle § 2086 OZ zásadně posuzovat jako kupní smlouva, pokud bude jejím výsledkem 

údržba, oprava či úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem, potom lze dovodit, 

že se bude posuzovat jako smlouva o poskytování služeb. Tato diferenciace má svůj 

význam zejména ve vztahu k právu na odstoupení od smlouvy (viz kapitola 

3.2 Odstoupení od smlouvy). 

1.4 SMLOUVA UZAVŘENÁ MIMO OBCHODNÍ PROSTORY 

Smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory lze podřadit pod jakoukoliv 

spotřebitelskou smlouvu, jež na rozdíl od smlouvy distanční vyžaduje fyzickou 

přítomnost obou stran při jejím uzavírání, tedy spotřebitele i podnikatele, a to zásadně 

mimo prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání. 

Občanský zákoník obchodní prostory nedefinuje, což považuji za nedostatek, 

bližší vymezení je proto nutné s ohledem na konkrétní okolnosti individuálního 

případu hledat v komunitárních předpisech nebo judikatorní praxi. Směrnice 

2011/83/EU (čl. 2 odst. 9) za obchodní prostory pokládá veškeré maloobchodní 

prostory, kde podnikatel trvale nebo obvykle provozuje svou činnost. Podle bodu 

22 preambule ke směrnici 2011/83/EU se může jednat např. o prodejny, stánky 

nebo nákladní automobily. Naopak za obchodní prostory nebudou podle téhož 

obvykle považovány ulice, nákupní střediska, pláže, sportovní zařízení, veřejná 

doprava a zejména soukromá obydlí spotřebitelů nebo jejich pracoviště. 

Právě na poslední dvě se zaměřuje tato diplomová práce. 

Zda jde o prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání, se vždy posuzuje 

z pohledu spotřebitele. Účelově nahlášená provozovna podle § 17 ŽZ nebo samotné 

sídlo podnikatele dle § 429 OZ obchodními prostory být nemusí. Na otázku, 

jak poznat, zda provozovna či sídlo budou zároveň obchodními prostory, nabízí 
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odpověď rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-423/97 Travel Vac SL 

v. Manuel José Antelm Sanchis. Dle něj se musí jednat o „prostory, ve kterých podnikatel 

obvykle vykonává svou činnost a které jsou jasně označeny jako prostory určené pro veřejný prodej“.25 

Užívá-li podnikatel prostory, jež fakticky nejsou určené pro veřejný prodej, 

neboť v nich spotřebitel nemůže výrobky zakoupit mimo předváděcí prodejní akci, 

přestože v nich má podnikatel oficiálně nahlášenou provozovnu či sídlo, půjde 

o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory.26 

 Některé smlouvy mohou být fakticky uzavřeny v obchodních prostorách, 

a přesto se budou považovat za smlouvy uzavřené mimo tyto prostory. Spadají sem 

podle § 1828 odst. 2 písm. a) OZ27 smlouvy, k jejichž „uzavření došlo bezprostředně poté, 

co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory“. Oslovení musí být osobní a individuální 

za současné přítomnosti spotřebitele a podnikatele. Za osobní a individuální oslovení 

však nelze považovat reklamní poutač, zvukovou upoutávku, výlohu apod.28 Pokud 

tedy podomní prodejce osloví spotřebitele v jeho domácnosti a ten bezprostředně poté 

uzavře smlouvu v provozovně prodávajícího, jsem toho názoru, že půjde rovněž 

o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory. 

V neposlední řadě budou za smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory 

považovány ty, k jejichž kontraktaci došlo „během zájezdu organizovaného podnikatelem 

 
25 V anglickém znění: „As regards the question whether the contract was concluded away from the trader's business 
premises, it must be observed that this concept refers to premises in which the trader usually carries on his business and which 
are clearly identified as premises for sales to the public.“ Bod 37 rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 
22. dubna 1999 – Travel Vac SL v Manuel José Antelm Sanchis, věc. C-423/97. EUR-lex [online právní 
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 23. 2. 2016].  
26 Viz případ BNM-MEDICAL CZECH SE (dále jen „BNM“). Tato společnost neumožnila spotřebiteli 
odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě, neboť trvala na tom, že smlouva na polarizační lampu 
v ceně 40 000 Kč byla uzavřena v obchodních prostorách, jelikož místo předváděcí prodejní akce bylo 
oficiálním sídlem BNM. S tímto závěrem nemohu souhlasit. Sice šlo o předváděcí prodejní akci 
pořádanou v sídle společnosti, spotřebitel však neměl možnost tento prostor navštívit mimo konkrétní 
akci. Nešlo tedy o prostor určený pro veřejný prodej (provozovnu podnikatele), a proto měl podle mého 
názoru spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory. Obdobný 
závěr nalezneme v rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7, „že závazná objednávka nebyla uzavřena 
v obchodních prostorách, což bylo jednoznačně prokázáno listinou z živnostenského úřadu, kde sám úřad řekl, že v té době 
nebyla na Argentinské obchodní provozovna žalovaného“. Viz KLADIVOVÁ, Barbora. Senior vyhrál soud se 
'šmejdy', firma mu musí vrátit peníze i s úroky. Rozhlas.cz [online]. Český rozhlas, 10. března 2016 [cit. 
12. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zpravy/_zprava/senior-vyhral-soud-se-
smejdy-firma-mu-musi-vratit-penize-i-s-uroky--1598599 
27 Srov. čl. 2 odst. 8 písm. c) směrnice 2011/83/EU. 
28 HULMÁK, Milan. In: HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník V. Závazkové právo: obecná část  
(§ 1721-2054). Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 543. 

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zpravy/_zprava/senior-vyhral-soud-se-smejdy-firma-mu-musi-vratit-penize-i-s-uroky--1598599
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zpravy/_zprava/senior-vyhral-soud-se-smejdy-firma-mu-musi-vratit-penize-i-s-uroky--1598599
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za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb“ na základě § 1828 odst. 2 písm. b) 

OZ.29 Jde tedy o případy předváděcích prodejních akcí, v § 20 odst. 2 OchSpotř 

nazývaných jako organizované akce. Pojem „zájezd“ v textu zákona je nutné vykládat 

eurokonformně jakožto „výjezdní akci“, nikoliv stricto sensu jako zájezd podle 

§ 2521 an. OZ, neboť takový výklad by byl v rozporu s úmyslem zákonodárce.30 

Ani OZ, ani směrnice 2011/83/EU neobsahují definici smlouvy uzavřené mimo 

obchodní prostory. Tu lze však dovodit z § 1828 odst. 2 písm. b) OZ a čl. 2 odst. 8 

písm. d) směrnice. Porovnám-li tyto dva předpisy, dojdu k závěru, že směrnice 

oproti  OZ navíc stanoví, že smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory je zájezd 

organizovaný nejen za „účelem“, ale i s „účinkem“ propagace a prodeje. Směrnice tedy 

zdůrazňuje, že za smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory je nutné považovati 

i tu, kdy spotřebitel nebyl o zamýšleném prodeji výrobků informován předem. 

Podle mého názoru je toto zpřesnění pro český právní řád marginální, protože podle 

§ 20a OchSpotř má podnikatel povinnost uvádět na pozvánku k předváděcí akci 

mj. přesný harmonogram akce a identifikaci výrobků nebo služeb. Ze samotné 

pozvánky je proto patrný účel akce. V případě, že by pozvánka náležitosti nesplňovala, 

aplikovala bych § 6 odst. 2 OZ, který říká, že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého 

nebo protiprávního činu.  

Čl. 2 odst. 8 písm. b) směrnice 2011/83/EU navíc oproti § 1828 OZ explicitně 

uvádí, že za smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory je nutné považovat tu, 

pro kterou byla předložena nabídka spotřebitelem za současné fyzické přítomnosti 

podnikatele a spotřebitele v místě, které není obchodními prostorami podnikatele.  

 
29 Srov. čl. 2 odst. 8 písm. d) směrnice 2011/83/EU. 
30 Srov. SELUCKÁ, Markéta. The new Civil Code and Protection of a Consumer Concluding an Off-
premises Comtract. In: SELUCKÁ, Markéta et al. (eds.). Off-Premises contracts and consumer protection in law 
and praxis: Workshop proceedings [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 52 [cit. 5. 2. 2016]. 
ISBN 978-80-210-7883-3. Dostupné z: http://science.law.muni.cz/content/cs/open-
access/monografie/ 

 

http://science.law.muni.cz/content/cs/open-access/monografie/
http://science.law.muni.cz/content/cs/open-access/monografie/
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1.5 PODOMNÍ PRODEJ 

Jednu z nejstarších definic podomního prodeje (obdobně také „podomního 

obchodu“) nalezneme v díle rakouského národohospodáře Johanna Ludwiga 

Ehrenreicha, který uvádí, že „podomní prodej spočívá v oprávnění k obchodování s jednotlivostmi 

od domu k domu, aniž by měl obchodník sídlo a používal vůz s potahem“.31 Toto vymezení zcela 

odpovídalo někdejšímu pojetí podomního obchodování. Oproti tomu dnešní právní 

úprava naopak vyžaduje, aby měl podnikatel sídlo32, liší se i zákaz používání vozů 

s potahem, neboť podnikatel nemá povinnost obchodovat pouze s takovým 

množstvím zboží, které by byl s to sám unést.  

Jedna z prvních legislativních definic podomního prodeje na našem území je 

obsažena v § 1 patentu č. 252/1852 ř. z., Kaiserlicher Patent vom 4. September 1852 

gültig für das gesammte Kaiserreich, mit Ausschluss der Militärgränze, wodurch ein 

neues Gesetz über den Hausierhandel erlassen wird. Rozuměl se jím obchod se zbožím 

při putování od místa k místu a od domu k domu bez pevných a stálých obchodů.33 

Více o historickém vývoji viz kapitola 2 Nástin vývoje právní úpravy podomního 

prodeje. 

V současném českém právním řádu universální legální definice podomního 

prodeje chybí. Různá vymezení pojmu nicméně můžeme nalézt v tržních řádech obcí 

vydávaných ve formě podzákonného právního předpisu.34 Vzhledem k absenci 

 
31 V německé znění: „Das bewegliche Verkaufsrecht oder Hausirien besteht in dem Befugnisse zum Detailhandel von 
Haus zu Haus, ohne bestimmten Standort, ohne Anwendung bespannter Wägen.“ Podrobněji in EHRENREICH, 
Johann Ludwig. Allgemeine Oesterreichische Gewerbs und Handelskunde mit vorzüglicher Rüscksicht auf das Erzher-
zogthum Oesterreich unter Ens [online]. 1. ed. Wien: Bayer Staatsbibliothek, 1819, s. 149 [13. 5. 2016]. Do-
stupné z: https://books.google.cz/books?id=1zRDAAAAcAAJ&pg=PA187&lpg=PA187&dq=All-
gemeine+Oesterreichische+Gewerbs+und+Handelskunde+mit+vorz%C3%BCgli-
cher+R%C3%BCcksicht+auf+das+Erzherzogthum+Oesterreich+unter+Ens 
32 Sídlem je podle § 429 odst. 1 OZ adresa určená ve veřejném rejstříku, případně místo, kde má 
podnikatel hlavní obchodní závod nebo bydliště. 
33 Viz § 1 patentu v německém znění: „Unter Hausierhandel wird der Handel mit Waaren, im Umheziehen von 
Ort zu Ort und von Haus zu Haus, ohne bestimmte Verkaufsstätte verstanden.“. In Kaiserlicher Patent vom 
4. September 1852 gültig für das gesammte Kaiserreich, mit Ausschluss der Militärgränze, wodurch ein 
neues Gesetz über den Hausierhandel erlassen wird. Reichs-Gesetz-und Regierungsblatt. In: ALEX 
Historische Rechts und Gesetzestexte Online [online]. Österreichische Nationalbibliothek, 1852, s. 1103–1108 
[cit. 24. 5. 2016 ].  Dosutpné z: http://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?aid=rgb&datum=18520004&seite=00001103. Celé znění patentu in příloha č. 1. 
34 Tržní řády jsou vydávány ve formě nařízení podle § 18 ŽZ. Více viz kapitola 4 Zákaz podomního 
prodeje na území obce. 

https://books.google.cz/books?id=1zRDAAAAcAAJ&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Allgemeine+Oesterreichische+Gewerbs+und+Handelskunde+mit+vorz%C3%BCglicher+R%C3%BCcksicht+auf+das+Erzherzogthum+Oesterreich+unter+Ens
https://books.google.cz/books?id=1zRDAAAAcAAJ&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Allgemeine+Oesterreichische+Gewerbs+und+Handelskunde+mit+vorz%C3%BCglicher+R%C3%BCcksicht+auf+das+Erzherzogthum+Oesterreich+unter+Ens
https://books.google.cz/books?id=1zRDAAAAcAAJ&pg=PA187&lpg=PA187&dq=Allgemeine+Oesterreichische+Gewerbs+und+Handelskunde+mit+vorz%C3%BCglicher+R%C3%BCcksicht+auf+das+Erzherzogthum+Oesterreich+unter+Ens
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18520004&seite=00001103
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18520004&seite=00001103
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univerzální legální definice podomního prodeje považuji za nutné tento pojem 

vymezit, a to jako nabídku zboží a služeb, prodej zboží a poskytování služeb 

v objektech sloužících ke spotřebitelově bydlení nebo k práci mimo obchodní prostory 

podnikatele. Pro vymezení pojmu není důležité, zda si spotřebitel návštěvu podnikatele 

předem sjedná, či nikoliv, třebaže tržní řády obcí obvykle zakazují pouze podomní 

prodej realizovaný bez předchozí objednávky.  

Podomní prodej je druhem prodeje zboží či poskytování služeb, jehož cílem je 

uzavření smlouvy mimo obchodní prostory podnikatele za současné fyzické 

přítomnosti obou stran. Jeho charakteristickým znakem jest to, že nabídku zboží nebo 

služeb a vyjednávání o samotné smlouvě vyvolá podnikatel a nikoliv spotřebitel, 

jako tomu bývá v provozovně. Spotřebitel je tak často vystaven momentu překvapení, 

který je posílen řadou předem připravených marketingových triků.35 

Specifickou formou podomního prodeje jsou tzv. home-parties. 

Ty se od klasické formy odlišují „účastí úzkého okruhu vybraných účastníků v postavení 

potenciálních odběratelů, předvedením i vyzkoušením předváděného zboží v tomto úzkém okruhu 

a zpravidla i poskytnutím nadstandardních souvisejících služeb (…) kdy se spotřebitel pro koupi 

rozhoduje až po uskutečnění prezentace pod vlivem celkového dojmu ze zboží, úrovně prezentace 

a úrovně služeb, jež s předvedením zboží souvisely.“36 Ve Skotsku na podobném principu 

funguje celkem rozšířený fenomén tzv. předem pozvaných podomních prodejců 

(invited in-home sellers). Tento model se od klasického liší tím, že prezentace prodejců 

zboží trvá alespoň hodinu, bývají k ní sezvaní členové rodiny, výsledná cena je záměrně 

sdělena až na samotném konci a předmětem prodeje jsou dlouhodobé produkty 

(např. software pokrývající učivo celé základní školy).37  

 
35 Viz TOMANČÁKOVÁ, Blanka. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady. 1. vyd. Praha: Linde, 
2008, s. 87.  
36 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 23. 10. 2009, sp. zn. 62 Ca 4/2007. 
Beck- online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 6. 5. 2016]. Dostupné 
z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembrgbptcojyhbpxgys7nzzxg&groupIndex=0&rowIndex=0 
37 HARRISON, Paula; MASSI, Marta; CHALMERS, Kathryn. Beyond Door-to-Door:  
The Implications of Invited in Home-Selling. Journal of Consumer Affairs. 2014, vol. 48, no. 1, s. 199. 
Autoři dále uvádí, že v roce 2012 bylo na předem pozvané podomní prodejce podáno 2 300 stížností 
(s. 196). Tato forma prodeje může být nebezpečnější oproti klasické také v tom, že si spotřebitel předem 
odpověděl na otázku, zda chce prodejce vpustit do domu a poslechnout si jeho prezentaci, čímž se 
zvyšuje pravděpodobnost uzavření smlouvy (s. 201). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbptcojyhbpxgys7nzzxg&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbptcojyhbpxgys7nzzxg&groupIndex=0&rowIndex=0
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 Od podomního prodeje je nutné odlišit pochůzkový prodej, při kterém 

podnikatel nabízí zboží a služby, prodává zboží a poskytuje služby spotřebiteli 

na veřejně přístupných místech.  Rovněž bychom se měli vyhýbat záměně s přímým 

prodejem, jenž Asociace osobního prodeje charakterizuje v čl. 1 odst. 3 stanov 

jako „prodej zboží nebo služeb přímo zákazníkům formou osobního kontaktu prodávajícího 

nebo jeho obchodního zástupce či distributora nebo při skupinových prezentacích, a to mimo stálé 

obchodní provozovny prodávajícího“38 Přímý prodej tedy zahrnuje nejenom prodej podomní 

a pochůzkový, ale také předváděcí. Jelikož při něm dochází k osobnímu setkání 

mezi podnikatelem a spotřebitelem, bývá přímý prodej nevhodně zaměňován 

s prodejem osobním, který je však nadřazeným pojmem. Kromě prodeje přímého totiž 

zahrnuje rovněž prodej velkoobchodní, maloobchodní a na trzích B2B.39 Nemalou roli 

má podle mého názoru i psychologický rozdíl mezi uvedenými pojmy. 

Zatímco označení podomní prodej vybízí k obezřetnosti díky negativním zkušenostem 

spotřebitelů s ním spojených, pojem přímý či osobní prodej je takřka nepoužívaný, 

a proto ani není spojován s negativními konotacemi. 

Na rozdíl od tuzemské právní úpravy Slovenská republika legislativní vymezení 

podomního prodeje obsahuje, a to v § 17 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane 

spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej 

na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů. Podomní 

prodej nepřímo definuje jako „prodej zboží nebo poskytování služeb mimo obchodní prostory 

podnikatele“. Je tedy patrné, že jde o širší vymezení, než známe z české aplikační praxe, 

neboť zahrnuje rovněž předváděcí prodejní akce, pochůzkový i přímý prodej.  

 

 
38 Stanovy Asociace osobního prodeje [online]. Asociace osobního prodeje [cit. 15. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://www.osobniprodej.cz/stanovy-a-clenstvi 
39 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2011, s. 152. 

http://www.osobniprodej.cz/stanovy-a-clenstvi
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2 NÁSTIN VÝVOJE PRÁVNÍ ÚPRAVY PODOMNÍHO 

PRODEJE 

Ačkoliv platná a účinná právní úprava regulující ochranu spotřebitele při podomním 

prodeji vychází především z komunitárního práva, její kořeny lze spatřovat v právních 

řádech nejstarších civilizací, jakými byly Egypt, Mezopotámie, antické Řecko 

či starověký Řím.40 Vzhledem k tomu, že pro rozvoj a fungování lidské společnosti byl 

vždy důležitý obchod, snažily se právní řády napříč staletími tento obchod chránit skrze 

velké množství norem zejména veřejného práva – cílem těchto norem nebyla podle 

Zdražila ochrana spotřebitele, nýbrž ochrana obchodu jako takového.41 Jsem však toho 

názoru, že i přes svůj cíl tyto normy v samotném důsledku nechránily pouze obchod, 

ale také spotřebitele. Na modelu právního systému starověkého Říma, jenž upravoval 

práva a povinnosti stran při uzavírání takových spotřebitelských smluv jako zápůjčce, 

výpůjčce, smlouvě o úschově či smlouvě kupní, můžeme sledovat zárodky ochrany 

spotřebitele.42 

 Vzhledem k tomu, že cílem druhé kapitoly je představit pouze nástin vývoje 

právní úpravy podomního prodeje, zaměřím se pouze na stěžejní dokumenty regulující 

podomní prodej, nikoliv na obecnou ochranu spotřebitele. V následujících 

podkapitolách budu sledovat vývoj právní úpravy podomního prodeje od období 

habsburské monarchie, československé státnosti až po období českého státu. 

 
40 Srov. HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele. 1. vyd. Praha: Aspi, 2005, s. 21. 
41 Viz ZDRAŽIL, Miloš. O ochraně spotřebitele: praktická příručka se vzory a judikaturou. 1. vyd. Praha: Linde, 
2000, s. 7. 
42 Je však nutné zdůraznit, že se nejednalo o ochranu spotřebitele jakožto slabší smluvní strany tak, jak ji 
chápeme dnes. Demonstrovat ochranu kupujícího (resp. spotřebitele) mohu na příkladu odpovědnosti 
za vady – prodávající odpovídal za právní i faktické vady věci.  Jednalo-li se o vady neodstranitelné 
bránící řádnému užívání, mohl se kupující obrátit na soud se žalobou na zrušení trhu (resp. odstoupení 
od smlouvy) – actio redhibitoria. Byla-li vada odstranitelná nebo nevadila řádnému užívání, potom mohl 
kupující uplatnit nárok pouze na slevu z ceny – actio quanti minoris. Blíže o odpovědnosti za vady: 
KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2. vyd. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 1995, s. 251. 



28 
 

2.1 OBDOBÍ HABSBURSKÉ MONARCHIE 

České země se pod nepřetržitou nadvládou panovníků z roku Habsburků nacházely 

v letech 1526–1918.43 Ačkoliv v sobě podomní prodej nese v dnešní době převážně 

negativní konotace, je nutné si uvědomit, že v období habsburské monarchie se jednalo 

o fenomén hospodářského vývoje nejen se svými zápory, ale i klady.44  Představme si 

územní stratifikaci společnosti od 16. až do první poloviny 19. století – řídká síť větších 

měst, relativně nízká hustota osídlení, nízký stupeň rozvoje komunikací, nedostatek 

některých produktů a absence moderních komunikačních prostředků. Podle Myšky 

„podomní obchod podporoval a propagoval směnu, ale měl i jiné než ekonomické funkce: přispíval 

k šíření informací (často nežádoucích), lidové literatury, různých kalendářů, modlitebních knih, 

svatých obrázků apod.“45  

Podomní obchodování mělo sociální efekt, kdy v něm nacházely obživu osoby 

ohrožené pauperismem z důvodu nemoci, stáří nebo nemožnosti opatřit si v daném 

místě jiný zdroj obživy. Na straně jedné bylo podomní obchodování jediným účinným 

prostředkem směny zboží nedostatkového či jinak předraženého v zaostalých, 

odlehlých a komunikačně špatně přístupných oblastech, kde usedlí obchodníci 

chyběli,46 na straně druhé podomní obchodníci snadněji přesvědčili kupujícího 

 
43 Nutno podotknout, že označení „habsburská monarchie“ je zjednodušující, jelikož státní celek 
pod vládou rakouské větve Habsburků nesl v průběhu dějin různá označení. Do roku 1804 překvapivě 
nelze hovořit o oficiálním pojmenování tohoto soustátí, tudíž se užívala označení neoficiálního rázu 
jako „Habsburská monarchie“, „Rakouská monarchie“ aj. Oficiální název „Rakouské císařství“ se užíval 
mezi lety 1804–1867. V následující epoše neslo habsburské impérium označení Rakousko-Uhersko, 
a to až do konce první světové války na podzim roku 1918. 
44 Zikán uvádí, že podomní prodej byl v těchto dobách výrazně rozšířenější než v moderní epoše 
(rozuměj ve 30. letech 20. století). ZIKÁN, František. Obchod podomní. In: HÁCHA, Emil; 
HOETZEL, Jiří; WEYR, František; LAŠTOVKA, Karel et al. Slovník veřejného práva československého. 
Svazek II, I až O. 1. vyd. Brno: Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, 1932, s. 1020. 
Význam podomního prodeje v období habsburské monarchie na evropském kontinentu dokládá také 
bezpočet regionálních názvů užívaných pro podomní prodejce. Francouzi je označovali slovy brocanteur, 
camelotier, colporteur,contreporteur, porte-ball či mercelot. Angličané podomním prodejcům říkali hawker, hucktser, 
packman, pesar a petty chapman. Němci uplatňovali výraz Ausrufer, Bönhasen, Grempler, Hausierer, Höcker, 
Hueker či Pfuscher. Italové je nazý vali slovem merciajuolo, Španělé buhonero, Bulhaři sergidžija, Turci sejjar 
satydži a Chorvaté torbar, srebar nebo kramar. V češtině se na počátku dvacátého století užívalo pro 
podomní prodejce označení hauzírník/hauzírnice. Podrobněji MYŠKA, Milan. Podomní obchodníci aneb 
jak se kdysi ve Slezsku hauzírovalo. Historica Revue pro historii a příbuzné vědy. 2014, č. 2, s. 175.  
45 Viz MYŠKA, op. cit., s. 173.  
46 Drápala upozorňuje na další výhodu podomního prodeje, kterou mělo být zajištění přístupu 
k produktům, které byly do té doby těžko dostupné (např. textilní látky, galanterní zboží, průmyslově 
vyráběné artikly aj.), aniž by museli spotřebitelé navštívit trh nebo nejbližší městské sídlo. 
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k uzavření smlouvy, přičemž se často jednalo o zboží vadné a za neúměrně vysokou 

cenu, nezřídka docházelo dokonce k páchání trestné činnosti (zejména krádeží).47 Sílil 

proto tlak na vídeňskou vládu, aby přistoupila k legislativním restrikcím. 

2.1.1 VEŘEJNOPRÁVNÍ ROVINA 

Za první pokus o vytvoření systémového právního rámce upravujícího podomní 

prodej na našem území lze považovat patent č. 38/1811 ř. z., Abstellung der Misbräuche 

und Unordnungen bey dem Hausier-Handel, jehož zásady se staly východiskem 

pro císařský patent č. 252/1852 ř. z., Kaiserlicher Patent vom 4. September 1852 gültig 

für das gesammte Kaiserreich, mit Ausschluss der Militärgränze, wodurch ein neues 

Gesetz über den Hausierhandel erlassen wird, který jej nahradil.48 Originál patentu 

z roku 1852 uvádím v německém znění v příloze č. 1, z tohoto originálu rovněž 

vycházím při popisu někdejší právní úpravy.49 Myška tento patent označil dokonce 

za základní zákon oboru platný a účinný až do roku 1926, kdy byl nahrazen zákonem 

č. 87/1926 Sb., o podomním obchodě.50  

Kromě definice podomního obchodu51 patent z roku 1852 upravoval 

ve dvaceti dvou paragrafech podmínky provozování podomního obchodování 

(jinak také hauzírování), kterými byly: 

o rakouské občanství, minimální věk 30 let (ve výjimečných případech 24 let), 

absence viditelných tělesných vad (§ 3, § 17), 

 
In: DRÁPALA, Daniel. Podomní obchod na území Moravy a Slezska. In: PIEŃCZAK, Agnieszka 
a Richter LESZEK. Biuletyn Ludoznawczy. 1. vyd. Těšín: Sekcja Ludoznawcza Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, 2012, s. 44. 
47 Viz MYŠKA, op. cit., s. 176–179. Srov. ZIKÁN, František. In: HÁCHA, op. cit., s. 1020.  
48 MYŠKA, op. cit.,  s. 175–178. 
49 Příloha č. 1: Kaiserlicher Patent vom 4. September 1852 gültig für das gesammte Kaiserreich, mit 
Ausschluss der Militärgränze, wodurch ein neues Gesetz über den Hausierhandel erlassen wird. Reichs-
Gesetz-und Regierungsblatt,. In: ALEX Historische Rechts und Gesetzestexte Online [online]. 
Österreichische Nationalbibliothek, 1852, s. 1103–1108 [cit. 24. 5. 2016 ]. Dostupné 
z: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18520004&seite=00001103 
50 Srov. MYŠKA, op. cit., s. 177. 
51 V ustanovení § 1 patentu č. 252/1852 ř. z. byl podomní obchod definován jako: “Unter Hausierhandel 
wird der Handel mit Waaren, im Umheziehen von Ort zu Ort und von Haus zu Haus, ohne bestimmte Verkaufsstätte 
verstanden.“ Podomním obchodem se tedy rozuměl obchod se zbožím při putování od místa k místu 
a od domu k domu bez pevných a stálých obchodů. Tato definice nepřímo zapovídala účast podomním 
prodejcům na výročních trzích, kde by měli svůj stánek, což se stalo předmětem kritiky, a tak byl prodej 
na trzích podomním prodejcům od roku 1855 povolen výnosem ministerstva obchodu č. 6014 z 6. října 
1855 a dvacet šest let na to opět zakázán nařízením ministerstva obchodu, vnitra a financí č. 2. 
z 23. prosince 1881. 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18520004&seite=00001103
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o mravní a politická bezúhonnost (§ 3), 

o licenční povolení udělené místně příslušným okresním politickým úřadem 

v podobě pasu podomního obchodníka (tzv. Hausierpasu), který byl platný 

po dobu 1 roku v obvodu daného úřadu, pro ostatní obvody bylo nutné 

vidování pasu (§ 4 až § 8), 

o právo obce zakázat na svém území podomní prodej (§ 10), 

o zákaz používání vozů s potahem, prodejce mohl obchodovat pouze s takovým 

množstvím zboží, které byl s to sám unést, ve výjimečných případech, jakými 

byly stáří nebo nemoc, mu mohla být povolena spolupráce s nosičem 

(§ 14 až § 16), 

o speciální povolení příslušného okresního finančního úřadu pro obchodování 

v pohraničních oblastech (§ 11), 

o zákaz obchodování s určitým zbožím (např. lihoviny, cukr, čokoláda, léky, 

výbušné látky) a naopak povinnost obchodovat pouze se zbožím domácího 

původu (§ 12). 

Zabavení zboží, pokuta, ztráta licenčního povolení nebo doživotní zákaz podomního 

obchodování, to byly sankce stanovené v § 19 patentu z roku 1852 za jeho porušení.52 

Nutno podotknout, že na něj navazovalo velké množství dalších nařízení53, která výše 

uvedené podmínky modifikovala či upřesňovala.  

Závěrem považuji za nutné zmínit další veřejnoprávní předpis, a to císařský 

patent č. 227/1859 ř. z., živnostenský řád. Přestože vyloučil podomní obchodování 

ze své působnosti v pátém bodu preambule, zároveň v § 60 a 60a stanovil, že podomní 

prodej mohou provozovat pouze vybrané osoby a pouze s určitým zbožím. 

 
52 Viz příloha č. 1, ze které jsem vycházela při popisu podmínek provozování podomního obchodování. 
Kaiserlicher Patent vom 4. September 1852 gültig für das gesammte Kaiserreich, mit Ausschluss der 
Militärgränze, wodurch ein neues Gesetz über den Hausierhandel erlassen wird. Reichs-Gesetz-und 
Regierungsblatt,. In: ALEX Historische Rechts und Gesetzestexte Online [online]. Österreichische 
Nationalbibliothek, 1852, s. 1103–1108 [cit. 24. 5. 2016 ]. Dostupné z: http://alex.onb.ac.at/cgi-
content/alex?aid=rgb&datum=18520004&seite=00001103 
53 Jmenovat mohu např. nařízení č. 187/1853 ř. z., o nakládání s podomními obchodníky upadlými 
v konkurs; nařízení č. 97/1857 ř. z., o připuštění podomního obchodu s obrazy svatých, namalovanými 
na sklu; nařízení č. 2/1882 ř. z., o omezení podomního obchodu; vyhláška č. 4/1882 ř. z., o zákazu 
podomního obchodu v místech léčebných v době léčení; zákon č.  37/1883 ř. z., o příslušnosti úřadů 
při přestupcích zákona o podomním obchodě nebo zákon č. 60/1895 ř. z., o rozšíření nedělního klidu 
na provozování podomního obchodu aj. 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18520004&seite=00001103
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18520004&seite=00001103
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Tento živnostenský řád byl zrušen až v roce 1965, a to zákonem č. 65/1965 Sb., 

zákoníkem práce, s účinností od 1. ledna 1966.   

2.1.2 SOUKROMOPRÁVNÍ ROVINA 

Soukromoprávní linie byla reprezentována císařským patentem č. 946/1811 Sb. z. s., 

obecný zákoník občanský, jenž byl na našem území účinný od 1. ledna 1812 

až do 31. prosince 1950, kdy byl nahrazen zákonem č. 141/1950 Sb., občanským 

zákoníkem, s účinností od 1. ledna 1951.54 Obecný zákoník občanský precizně 

upravoval práva a povinnosti stran, vyplývající z vybraných smluvních typů. Vzhledem 

k praktikám podomních prodejců považuji za vhodné zmínit zejména 

§ 879 odst. 4 obecného zákoníku občanského ve znění účinném od 1. ledna 1917, 

podle něhož je smlouva neplatná „když by někdo, kořistě z lehkomyslnosti, tísně, slabosti 

rozumu, nezkušenosti nebo vzrušení mysli někoho jiného, dal sobě nebo třetímu za plnění slíbiti 

nebo poskytnouti plnění vzájemné, jehož majetková hodnota je v patrném nepoměru k hodnotě 

plnění“. Obecný zákoník občanský tedy pamatoval na situaci, kdy jeden zneužil slabší 

postavení druhého. Nic se na tomto principu nemění ani po 90 letech, kdy Ústavní 

soud zdůraznil, že nevýhoda spotřebitelských smluv uzavřených mimo obchodní 

prostory tkví v momentu překvapení, nepřipravenosti i nezkušenosti spotřebitele.55 

2.2 OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI 

Rozpadem Rakousko-Uherska se ve střední Evropě vytvořily podmínky pro vznik tzv. 

nástupnických států, mezi něž patřilo i Československo vyhlášené 28. října 1918. 

Zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého, byl 

recipován dosud platný právní řád z období habsburské monarchie. 

2.2.1 VEŘEJNOPRÁVNÍ ROVINA 

Stěžejním veřejnoprávním předpisem tohoto období jest zákon č. 87/1926 Sb., 

o podomním obchodě, jenž zrušil do té doby platný a účinní císařský patent 

 
54 Některá ustanovení obecného zákoníku občanského byla účinná až do roku 1965, kdy byl vydán 
zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 
55 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 3/06. Beck-online [online právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 6. 5. 2016]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/do-
cument-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf65ltl4ztcobt&groupIndex=3&rowIndex=0 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf65ltl4ztcobt&groupIndex=3&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf65ltl4ztcobt&groupIndex=3&rowIndex=0
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č. 252/1852 ř. z. Zákon o podomním obchodě definoval podomní obchod56 obdobně 

jako předcházející patent z roku 1852 a obdobně rovněž stanovil podmínky, 

za kterých jej lze provozovat. Za klíčové považuji následující změny: 

o minimální věk osoby 35 let a její odkázanost poměry rodinnými, majetkovými 

a výdělkovými na podomní obchod (§ 2 odst. 2 písm. b, c),57 

o předložení průkazu o zaplacení daně výdělkové a daně obratové 

(§ 2 odst. 2 písm. d),58 

o předložení lékařské potvrzení, že u osoby není zjištěna nakažlivá nemoc 

a v posledních 5 letech byla očkována (§ 2 odst. 2 písm. e), 

o výslovný zákaz podomního obchodování na trzích, ve veřejných úřadech, 

v budovách nádražních a ve vlacích (§ 9 odst. 5 písm. a), d), 

o možnost dočasně vyloučit z obchodování obvody stižené epidemií (§ 11), 

o trest vězení pro osoby, které byly již třikrát potrestány v souvislosti 

s podomním prodejem (§ 19 odst. 3) nebo jejichž pokuta byla nedobytná 

(§ 21). 

Zákon o podomním obchodě byl pasivně derogován59 zákonem č. 160/1949 Sb., 

o vnitřním obchodě, ve znění pozdějších předpisů, a ničím obdobným v podstatě 

nenahrazen. Jelikož výslovná úprava podomního obchodování v zákoně o vnitřním 

obchodě z roku 1949 chyběla, považuji za nutné zmínit podzákonné právní předpisy 

tento zákon provádějící. Jako takový měla význam vyhláška ministerstva vnitřního obchodu 

č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání. Podle § 6 odst. 3 

této vyhlášky byl podomní obchod výslovně zakázán. Vzhledem k tomu, že se jednalo 

o ustanovení s názvem „prodej zboží občany“, podle argumentu per eliminationem lze 

 
56 Ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 87/1926 Sb., o podomním obchodě: „Podomní obchod jest prodej zboží, 
provozovaný bez pevného stanoviště obcházením od obce k obci, dům od domu nebo na veřejných místech.“ 
57 Udělení licenčního oprávnění bylo považováno za akt sociální péče, a proto byl vyhrazen osobám 
starším 35 let, u nichž lze předpokládat, že jiný zdroj obživy nenaleznou. Výnos ministerstva obchodu 
č. 2049 ze dne 23. prosince 188 upozornil úřady, že i když uchazeč splnil veškeré předpoklady, není 
nutné mu povolení vydat. Blíže: ZIKÁN, František. In: HÁCHA, op. cit., s. 1022.   
58 Daň výdělková se platila již od roku 1905, kdy to nařídil výnos ministerstva financí č. 158 ze dne 
27. října 1905. Podrobněji MYŠKA, 2014, op. cit., s. 181. 
59 Zákon č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění pozdějších předpisů, neobsahoval výslovné 
zrušení zákona č. 87/1926 Sb., o podomním obchodě. Při uvedení informace, že se jednalo o pasivní 
derogaci, vycházím z právního informačního systému ASPI.  
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dovodit, že generální zákaz neplatil pro organizace, ale pouze pro občany. Organizacím 

mohly podomní prodej zakázat národní výbory v tržním řádu podle § 4 této vyhlášky.  

 Zákon o vnitřním obchodě z roku 1949 byl stejně jako jeho prováděcí vyhláška 

č. 13/1968 Sb. zrušen zákonem č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, jenž spolu se svou 

prováděcí vyhláškou ministerstva obchodu č. 93/1982 Sb., vymezoval pojem obchodní 

činnost, upravoval vznik a zánik oprávnění i podmínky k provozování obchodní 

činnost, jakož působnost orgánů státního obchodního dozoru.60 Podomní prodej 

výslovně neupravoval, přesto měl svůj význam díky obecné regulaci práv a povinností.  

 Zákon o vnitřním obchodě z roku 1981 byl spolu se svou prováděcí vyhláškou 

ministerstva obchodu č. 93/1982 Sb. zrušen zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských 

úřadech, který je platný a účinný dodnes, byť byl samozřejmě od té doby již mnohokrát 

novelizován.  

Vraťme se nyní zpět k vývoji živnostenského práva. Od roku 1965 reguloval 

živnostenské právo patent č. 227/1859 ř. z., živnostenský řád. Od roku 1948 do roku 

1968 dochází ovšem k transformaci, kdy jsou živnostníci považování 

za vykořisťovatelské síly, a proto je nutné převést je do postavení podřízených 

zaměstnanců. Vzpomeňme, že se nacházíme v době, kdy v českých zemích vládl 

totalitní režim, pro nějž bylo typické znárodňování a zavrhováním podnikatelských 

aktivit. Zlikvidováno bylo okolo 98,3 % živnostenské a řemeslné výroby.61 V roce 1965 

byl živnostenský řád zrušen zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Některé služby 

a opravy mohli občané poskytovat na základě povolení národního výboru podle 

předpisu č. 20/1965 Sb., nahrazeného v roce 1982 nařízením vlády České socialistické 

republiky č. 154/1982 Sb., o poskytování služeb občany na základě povolení 

národního výboru. V roce 1990 dochází k obnovení živnostenského práva, kdy je 

přijat zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, jenž je s účinností 

od 1. ledna 1992 nahrazen dodnes platným a účinným ŽZ, byť s více než stovkou 

novel. 

 
60 Viz HULVA, 2005, op. cit., s. 26. 
61 K tomu blíže MAREK, Pavel. České živnostnictvo 1945–1960: likvidace živnostníků, řemeslníků a obchodníků 
v českých zemích. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2006, s. 189. 
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2.2.2 SOUKROMOPRÁVNÍ ROVINA 

Soukromoprávní ochranu kupujícího zajišťoval zákon č. 141/1950 Sb., občanský 

zákoník, s účinností od 1. ledna 1951, a následně OZ 1964 s účinností 

od 1. dubna 1964. Více o OZ 1964 viz kapitola 2.3.2 Soukromoprávní rovina. 

2.3 OBDOBÍ ČESKÉHO STÁTU 

Samostatný stát Česká republika byl vyhlášen 1. ledna 1993. Se zánikem federace se 

Česká republika stala subjektem mezinárodního práva a jako takový vstoupila 

do Evropské unie dne 1. května 2004. Rok 2004 je nutné považovat za zlomový, 

neboť se v něm Česká republika stala plnohodnotným členem unie, která má 

jako jednu z priorit právě ochranu spotřebitele. Skrze předpisy sekundárního práva 

usiluje Evropská unie o stejnou úroveň ochrany spotřebitele ve všech členských 

i kandidátských zemích, v rámci čehož upravuje smlouvy uzavřené mimo obchodní 

prostory, kam spadá také podomní prodej. 

2.3.1 VEŘEJNOPRÁVNÍ ROVINA 

V období českého státu nelze hovořit o speciálním zákonu upravujícím podomní 

prodej tak, jak byl znám v období habsburské monarchie a československé státnosti 

(viz kapitola 2.1 Období habsburské monarchie a 2.2 Období československé 

státnosti). Na práva a povinnosti stran při podomním prodeji dopadá v obecné rovině 

již zmíněný ŽZ, jenž díky novele č. 280/1997 Sb. s účinností od 27.  listopadu 1997 

výslovně umožňuje obcím v přenesené působnosti vydávat tržní řády 

(§ 18 odst. 1 písm. a), aby samy určily místo pro prodej a poskytování služeb. 

Od 1. března 2000 potom díky novele č. 356/1999 Sb. mohou obce zakazovat 

podomní prodej na celém svém území. 

2.3.2 SOUKROMOPRÁVNÍ ROVINA 

V soukromoprávní linii je patrný značný posun ve spotřebitelských právech 

při uzavírání smluv mimo obchodní prostory od období habsburské monarchie. 

Snahou Evropské komise je zajistit stejnou úroveň ochrany spotřebitele ve všech 

členských i kandidátských zemích. Jelikož Česká republika podala žádost o členství 
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do Evropské unie 17. ledna 1996,62 bylo nezbytné promítnout existující komunitární 

právní úpravu ochrany spotřebitele do národního právního řádu. Jako převratnou 

změnu lze proto hodnotit novelu OZ 1964 zákonem č. 367/2000 Sb., jenž s účinností 

od 1. ledna 2001 přidal do první části zákona hlavu pátou s názvem „spotřebitelské 

smlouvy“, kde se v § 57 plně věnoval smlouvám uzavřeným mimo obchodní prostory 

(tehdy označovaným jako „smlouvy uzavřené mimo provozovnu“).63  

 Do 13. června 2012 hrála pro spotřebitelovo právo na odstoupení od smlouvy 

roli skutečnost, zda si spotřebitel sjednal návštěvu podnikatele u sebe doma za účelem 

objednávky, neboť mu v takovém případě nenáleželo právo na  odstoupení 

od smlouvy. Ke kardinálnímu posílení spotřebitelských práv přispěla novela 

OZ 1964 č. 170/2012 Sb. účinná od 14. června 2012, kdy se za smlouvu uzavřenou 

mimo obchodní prostory považovala i ta, jež byla sjednána na výslovnou žádost 

spotřebitele. Výjimkou byly pouze smlouvy o opravě nebo údržbě sjednané na žádost 

spotřebitele, ledaže bylo provedeno nebo dodáno něco jiného nad rámec vyžádané 

opravy nebo údržby. Obdobný princip nalezneme v § 1837 písm. f) OZ, jenž nabyl 

účinnosti 1. ledna 2014.64 

2.4 DÍLČÍ ZÁVĚRY K HISTORICKÉMU VÝVOJI 

Podomní prodej (jinak také podomní obchod či hauzírnictví) upravovaly v minulosti, 

na rozdíl od dnešní doby, speciální zákony, jež kromě definice podomního prodeje, 

vymezovaly podmínky, za kterých lze tento provozovat. Za první pokus o vytvoření 

systémového právního rámce podomního prodeje můžeme označit císařský patent 

č. 38/1811 ř. z. z roku 1811. Naopak za poslední pokus je nutné považovat zákon 

 
62 Blíže ZENKNER, Petr. Vstup ČR do EU. Euroskop.cz [online]. Úřad vlády České republiky 
[cit. 28. 5. 2016]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/803/sekce/vstup-cr-do-eu/ 
63 Stalo se tak transpozicí směrnice 85/577/EHS, která byla založena na principu minimální 
harmonizace (čl. 8), což znamená, že komunitární právo stanovilo minimální základ obligatorní právní 
úpravy ochrany spotřebitele. 
64 OZ je výsledkem transpozice směrnice 2011/83/EU, založené na principu maximální harmonizace 
dle čl. 4, kdy členské státy v rámci svého vnitrostátního práva nesmí ponechat v platnosti ani zavádět 
ustanovení od ní odchylná, pokud takovou možnost směrnice výslovně nepřipouští. Směrnice vstoupila 
v platnost 12. prosince 2011 a stanovila členským státům povinnost přijmout a zveřejnit do 13. prosince 
2013 správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí.  

https://www.euroskop.cz/803/sekce/vstup-cr-do-eu/
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č. 87/1926 Sb. účinný až do roku 1949, který nebyl od té doby ničím podobným 

nahrazen.  

Ačkoliv původně podomní prodej regulovaly primárně normy veřejného práva, 

s postupem času více narůstal vliv soukromoprávních předpisů. Kvůli dosažení 

kompatibility tuzemského právního řádu s právním řádem Evropské unie (tehdy 

Evropského společenství) došlo s účinností od 1. ledna 2001 k novelizaci OZ 1964. 

Ten se v § 57 plně věnoval smlouvám uzavřeným mimo obchodní prostory, kam spadal 

i podomní prodej. Další významnou změnou byl rok 2012, od kterého mohli 

spotřebitelé odstoupit od smlouvy i v takovém případě, že si sjednali návštěvu 

podnikatele u sebe doma sami. A v neposlední řadě samozřejmě rok 2014, kdy vešel 

v účinnost OZ s podrobnou úpravou smluv uzavřených mimo obchodní prostory.  

 Nenechme se však zmýlit tím, že by byl podomní prodej napříč historickým 

vývojem chápán stejně až do současnosti. Zatímco v dnešní době společnost podomní 

prodej vnímá spíše negativně, dříve byl prostředkem směny v zaostalých, odlehlých 

a komunikačně špatně přístupných oblastech, kde chyběli usedlí obchodníci, a byl tak 

žádoucí. Prostřednictvím něj se šířily informace či lidová literatura. Nemalá byla i jeho 

sociální funkce. Podomní prodej v sobě samozřejmě nesl i negativa. Kromě užívání 

nekalých praktik, páchání trestné činnosti a prodávání nekvalitního či předraženého 

zboží, kritizovali podomní prodejce usedlí obchodníci, pro které tito představovali 

konkurenci. Podomní prodej byl proto předmětem stále se měnících trendů ohledně 

zakazování nebo povolování podomního prodeje. Z dnešního pohledu považuji 

za nutné zmínit rok 2000, od kterého mohou obce podomní prodej zásadně zakázat 

na celém svém území. Pro lepší ilustraci uvádím tabulku s nástinem vývoje v příloze 

č. 10 Přehled klíčových právních dokumentů k nástinu dějin. 
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3 ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE BĚHEM 

KONTRAKTAČNÍHO PROCESU 

Během kontraktačního procesu mimo obchodní prostory spotřebitelé požívají zvláštní 

právní ochrany jako slabší smluvní strana. Tato ochrana je zakotvena převážně 

v soukromoprávním předpise, kterým je OZ. Dále v předpisech veřejnoprávní povahy, 

jimiž jsou zejména OchSpotř, EnerZ a ElKom. Nutno dodat, že OZ má subsidiární 

povahu, použije se tedy v tom rozsahu, v jakém specifická práva a povinnosti 

při podomním prodeji neupravují jiné předpisy. Jelikož se tyto předpisy vzájemně 

doplňují (viz úprava informační povinnosti podle OZ a OchSpotř)65 či vylučují (viz 

automatický zánik vázaného spotřebitelského úvěru podle SpotřÚ, který nelze vyloučit 

dohodou stran dle § 1816 odst. 2 OZ, byť toto OZ obecně u úvěrů umožňuje )66, 

nepovažuji za přínosné aspekty dělit na soukromoprávní a veřejnoprávní, ale naopak 

je analyzovat primárně z pohledu soukromého práva a tento pohled doplňovat 

o veřejnoprávní úpravu tak, aby jejich rozbor byl co nejkomplexnější.  

V následující kapitole se proto komplexně zaměřím zejména na spolu 

související aspekty ochrany spotřebitele specifické pro podomní prodej, kterými jsou 

informační povinnost, odstoupení od smlouvy, neúměrné zkrácení, nekalé obchodní 

 
65 Příkladem situace, kdy se právní předpisy doplňují je oblast informační povinnosti. 
Podle § 1811 odst. 2 písm. f) OZ musí podnikatel spotřebiteli poskytnout údaje o právech vznikajících 
z vadného plnění, přičemž ustanovení § 1828 odst. 1 OZ předepisuje tomuto jednání písemnou formu. 
Požadavek informovat spotřebitele o právech z vadného plnění je však obsažen rovněž v OchSpotř 

(§ 13). Soukromoprávní a veřejnoprávní předpisy se doplňují v tom, že pokud podnikatel poskytuje 
informace písemně (viz povinnost písemnosti v § 1828 odst. 1 OZ), potom tak musí činit v českém 
jazyce podle § 11 odst. 1 OchSpotř.  
66 Příkladem situace, kdy se právní předpisy vylučují je ustanovení § 1816 odst. 2 OZ, kde je zakotvena 
možnost dohodou stran vyloučit automatický zánik smlouvy o úvěru uzavřené mimo obchodní 
prostory, pokud se cena hradí alespoň zčásti pomocí něj. Toto ustanovení se ovšem nepoužije v případě 
smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru, neboť podle speciální úpravy v § 14 odst. 3 SpotřÚ dojde 
k jejímu automatickému zániku. Nelze tedy aplikovat OZ a automatický zánik smlouvy vyloučit 
dohodou stran, jelikož by to bylo v rozporu se speciální právní úpravou. Naopak je nutné aplikovat 
kolizní pravidlo lex specialis derogat legi generali. Občanský zákoník se však použije v případě, kdy je 
vyloučena působnost SpotřÚ (§ 2), tedy např. když výše úvěru bude nižší než 5 000 Kč nebo vyšší 
než 1 880 000 Kč. K limitaci spotřebitelského úvěru bych ráda doplnila, že byl ke dni zpracování práce 
postoupen do Senátu návrh změny SpotřÚ jako tisk 295/0, který uvedenou limitaci ruší. Bude-li zákon 
v tomto znění schválen, potom se nebude aplikovat OZ ani na úvěry do částky nižší než 5 000 Kč nebo 
vyšší než 1 880 000 Kč. Sněmovní tisk dostupný 
z: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=80546 

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=80546
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praktiky a nekalá soutěž. V rámci nich budou nastíněny také další aspekty (všeobecné 

obchodní podmínky, smluvní pokuta, vázaný spotřebitelský úvěr, nepřiměřená 

smluvní ujednání aj.).  Byť by každý aspekt zasloužil daleko větší prostor, vzhledem 

k omezenému rozsahu diplomové práce se soustředím pouze na ty klíčové. 

3.1 INFORMAČNÍ POVINNOST 

Občanský zákoník je založen na ideji tzv. informovaného spotřebitele, což znamená, že by 

se spotřebitel měl rozhodnout, zda smlouvu uzavře, na základě relevantních informací, 

kterým bude s to porozumět.67 Z toho důvodu zákon ukládá podnikateli informační 

povinnost (resp. aktivnější povinnost sdělovací), jež vychází jak z poctivého jednání 

v § 6 odst. 1 OZ, tak z obecné informační povinnosti v § 1728 odst. 2 OZ. 

Podle Howellse jde o vhodný prostředek chránící spotřebitele s minimálním zásahem 

do soukromoprávních vztahů. Spotřebitel je tak schopen dosáhnout informovaného 

konsensu, kdy zásah do autonomie podnikatele je vyvažován potenciálním růstem 

autonomie spotřebitele.68  

Není při tom nezbytné, aby podnikatel všechny informace poskytoval aktivně, 

některé z nich jako jeho totožnost, způsob platby, vlastnosti zboží apod. mohou být 

spotřebiteli zřejmé z jiných souvislostí.69 Ostatní však musí sdělovat aktivně, a to jasně 

a srozumitelně, v jazyce smlouvy.70 Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli 

můžeme rozdělit do tří skupin podle okamžiku, kdy má být informace spotřebiteli 

předána, na informační povinnost před, při a po uzavření smlouvy.71  

Následkem nedodržení informační povinnosti může být v obecné rovině 

možnost domáhat se náhrady újmy (§ 2910 OZ) či neplatnosti právního jednání 

 
67 Viz SELUCKÁ, Markéta. In: VEČERKOVÁ et al. (eds.), 2015, op. cit. s. 70. 
68 HOWELLS, Geraint. The Potential Limits of Consumer Empowerment by Information. Journal of 
Law and Society. 2005, vol. 32, no. 3, s. 350–355. 
69 Viz HRDLIČKA, Miloslav a Slavomír HALLA. In: SELUCKÁ, Markéta a kol. Koupě a prodej. Nový 
občanský zákoník. Společná evropská právní úprava prodeje. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, 
s. 10. 
70 Tento požadavek je obsažen v § 1811 odst. 1 OZ. Jde o provedení čl. 5 směrnice 93/13/EHS 
a čl. 6 odst. 1 spolu s čl. 7 odst. 1 směrnice 2011/83/EU. Vítová k jasnosti a srozumitelnosti uvádí, 
že jde o požadavek transparentnosti, při kterém se posuzuje mj. odbornost jazyka smlouvy, velikost 
písma i typografie. In: VÍTOVÁ, Blanka. Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci 
soukromého práva. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 48. 
71 SELUCKÁ, Markéta. In: VEČERKOVÁ et al. (eds.), 2015, op. cit., s. 76. 
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z důvodu omylu (§ 583 OZ) nebo rozporu s dobrými mravy (§ 588 OZ). Vítová rovněž 

uvádí, že neposkytnutí informací dle zákona by mohlo být posuzováno jako nekalá 

obchodní praktika.72 Oproti naší právní úpravě je ve Slovenské republice nedodržení 

informačních povinnost odpovídající § 1811 odst. 2 a § 1820 OZ, sankcionováno 

Slovenskou obchodní inspekcí pokutou ve výši 200 až 10 000 eur.73 O dalších 

následcích spojených s porušením konkrétních informačních povinností v národním 

právním řádu bude pojednáno v navazujících podkapitolách. 

3.1.1 INFORMAČNÍ POVINNOST PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

Výčet obecných předsmluvních informačních povinností vztahujících se na všechny 

spotřebitelské smlouvy nalezneme v § 1811 odst. 2 OZ, výčet těch speciálních 

pro smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory potom v § 1820 odst. 1 OZ.74 

Po obsahové stránce můžeme rozdělit informace do čtyř skupin: „o platbách spotřebitele, 

o minimální závaznosti smluv, o odstoupení od smlouvy a o řešení sporů a dohledu“.75 

Informace musí být podnikatelem sděleny v dostatečném předstihu 

před uzavřením smlouvy či učiněním závazné nabídky, a to v písemné formě, v jiné 

textové podobě76 pouze pokud s tím spotřebitel souhlasil (§ 1828 odst. 1 OZ). Důkazní 

břemeno ohledně splnění informačních povinností nese podnikatel (§ 1839 OZ). 

Pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, tj. nejde o výjimku 

v § 1837 OZ, potom musí podnikatel spotřebitele informovat o tomto právu, 

podmínkách, lhůtě a postupu pro jeho uplatnění, jakož i předat písemný vzorový 

formulář pro odstoupení od smlouvy (§ 1820 odst. 1 písm. f), § 1828 odst. 1 OZ).77 

 
72 Viz VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář. In: ASPI 
[online právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 4. 6. 2016]. 
73 Viz § 15 odst. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru 
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění 
pozdějších předpisů. 
74 Srov. čl. 6 odst. 1 směrnice 2011/83/EU. Má-li být spolu se smlouvou na prodej zboží 
nebo poskytování služeb uzavřena smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru, potom podnikatel musí 
ctít povinné informace podle přílohy č. 2 k SpotřÚ. 
75 Viz HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník V. Závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 
1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 507. 
76 Srov. § 1819 OZ a bod 23 preambule směrnice 2011/83/EU. 
77 Tyto informace spolu s povinností spotřebitele nést náklady na vrácení zboží a uhradit poměrnou část 
ceny služeb, co již začaly být poskytovány, může podnikatel spotřebiteli předat prostřednictvím 
vyplněného vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy (nařízení vlády 
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Mnozí podnikatelé vzorový formulář umisťují na faktury, do návodu 

či do všeobecných obchodních podmínek, což může být pro spotřebitele nepřehledné 

zvláště v situaci, kdy jsou zahlceni velkým množstvím smluvních dokumentů. 

Jejich prostudování odkládají na později, během čehož lhůta pro odstoupení 

od smlouvy uplyne. Mnohdy ani netuší, že právo na odstoupení mají, jelikož o něm 

nebyli ústně informování, přičemž podnikateli stačí prokázat, že vzorové poučení 

předal, aby dostál informační povinnosti. 

O obecných následcích nedodržení informační povinnosti bylo pojednáno 

výše. Pokud podnikatel neposkytne informace ohledně ceny zboží nebo služeb, 

nákladech na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy a nákladech na dodání, zanikne 

spotřebiteli povinnost tyto daně, poplatky nebo náklady podnikateli hradit (§ 1821 OZ, 

čl. 6 odst. 6 směrnice 2011/83/EU). Pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli 

informace o právu odstoupit od smlouvy tak, jak ukládá § 1820 odst. 1 písm. f) OZ, 

prodlouží se lhůta k odstoupení od smlouvy na jeden rok a čtrnáct dnů nebo čtrnáct 

dnů od okamžiku, kdy spotřebitel poučení dodatečně obdržel (§ 1829 odst. 2 OZ). 

K tomu viz případ AQUA Consilium s.r.o.78 Za zmínku stojí v neposlední řadě také 

to, že pokud podnikatel neposkytl spotřebiteli údaje podle § 1820 odst. 1 písm. d) 

a f) OZ, nebo pokud začal s plněním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení 

 
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). 
V takovém případě se má za to, že podnikatel požadované informace poskytl, a proto se obrací důkazní 
břemeno zpět na spotřebitele (§ 1820 odst. 2 a odst. 3 OZ). 
78 Řádně o právu na odstoupení neinformovali podomní prodejci společnosti AQUA Consilium s.r.o. 
(viz příloha č. 3). Ti nabízeli přístroj na čištění kohoutkové vody za cenu cca 25 000 Kč, avšak v kupní 
smlouvě uvedli, že „zboží je dodáváno prostřednictvím obchodního zástupce z pevné prodejny, tedy v daném případě 
platí zde kupní vztahy jako u prodeje v obchodě (právo odstoupit od smlouvy...)“. Jelikož při prodeji v kamenné 
prodejně spotřebiteli zákonné právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží, společnost jej de facto 
ve svých informacích vyloučila i v tomto případě, byť je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory. 
Dále podomní prodejci nesprávně informovali o vlastnostech prodávaných výrobků (§ 9 OchSpotř), 
neboť laboratorní testy zadané Českou obchodní inspekcí navíc zjistily, že přístroj vodu nejen nečistí, 
ale dokonce je zdraví škodlivý. Inspekce proto nařídila jeho stažení z trhu a zpětvzetí od spotřebitelů. 
Kromě pokuty za správní delikt podle § 24 odst. 7 písm. e) OchSpotř kvůli nedodržení informační 
povinnosti lze uvažovat o správním deliktu za porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik 
podle § 24 odst. 1 písm. a) OchSpotř. Blíže k tomu Rozborem vody začne předváděcí akce přímo u vás 
doma. Česká obchodní inspekce. Tiskové zprávy [online]. Česká obchodní inspekce, 28. 4. 2016  
[cit. 14. 6. 2016]. Dostupný z: http://www.coi.cz/rozborem-vody-zacne-predvadeci-akce-primo-u-vas-
doma-nc1989/ 

http://www.coi.cz/rozborem-vody-zacne-predvadeci-akce-primo-u-vas-doma-nc1989/
http://www.coi.cz/rozborem-vody-zacne-predvadeci-akce-primo-u-vas-doma-nc1989/
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od smlouvy, aniž by o to výslovně spotřebitel žádal, potom spotřebitel nenese 

při odstoupení žádné náklady (§ 1836 písm. a) OZ).  

3.1.2 INFORMAČNÍ POVINNOST PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Nejpozději při uzavření smlouvy musí podnikatel informovat spotřebitele zejména 

o vlastnostech, údržbě a nebezpečí z nesprávného použití zboží nebo služby 

(§ 9 odst. 1 OchSpotř), o konečné ceně včetně daní a poplatků (§ 3 odst. 1 

a § 12 OchSpotř), právech z vadného plnění (§ 13 a § 19 odst. 4 OchSpotř) 

a o subjektu mimosoudního řešení sporů (§ 14 OchSpotř).79 Nedodržení 

těchto povinností může být sankcionováno jako správní delikt veřejnými dozorovými 

orgány podle § 24 an. OchSpotř. Prodejce by měl rovněž upozornit spotřebitele 

na vady věci, o kterých ví (§ 2084 OZ a § 2164 OZ). 

Podnikatel má dále povinnost vyhotovit a předat spotřebiteli alespoň jeden 

exemplář smlouvy bezprostředně poté, co byla smlouva uzavřena (§ 1822 odst. 2 OZ). 

Podnikatel je navíc zavázán k tomu, aby smlouva obsahovala stejné údaje, jako sdělil 

spotřebiteli před jejím uzavřením, ledaže by si strany výslovně sjednaly změnu smlouvy 

(§ 1822 odst. 1 OZ). Část obsahu smlouvy může být určena odkazem na všeobecné 

obchodní podmínky, pokud jsou připojeny k nabídce nebo jsou stranám známy 

(§ 1751 OZ). Pouhý odkaz podle Hulmáka nestačí.80 Ačkoliv do všeobecných 

obchodních podmínek nemůže být vloženo ujednání o smluvní pokutě, což vyplývá 

z nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/1181, setkávám se 

 
79 Je-li spolu se smlouvou na prodej zboží nebo poskytování služeb uzavřena smlouva o vázaném 
spotřebitelském úvěru, potom podnikatel musí ctít povinné informace podle přílohy č. 3 k SpotřÚ. 
Jestliže smlouva neobsahuje tyto informace, nemá písemnou formu nebo nebyla poskytnuta v listinné 
podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, potom se spotřebitelský úvěr od počátku úročí diskontní 
sazbou České národní banky v době uzavření smlouvy a ujednání o jiných platbách jsou neplatná  
(§ 8 SpotřÚ). Aktuální diskontní sazba České národní banky je 0,05 %. Dostupné 
z: http://www.cnb.cz/cs/index.html 
80 Viz HULMÁK, Milan. Uzavírání smluv v civilním právu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2008, 
s. 64. 
81 Soud v nálezu uvádí, že obchodní podmínky „nesmějí sloužit k tomu, aby do nich v často nepřehledné, složitě 
formulované a malým písmem psané formě skryl dodavatel ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých 
předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní pokutě). 
Pokud tak i přesto dodavatel učiní, nepočíná si v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní 
ochranu.“ Podle Ústavního soudu může být smluvní pokuta součástí samotné smlouvy, ale nikoliv 
všeobecných obchodních podmínek, jinak jde o „nepřípustné“ ujednání. Viz Nález Ústavního soudu ze 
dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11. Nalus [online]. Ústavní soud  [cit. 16. 5. 2016]. Dostupné 
z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=81612&pos=1&cnt=1&typ=result. Otázkou 

http://www.cnb.cz/cs/index.html
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=81612&pos=1&cnt=1&typ=result
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s touto praktikou u podomního prodeje velice často. Kupříkladu společnost Clear 

World s.r.o. (viz příloha č. 4) má ve svých všeobecných obchodních podmínkách 

dokonce dvakrát ustanovení o smluvní pokutě. 

3.1.3 INFORMAČNÍ POVINNOST PO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Informační povinnost podnikatele po uzavření smlouvy se bude odvíjet od realizace 

konkrétního závazku, těžko ji lze tedy zobecňovat. Judikaturou bylo například 

dovozeno, že vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího uplatnění v sobě zahrnuje 

i povinnost o tomto vyřízení informovat spotřebitele.82 Na základě 

§ 11a odst. 1 EnerZ83, musí podnikatel uveřejnit a oznámit spotřebitelům 

prokazatelným způsobem zvýšení cen dodávek elektřiny nebo plynu nebo změny 

jiných podmínek dodávek těchto komodit, a to nejpozději 30. den přede dnem jejich 

účinnosti. Stejně tak má povinnost informovat o změně smlouvy o poskytování služeb 

elektronických komunikacích alespoň 1 měsíc před nabytím účinnosti těchto změn 

a v případě podstatné změny smlouvy na dobu určitou v neprospěch spotřebitele má 

povinnost informovat o jeho právu ukončit smlouvu podle § 63 odst. 6 ElKom. 

Obsahuje-li smlouva automatickou prolongaci, potom také o ní musí podnikatel 

informovat a umožnit spotřebiteli její vyloučení (§ 63 odst. 10 ElKom). U smlouvy 

o dílo musí spotřebitele upozornit na nevhodnou povahu věci, kterou mu spotřebitel 

k provedení díla předal, nebo příkazu, jenž mu spotřebitel dal. Pokud byla spolu se 

 
zůstává, jak vyložit pojem „nepřípustné ujednání“. Jelikož byl nález vydán za účinnosti OZ 1964, který 
v § 56 OZ obsahoval výčet nepřípustných ujednání, musíme jej porovnat s OZ. Nově jde o ustanovení 
§ 1814 OZ, označené jako zakázané ujednání.  Podle mého názoru můžeme tedy ujednání o smluvní 
pokutě ve všeobecných obchodních podmínkách podřadit pod zakázaná ujednání v § 1814 OZ, 
která jsou zdánlivá (§ 554 OZ). Coufalík uvádí, že stejně jako smluvní pokuta ve všeobecných 
obchodních podmínkách budou zakázaná ujednání, „která snižují odpovědnost podnikatele vůči spotřebiteli, 
či naopak zvyšují odpovědnost spotřebitele vůči podnikateli“. In: COUFALÍK, Petr. Všeobecné obchodní 
podmínky ve vztazích se spotřebiteli. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 20, s. 692. 
82 Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. IV. ÚS 512/05. In: Nalus [online]. Ústavní 
soud [cit. 16. 5. 2016]. Dostupné 
z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=50785&pos=1&cnt=1&typ=result. Obdobně 
nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2983/08 a sp. zn. 33 Cdo 3228/2009. 
83 Úprava § 11a EnerZ je provedením čl. 3 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES 
ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a čl. 3 odst. 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech 
pro vnitřní trh se zemním plynem, podle nichž jsou členské státy povinny zabezpečit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele.  
 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=50785&pos=1&cnt=1&typ=result
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smlouvou na prodej zboží nebo poskytování služeb uzavřena také smlouva o vázaném 

spotřebitelském úvěru, potom podnikatel musí poskytnout informace dle přílohy č. 4 

k SpotřÚ. 

 Lze shrnout, že informační povinnost podnikatele je rozsáhlá. Dle mého 

názoru může vést k odstranění informační asymetrie mezi stranami, ale naopak také 

k zahlcení spotřebitele informacemi. 

3.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Odstoupení od smlouvy je obecný institut, jehož realizace způsobuje zánik závazku ex 

tunc. Jelikož představuje prolomení zásady pacta sunt servanda84, musí být 

mezi stranami právo na odstoupení sjednáno nebo stanoveno zákonem (§ 2001 OZ). 

Takové zákonné zmocnění k odstoupení od smlouvy nalezneme v § 1829 an. OZ, 

jenž je výsledkem transpozice čl. 9 až čl. 16 směrnice 2011/83/EU. Předchozí 

směrnice 85/577/EHS spolu s předchozím OZ 1964 byly nahrazeny novou úpravou. 

 Na rozdíl od národní právní úpravy v té rakouské nalezneme dva různé druhy 

práva na odstoupení. Jeden je v § 11a FAGG, který je výsledkem transpozice čl. 9 an. 

směrnice 2011/83/EU, druhý nalezneme v § 3 Konsumentenschutzgesetz (dále jen 

„KSchG“), jenž transponoval předchozí směrnici 85/577/EHS. Zatímco FAGG 

obsahuje obdobnou právní úpravu jako OZ, KSchG se liší zejména v informační 

povinnosti, v právních důsledcích odstoupení, odpovědnosti za snížení hodnoty zboží 

a plnění během lhůty pro odstoupení. Konsumentenschutzgesetz se použije 

v těch případech, kdy smlouva spadá pod výjimky uvedené v § 1 odst. 2 FAGG, tedy 

pod výjimky v čl. 3 odst. 3 a odst. 4 směrnice 2011/83/EU (obdobně výjimky 

v § 1840 OZ). V ostatních případech se aplikuje FAGG. Dva různé druhy práva 

na odstoupení od smlouvy podle Kern komplikují spotřebitelům jeho uplatnění, 

neboť jsou pro ně těžko srozumitelná.85  

 
84 Ústavní soud judikoval, že pokud strany uzavřely podle svého rozhodnutí smlouvu, potom mají 
povinnost ji plnit. Srov. nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2004, sp. zn. III. ÚS 104/04. Nalus 
[online]. Ústavní soud [cit. 6. 5. 2016]. Dostupné 
z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=47402&pos=1&cnt=1&typ=result 
85 Viz KERN, Cornelia. Off-premises Consumer Contracts – National Report for Austria Transposition 
of the Directive 2011/83/EU into Austrian Law. In: SELUCKÁ, 2015, op. cit., s. 21 [cit. 20. 6. 2016].  

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=47402&pos=1&cnt=1&typ=result


44 
 

O informační povinnosti a následcích jejího porušení v případě odstoupení 

od smlouvy bylo pojednáno již výše, zaměřme se proto nyní podrobněji na samotné 

právo na odstoupení od smlouvy dle § 1829 an. OZ.  

3.2.1 OZNÁMENÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Oznámení odstoupení od smlouvy může spotřebitel učinit v jakékoliv formě 

(§ 559 OZ), bez nutnosti uvést důvod a bez jakéhokoliv postihu86 (§ 1818 OZ). 

Otázkou zůstává, zda lze pouhé nepřevzetí zásilky vyložit jako projev vůle od smlouvy 

odstoupit. Jsem toho názoru, že nikoliv, neboť z  něj spotřebitelova vůle od smlouvy 

odstoupit nemusí být zřejmá. Podle č. 11 odst. 1 směrnice 2011/83/EU musí 

spotřebitel buď použít vzorový formulář pro odstoupení, nebo „učinit jakékoli jiné 

jednoznačné prohlášení o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy“. K tomu bod 44 preambule 

doplňuje, že odstoupit lze dopisem, telefonem nebo navrácením zboží spolu 

s podáním „jednoznačného prohlášení“. Je tedy zřejmé, že spotřebitel nemůže od smlouvy 

odstoupit pouhým vrácením zboží bez jednoznačného prohlášení ve smyslu bodu 44 

preambule.87 Podle argumentu a maiori ad minus můžeme dovodit, že pokud nestačí 

zaslání zboží bez projevení vůle, o to více nestačí pouhé nepřevzetí zásilky. Jinak by 

tomu podle mého názoru bylo, kdyby spotřebitel výslovně odmítl zboží převzít.88 

Spotřebitelům proto doporučuji, aby vůli projevovali výslovně už proto, že sami nesou 

důkazní břemeno.89  

 
86 Ustanovení, která vážou s právem na odstoupení povinnost zaplatit smluvní pokutu v případě  
odstoupení od smlouvy, jsou vyloučena. Smluvní pokuta může být stanovena pouze pro případ porušení 
smluvní povinnosti. Stejně tak nemůže podnikatel po spotřebiteli požadovat náhradu škody, která mu 
vznikla v souvislosti s jeho odstoupením, podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci  
C-423/97. O smluvní pokutě více v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 1998, sp. zn. 3 Cdon 
1398/96. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 6. 2016]. 
Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhf-
pxa4s7grpxg5dsl4zdana&groupIndex=0&rowIndex=0 
87 Mnozí spotřebitelé mají za to, že řádně odstoupili od smlouvy, pokud podnikateli zaslali zboží spolu 
s dopisem, ve kterém uvedli informaci „vracím“. Toto však nelze považovat za jednoznačné prohlášení, 
jelikož prodejce může nabýt dojem, že jde o reklamaci. 
88 Porovnej s pokyny GŘ pro spravedlnost týkající se 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. In: Europa.eu [online]. Evropská komise, GŘ 
pro spravedlnost, červen 2014, s. 42 [cit 19. 6. 2016]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_cs.pdf  
89 Odstoupení od smlouvy by měli spotřebitelé zasílat nejlépe poštou doporučeně a s dodejkou, 
neboť důkazní břemeno nesou oni (čl. 11 odst. 4 směrnice 2011/83/EU). Často se stává, že spotřebitelé 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhfpxa4s7grpxg5dsl4zdana&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhfpxa4s7grpxg5dsl4zdana&groupIndex=0&rowIndex=0
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_cs.pdf
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3.2.2 DÉLKA A POČÁTEK BĚHU LHŮTY  

Oproti předchozí právní úpravě v OZ 1964, jenž transponoval již zrušenou směrnici 

85/577/EHS, můžeme vyzdvihnout, že § 1829 OZ lhůty pro právo na odstoupení 

od smlouvy uzavřené na dálku a mimo obchodní prostory sjednotil na 14 dnů. 

Jde o subjektivní právo spotřebitele, které je realizací hmotněprávního jednání. 

Z toho důvodu není možné čtrnáctidenní lhůtu pro odstoupení od smlouvy považovat 

za procesněprávní90, neboť se v jejím rámci žádné procesní právo spotřebitele 

nerealizuje. Naopak jde o lhůtu hmotněprávní s tím, že se standardní princip 

dochodivší, který je typický pro realizaci hmotněprávního jednání, nahrazuje 

principem odchodivším,91 s cílem posílit ochranu spotřebitele jako slabší smluvní 

strany.  Postačí tedy, že v jejím průběhu spotřebitel odešle podnikateli oznámení, 

že od smlouvy odstupuje dle § 1818 OZ.92  

Nyní se zaměřme na počátek běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

Ve směrnici 2011/83/EU ani OZ není výslovně uvedeno, odkdy lhůta začíná běžet, 

oproti § 11 odst. 2 FAGG, kde je počátek běhu lhůty výslovně vymezen. Z textace 

zákona lze však dovodit, že čtrnáctidenní lhůta běží v případě kupní smlouvy ode dne 

 
odstoupí od smlouvy prostřednictvím telefonu a prodejce následně toto právní jednání spotřebitele 
popírá. Nemá-li spotřebitel telefonický hovor nahraný, dostává se často do důkazní nouze. 
90 Procesněprávní lhůta je zásadně lhůtou k učinění určitého úkonu v řízení, nalezneme ji v právních 
předpisech procesní povahy (např. správní řád). Procesněprávní lhůta se podle Zuklínové 
od hmotněprávní liší tím, kde je v poslední den lhůty třeba právo vykonat nebo uplatnit, aby bylo 
zachováno. U procesní lhůty postačí, aby bylo právní jednání v poslední den předáno poště nebo jinému 
obdobnému přepravci k doručení. Na rozdíl od toho u hmotněprávní lhůty musí být právní jednání 
zásadně vykonáno u oprávněného subjektu dříve, než skončí. K povaze lhůt více ZUKLÍNOVÁ, 
Michaela. In: DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. 
Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 209–210. Nesouhlasím tedy 
s názorem Zemanové a Šafry, že jde o lhůtu procesní, jak je uvedeno in ŠAFRA, Jan a Kateřina 
ZEMANOVÁ. Novinky ve spotřebitelském právu a odstoupení spotřebitele od smlouvy. In: ASPI 
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 21. 5. 2016]. 
91 SELUCKÁ, Markéta. Posudek oponenta diplomové práce: Smlouvy uzavírané mimo obchodní 
prostory – předváděcí akce v českém právním řádu a v praxi [online]. Informační systém Masarykovy 
univerzity Brno, 2014, s. 2 [cit. 24. 6. 2016]. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/auth/th/348677/pravf_m/?lang=cs 
92 Tento projev vůle může být učiněn v jakékoliv formě. Aby způsobil zamýšlené právní následky, musí 
dojít do sféry vlivu podnikatele, ledaže se podnikatel snaží jeho dojití zmařit. V takovém případě by se 
uplatnila domněnka doby dojití, kdy se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele 
poštovních služeb, došla třetí pracovní den po odeslání podle § 573 OZ. I kdyby si podnikatel dopis 
s projevem vůle nepřevzal, tento by vyvolal právní důsledky a spotřebitel by jej tedy nemusel znovu 
zasílat. V prodlení by byl naopak věřitel na základě § 1975 OZ: „Věřitel je v prodlení, nepřijal-li řádně 
nabídnuté plnění nebo neposkytl-li dlužníku součinnost potřebnou ke splnění dluhu.“ 

https://is.muni.cz/auth/th/348677/pravf_m/?lang=cs
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převzetí zboží podle § 1829 odst. 1 písm. a) OZ,93 respektive ode dne, který následuje 

po převzetí zboží (§ 605 odst. 1 OZ). Zůstává otázkou, zda spotřebitel může realizovat 

právo na odstoupení od smlouvy ještě před samotným převzetím zboží. Jelikož bod 

40 preambule směrnice 2011/83/EU říká, že spotřebitel by měl mít možnost uplatnit 

právo odstoupit od smlouvy „ještě před získáním zboží do fyzického držení“ a národní 

předpisy by se měly vykládat eurokonformní metodou, jsem toho názoru, že lze 

odstoupit od kupní smlouvy ještě před převzetím zboží. 

U smlouvy o poskytování služeb (v našem případě zejména u smlouvy 

o poskytování služeb elektronických komunikací, služeb plněných v rámci 

smlouvy o dílo a dodávkách energií94) běží čtrnáctidenní lhůta ode dne uzavření 

smlouvy (§ 1829 odst. 1 OZ, srov. čl. 9 směrnice 2011/83/EU). Nadto smlouvu 

o dodávkách energií může spotřebitel s účinností od 1. ledna 2016 vypovědět ve lhůtě 

do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu s účinky ex nunc 

(§ 11a odst. 2 a odst. 3 EnerZ). V aplikační praxi nastal problém, od jakého okamžiku 

může spotřebitel uplatnit své právo smlouvu vypovědět a zda musí vyčkat na zahájení 

dodávky. K tomu viz stanovisko Energetického regulačního úřadu, podle něhož lhůta 

neběží až od zahájení dodávky energií, ale kdykoliv od uzavření smlouvy.95 

 
93 V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta 
ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě smlouvy s pravidelnou opakovanou dodávkou 
zboží ode dne převzetí první dodávky (§ 1829 odst. 1 písm. b) a c) OZ). 
94 S účinností od 1. ledna 2016 je výslovně v § 11 odst. 2 EnerZ uvedeno, že lhůta pro odstoupení 
od smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy. Před tímto datem část odborné obce dospěla ke stejnému 
závěru, opíraje se o § 1829 odst. 1 OZ. Jiní však byli toho názoru, že lhůta pro odstoupení od smlouvy 
začne běžet od zahájení dodávky energií podle § 1829 odst. 1 písm. c) OZ, neboť energie považovali 
za pravidelnou opakovanou dodávkou zboží. Více PALLA, Tomáš. Jak je to s odstoupením 
od spotřebitelských smluv o dodávkách energií. EPRAVO.CZ [online]. Epravo.cz, a.s., 2014 
[cit. 10. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/jak-je-to-s-odstoupenim-od-
spotrebitelskych-smluv-o-dodavkach-energii-93723.html. Obdobně MIKŠÍK, Jiří. Spotřebitelské 
smlouvy na dodávky vody, plynu nebo elektřiny uzavírané na dálku nebo mimo obchodní prostory – 
právní úprava NOZ odstoupení od uzavřené smlouvy. In: EPRAVO.CZ [online]. Epravo.cz, a.s., 2014 
[cit. 23. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/spotrebitelske-smlouvy-na-dodavky-
vody-plynu-nebo-elektriny-uzavirane-na-dalku-nebo-mimo-obchodni-prostory-pravni-uprava-noz-
odstoupeni-od-uzavrene-smlouvy-93769.html 
95 Podle výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu č. 10/2016 může spotřebitel 
„od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu a uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku 
odstoupit od smlouvy v době od jejího uzavření do 14 dní. Pokud této doby nevyužije k odstoupení, má právo smlouvu 
vypovědět bez sankcí v době od jejího uzavření do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. V zákoně 
není nic, co by nasvědčovalo tomu, že k výpovědi smlouvy bez sankcí je vymezena pouze doba od zahájení dodávky 
do patnáctého dne po zahájení dodávky.“ In: Stanovisko ERÚ k ustanovení § 11a odst. 3 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

http://www.epravo.cz/top/clanky/jak-je-to-s-odstoupenim-od-spotrebitelskych-smluv-o-dodavkach-energii-93723.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/jak-je-to-s-odstoupenim-od-spotrebitelskych-smluv-o-dodavkach-energii-93723.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/spotrebitelske-smlouvy-na-dodavky-vody-plynu-nebo-elektriny-uzavirane-na-dalku-nebo-mimo-obchodni-prostory-pravni-uprava-noz-odstoupeni-od-uzavrene-smlouvy-93769.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/spotrebitelske-smlouvy-na-dodavky-vody-plynu-nebo-elektriny-uzavirane-na-dalku-nebo-mimo-obchodni-prostory-pravni-uprava-noz-odstoupeni-od-uzavrene-smlouvy-93769.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/spotrebitelske-smlouvy-na-dodavky-vody-plynu-nebo-elektriny-uzavirane-na-dalku-nebo-mimo-obchodni-prostory-pravni-uprava-noz-odstoupeni-od-uzavrene-smlouvy-93769.html
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Další problém daného ustanovení jest v tom, že podnikatel nemá povinnost 

informovat spotřebitele o zahájení dodávek, a ten proto mnohdy netuší, 

kdy patnáctidenní lhůta končí. De lege ferenda navrhuji zavést informační povinnost 

pro podnikatele o počátku změny dodávek energií. 

Lhůtu pro odstoupení považuji za dostatečnou, problém je však v tom, 

že podnikatelé spotřebitelovo právo často nerespektují nebo se snaží svoji nabídku 

podřadit pod některou ze zákonných výjimek (viz kapitola 3.2.4 Výjimky z práva 

na odstoupení). Řešením by mohlo být, aby se pohledávka podnikatele stala dospělou 

až marným uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, což by ovšem mohlo být 

v rozporu s čl. 9 odst. 3 směrnice 2011/83/EU kvůli požadavku maximální 

harmonizace. 

Hoeppner uvádí jako pozitivum lhůty pro odstoupení od smlouvy možnost 

spotřebitele seznámit se s nabídkou konkurence, napravit informační deficit a zvrátit 

iracionální rozhodnutí učiněné při uzavření smlouvy. Negativum vidí Hoeppner v tom, 

že během lhůty pro odstoupení může spotřebitel zboží nadměrně užívat a pokud 

následně od smlouvy odstoupí, vznikne tím naopak informační deficit podnikateli, 

v jehož silách není sledovat, jak je s každým jeho prodaným zbožím nakládáno. Lhůta 

zároveň přispívá ke zvyšování nejistoty podnikatele.96 Hoeppner také dodává, 

že z různých psychologických důvodů lze očekávat, že spotřebitel právo na odstoupení 

uplatňovat ve většině případů nebude, třebaže si je vědom nedostatků zakoupené 

věci.97 

 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění od 1. ledna 2016. Eru.cz [online]. Energetický regulační 
úřad, 28. 4. 2016, s. 3 [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné 
z: https://www.eru.cz/documents/10540/463096/VKS_10_2016.pdf/19571b95-7b82-4e05-abe4-
39d96983ca9e 
96 HOEPPPNER, Sven. The unintended consequence of doorstep consumer protection: surprise, 
reciprocation, and consistency. European Journal of Law and Economics. 2014, vol. 38, no. 2, s. 255–256. 
97 Ibidem, s. 257 a s. 269. Jednou z popisovaných příčin je kognitivní disonance, kdy má spotřebitel 
pocit, že odstoupení od smlouvy je v rozporu s jeho dřívějším závazkem z uzavřené smlouvy. Dále má 
tendenci věci odkládat, až mu čtrnáctidenní lhůta může uplynout. V neposlední řadě půjde 
o psychologické břemeno, kdy by musel spotřebitel investovat další peníze na vrácení zboží. 

https://www.eru.cz/documents/10540/463096/VKS_10_2016.pdf/19571b95-7b82-4e05-abe4-39d96983ca9e
https://www.eru.cz/documents/10540/463096/VKS_10_2016.pdf/19571b95-7b82-4e05-abe4-39d96983ca9e
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3.2.3 PRÁVA A POVINNOSTI SPOTŘEBITELE A PODNIKATELE PO 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, musí vrátit podnikateli zboží do 14 dnů 

od odstoupení a podnikatel mu musí vrátit do 14 dnů od odstoupení všechny peněžní 

prostředky včetně nákladů na dodání, ledaže spotřebitel podnikateli zboží nepředal 

nebo neprokázal, že jej odeslal (§ 1832 OZ). Spotřebitel nese pouze přímé náklady 

spojené s vrácením zboží zpět podnikateli (§ 1820 odst. 1 písm. g) a § 1831 odst. 2 OZ 

spolu s čl. 14 odst. 1 směrnice 2011/83/EU), tedy obvykle poštovné za vrácení věci. 

Nezapomeňme, že při podomním prodeji bývá zboží často doručeno spotřebiteli 

do domácnosti v době uzavření smlouvy. V takovém případě má podnikatel povinnost 

vyzvednout zboží na své náklady, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a neumožňuje-li 

povaha zboží jej odeslat obvyklou poštovní cestou (§ 1835 OZ, čl. 14 odst. 1 směrnice 

2011/83/EU). 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, 

musíme rozlišit dvě situace. Zdůrazněme přitom, že podnikatel může službu 

poskytovat před uplynutím lhůty pro odstoupení pouze tehdy, pokud o to spotřebitel 

výslovně požádá v textové podobě98 (§ 1823 OZ). První situace nastane tehdy, 

poskytuje-li podnikatel službu, ačkoliv o to spotřebitel výslovně nepožádal nebo jej 

podnikatel nepoučil podle § 1820 odst. 1 písm. d) a f) OZ. Potom nemá spotřebitel 

povinnost hradit podnikateli žádné náklady za dosud plněnou službu 

(§ 1836 písm. a) OZ). Naopak druhou situací je, když spotřebitel o poskytování služeb 

výslovně požádal a poté od smlouvy odstoupil podle § 1829 OZ, tedy nebyla-li 

vyloučena možnost odstoupení podle § 1837 OZ, přičemž podnikatel splnil zákonnou 

informační povinnost. Potom musí spotřebitel uhradit poměrnou část sjednané ceny 

za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy (§ 1834 OZ).  

Nutno podotknout, že odstoupením zaniká nejen závazek z hlavní 

spotřebitelské smlouvy, ale také všechny ostatní, z jejichž povahy nebo účelu plyne, 

 
98 Textová podoba je podle § 1819 OZ zachována, když spotřebitel podnikatele o poskytování služeb 
požádá takovým způsobem, že lze tento projev vůle „uchovat a opakovaně zobrazovat“. Takovým trvalým 
nosičem umožňujícím uchování a opakované zobrazování může být podle bodu 23 preambule směrnice 
2011/83/EU např. papír, USB, CD-ROM, DVD, paměťová karta, pevný disk počítače 
nebo elektronická pošta. 
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že jsou na sobě závislé a byly uzavřené při témže jednání nebo zahrnuté do téže listiny 

podle § 1727 OZ. Jde o institut závislé smlouvy (resp. doplňkové). Tu definuje 

směrnice 2011/83/EU v čl. 2 odst. 15 jako „smlouvu, na základě níž získává spotřebitel 

zboží nebo služby, které souvisejí se (...) smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory, a toto zboží 

nebo služby jsou poskytovány obchodníkem nebo třetí stranou na základě ujednání mezi uvedenou 

třetí stranou a obchodníkem“. Závislost smlouvy o dodávkách energie a kupní smlouvy 

se snažila v rozporu se zákonem vyloučit společnost BOHEMIA ENERGY entity 

s.r.o.99 (obdobně také LAMA Energy a.s. spolu s BLUE OCEAN Management s.r.o., 

COMFORT ENERGY s.r.o. aj.). 

 Úpravu odstoupení považuji za problematickou z aplikačního hlediska, 

neboť mnozí podomní prodejci právo odstoupit od smlouvy nerespektují a peníze 

spotřebitelům nevrací. Ti se pak dostávají podle Selucké do situace, kdy nemají 

ani předmět plnění a ani vrácené finanční prostředky, a tak jako slabší smluvní strana 

často rezignují na ochranu svých subjektivních práv namísto toho, aby se jich domáhali 

soudní cestou (více o de lege ferenda hromadném prosazování práv viz 3.4.4 Ochrana 

proti porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik a zákazu nekalé soutěže).100 

Vyjít bez úhony z návštěvy podomního prodejce paradoxně umožní uzavření 

spotřebitelské smlouvy současně se smlouvou o vázaném spotřebitelském úvěru, 

která automaticky zaniká v důsledku odstoupení od hlavní spotřebitelské smlouvy 

(§ 14 odst. 3 SpotřÚ). Automatický zánik nelze dle mého názoru vyloučit ujednáním 

stran podle § 1816 OZ. O tomto odstoupení musí však spotřebitel informovat věřitele, 

 
99 Spolu se smlouvou o sdružených dodávkách elektřiny/zemního plynu (dále jen „smlouva 
o dodávkách energií“) uzavřel spotřebitel s podomním prodejcem kupní smlouvu na balení 5 ks LED 
žárovek za cenu 1 Kč, původně nabízených jako dárek. Smluvní ujednání ovšem vyloučilo, že by mělo 
jít o závislé smlouvy, a proto s odstoupením od smlouvy o dodávkách energií prodejce nespojoval 
automaticky zánik závazku ze smlouvy kupní. Pokud spotřebitel nestihl odstoupit od kupní smlouvy 
do 30 od jejího uzavření dle všeobecných obchodních podmínek, požadovala společnost úhradu plné 
ceny LED žárovek ve výši 2 000 Kč pro případ, že by spotřebitel odstoupil od smlouvy o dodávkách 
energií. Lhůta pro odstoupení od smlouvy o dodávkách energií byla zásadně delší než 30 dnů jako 
v případě kupní smlouvy. Spotřebitel mohl odstoupit do 5 dnů před zahájením dodávky energií 
(od 1. 1. 2016 může smlouvu vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek). De facto šlo tedy o sankci 
spojenou s právem na odstoupení od smlouvy o dodávkách energií, která měla spotřebitele odradit, 
neboť by v takovém případě musel doplatit cenu žárovek. Jde však o klasický příklad závislé smlouvy, 
kdy se zánikem závazku ze smlouvy o dodávkách energií zanikne také závazek ze smlouvy kupní. 
Viz příloha č. 2. 
100 Viz SELUCKÁ, Markéta. In: VEČERKOVÁ et al. (eds.), op. cit., s. 78–80. 
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který úvěr poskytl. Spotřebitel není v takovém případě povinen vrátit věřiteli 

poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude podnikatelem vrácena kupní cena. 

Jde o úpravu smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru, která je 

podle § 14 odst. 1 SpotřÚ závislá na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby 

(dále jen „smlouva hlavní“). Ustanovení § 14 odst. 3 SpotřÚ obsahuje automatický 

zánik smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v důsledku odstoupení od smlouvy 

hlavní, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena spotřebitelským 

úvěrem. Subsidiární úpravu úvěru nalezneme také v § 1816 OZ. Subsidiarita znamená, 

že pokud úvěr nebo zápůjčka budou mít charakter spotřebitelského úvěru, potom se 

§ 1816 OZ nepoužije v tom rozsahu, v jakém jej upravuje speciální právní předpis. 

Tímto speciálním předpisem je SpotřÚ. Nelze proto vyloučit automatický zánik 

úvěrové smlouvy dohodou stran podle § 1816 odst. 2 OZ, neboť ten vychází 

ze samotného speciálního ustanovenní § 14 odst. 3 SpotřÚ.101  

3.2.4 VÝJIMKY Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Občanský zákoník vedle práva na odstoupení u smluv sjednaných mimo obchodní 

prostory současně vypočítává situace, kdy spotřebiteli toto právo nenáleží. Taxativní 

výčet případů, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uveden v § 1837 OZ (obdobně čl. 16 

směrnice 2011/83/EU).  

Původně OZ 1964 neumožňoval spotřebiteli odstoupit od smlouvy, 

pokud si sjednal návštěvu podnikatele u sebe doma za účelem objednávky. Mnozí 

podomní prodejci tuto výjimku zneužívali a nechávali spotřebitele podepsat, 

že si návštěvu u sebe doma sjednal sám. Ke kardinálnímu posílení spotřebitelských 

práv přispěla až novela OZ 1964 č. 170/2012 Sb. účinná od 14. června 2012, 

která tuto výjimku zrušila. Nově nelze odstoupit pouze od smlouvy o opravě nebo 

údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, ledaže bylo 

provedeno nebo dodáno něco jiného nad rámec vyžádané opravy nebo údržby 

(§ 1837 písm. f) OZ), což lze hodnotit více než pozitivně.  

 
101 Podrobněji k subsidiaritě in VACEK, Lukáš. Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář. 1. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2015, s. 158–159.  
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Bohužel i dnes nalezneme v právním řádu zákonné výjimky, jež podomní 

prodejci zneužívají. Kupříkladu společnost Clear World s.r.o. ve svých všeobecných 

obchodních podmínkách uvádí dokonce 3 zákonné výjimky. Podle ní nelze od kupní 

smlouvy na parní čistič v ceně 32 990 Kč odstoupit, neboť byl upraven na přání 

spotřebitele (§ 1837 písm. d) OZ), smísen s vodou jakožto jiným zbožím 

(§ 1837 písm. e) OZ) a vyňat z hygienického obalu (§ 1837 písm. g) OZ). 

Jelikož spotřebitel rozbalený, vodou naplněný a předvedený čistič v tomto stavu 

již koupil, nemůže se společnost odvolávat na zákonné výjimky.102 Domnívám se, 

že jde o zjevné zneužití práva, které nepožívá právní ochrany podle § 8 OZ, porušení 

informační povinnosti a nekalou obchodní praktiku. Spotřebiteli by se tak dle mého 

přesvědčení měla prodloužit lhůta pro odstoupení od smlouvy na jeden rok a 14 dnů. 

Nutno dodat, že v takovém případě, kdy spotřebitel nebyl řádně poučen o svém právu 

od smlouvy odstoupit, neodpovídá ani za snížení hodnoty věci podle § 1833 OZ.103  

3.3 LAESIO ENORMIS 

S účinností od 1. ledna 2014 se může spotřebitel také dožadovat zrušení smlouvy 

a navrácení všeho do původního stavu z důvodu neúměrného zkrácení, ledaže mu 

podnikatel doplní, oč byl zkrácen podle § 1793 odst. 1 OZ. Podle Janouška jde o projev 

sociální role soukromého práva.104 Srovnáme-li institut v našem OZ s rakouským 

 
102 Bizarní je kupní smlouva sama o sobě, neboť přímo v ní je uvedeno, že si spotřebitel „vyžádal úpravu 
na parním čističi Dynamik z jednokomorového parního systému na dvoukomorový“, dále že „byl poučen, že pokud se 
do stroje nalije voda a stroj se použije, stroj nejde vrátit“ a v poslední řadě měl spotřebitel podle smlouvy přímo 
svým podpisem stvrdit, „že do výrobku nalil vodu“. Byl to však podomní prodejce, kdo nabízel od začátku 
dvoukomorový parní systém, který pro účely prezentace vyňal z obalu a naplnil vodou, aby spotřebitele 
následně přesvědčil k uzavření smlouvy. 
103 Čl. 14 odst. 2 směrnice 2011/83/EU říká, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží 
„v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi 
a funkčností zboží“. Občanský zákoník uvádí namísto pojmu „obeznámit se“ spojení „nakládat s ohledem 
na jeho povahu a vlastnosti“. Směrnice tedy na rozdíl od OZ dbá na to, že spotřebiteli nemá zboží sloužit 
k tomu, aby s ním po určitou dobu nakládal, ale pouze k tomu, aby se s ním obeznámil. Zakoupené 
kuchyňské nádobí by tedy neměly podle eurokonformní metody výkladu sloužit k tomu, aby si v nich 
spotřebitelé připravovali oblíbené pokrmy a posléze od smlouvy odstoupili, aniž by museli odpovídat 
za snížení hodnoty zboží, ale pouze aby se s jejich vlastnostmi obeznámili obdobně jako např. 
v nákupním centru. Naopak podomní prodejce může chtít v takovém případě náhradu za snížení 
hodnoty zboží. Pokud však nesplnil svoji informační povinnost v § 1820 odst. 1 písm. f) OZ, nemá 
právo na snížení hodnoty zboží dle § 1833 OZ. 
104 Viz JANOUŠEK, Michal. Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, 
č. 5. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 6. 2016].  
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právem (§ 934 a § 935 ABGB), dospějeme k závěru, že rakouský zákoník podmiňuje 

uplatnění laesio enormis vědomím zvýhodněné strany o zkrácení. Neúměrné zkrácení 

v OZ je ve své podstatě zvláštní úpravou omylu, kdy zkrácená strana o skutečné ceně 

vědět nesmí, zatímco strana obohacená o těchto skutečnostech vědět musí 

nebo alespoň může.105 Lze dovodit, že rozdíl mezi laesio enormis a omylem je v tom, 

že omyl je obecnější kategorií, což vyplývá z jeho systematického umístění do obecné 

části OZ. Srovnáme-li laesio  enormis s odstoupením od smlouvy, rozdíl je v tom, 

kdy dojde k zániku smlouvy. Zatímco při odstoupení od smlouvy dojde k jejímu 

zániku již uplatněním práva, u neúměrného zkrácení může o zrušení rozhodnout 

pouze soud.  

 Podstata neúměrného zkrácení tkví v možnosti spotřebitele dovolat se u soudu 

zrušení smlouvy, pokud je jeho úplatné plnění v hrubém nepoměru k tomu, co poskytl 

podnikatel. Namítnout to však musí v jednoroční prekluzivní lhůtě (§ 1795 OZ). 

Rakouský ABGB v § 1497 naproti tomu váže aplikaci § 934 ABGB na tříletou 

promlčecí lhůtu. Otázkou zůstává, co je myšleno hrubým nepoměrem. 

Německá judikatura podobně jako § 934 ABGB dospěla k závěru, že je tím zkrácení 

přes polovinu.106 Žádný český právní předpis ovšem neupravuje, co je hrubým 

nepoměrem, a proto bude záležet na individuální úvaze soudu při rozhodování 

konkrétního sporu. 

Dle mého názoru je při podomním prodeji spotřebitelům často nabízeno zboží 

či služby, jejichž cena je v hrubém nepoměru k samotnému plnění. Viz parní čistič 

za 32 990 Kč od společnosti Clear World s.r.o. in příloha č. 4. Zavedení institutu 

neúměrného zkrácení do soukromého práva považuji za přínosné. Janoušek uvádí, 

že podle ustálené soudní praxe k OZ 1964 nebyl účinný institut, kterým by se mohl 

 
Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembr-
grpxa4s7gvpxg5dsl4ytmni&groupIndex=2&rowIndex=0 
105 HULMÁK, Milan a Karel VLČEK. Obecná informační povinnost při sjednávání smlouvy – 2. část. 
Právní rozhledy. 2012, roč. 20, č. 18. In: Beck-online [online právní informační systém]. Nakladatelství 
C. H. Beck [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné z:  https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembrgjpxa4s7ge4f643uojptmnbu&groupIndex=1&rowIndex=0 
106 Soud zde formuloval zásadu, že o nápadný nepoměr mezi plněními jde tehdy, pokud hodnota plnění 
je téměř dvakrát vyšší než hodnota protiplnění. Více k tomu rozsudek BGH v německém znění ze dne 
8. 11. 1991, sp. zn. V ZR 260/90. In: JURION [online]. Wolters Kluwer [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné z: 
https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1991-11-08/V-ZR-260_90 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgrpxa4s7gvpxg5dsl4ytmni&groupIndex=2&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgrpxa4s7gvpxg5dsl4ytmni&groupIndex=2&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgjpxa4s7ge4f643uojptmnbu&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgjpxa4s7ge4f643uojptmnbu&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1991-11-08/V-ZR-260_90
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spotřebitel dovolávat zrušení smlouvy v takovém případě. Argumentace rozporem 

s dobrými mravy byla problematická, neboť kromě nepřiměřeného ujednání o ceně 

musel být přítomen alespoň ještě jeden z předpokladů (např. uzavření smlouvy 

v tísni).107  

3.4 NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY A NEKALÁ SOUTĚŽ 

Dalším nástrojem ochrany spotřebitele při podomním prodeji, tentokrát převážně 

veřejnoprávní povahy, je vymezení a zákaz nekalých obchodních praktik vůči 

spotřebitelům v OchSpotř. Jejich úprava vychází především ze směrnice 2005/29/ES. 

Podle Večerkové se vzájemně prolíná s úpravou nekalé soutěže v soukromoprávním 

předpise, kterým je OZ (§ 2976 až § 2989). V některých případech je dokonce 

duplicitní.108 Používání nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže se zakazuje. 

Podstatou ochrany spotřebitele v těchto případech je zamezit nepřípustnému 

ovlivňování jeho rozhodování, jež ve výsledku poškozuje jeho ekonomické zájmy. 

V navazujících podkapitolách se proto zaměřím na úpravu nekalých obchodních 

praktik a nekalé soutěže se specifiky pro podomní prodej. 

3.4.1 MODEL TZV. PRŮMĚRNÉHO SPOTŘEBITELE 

Při kvalifikaci jednání jako nekalé obchodní praktiky nebo nekalé soutěže se bere 

v úvahu reakce tzv. průměrného spotřebitele, u něhož se předpokládá, že „má dostatek 

informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové 

faktory“109. V mnoha studiích můžeme ovšem nalézt informaci, že spotřebitel není 

ani průměrný, ani rozumný, ale že jeho jednání je zcela iracionální.110 Pojem průměrný 

 
107 K tomu viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1653/2009. In: Beck-online 
[online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné 
z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembrgbpwgxzyhazda&groupIndex=0&rowIndex=0. Zde je uvedeno, 
že nízká cena sama o sobě nemůže založit hrubý nepoměr v plnění, ačkoliv může naplňovat znaky 
jednání, které koliduje s dobrými mravy.  
108 Viz VEČERKOVÁ, Eva. In: VEČERKOVÁ et al. (eds.), op. cit., s. 80. 
109 Bod 18 preambule směrnice 2005/29/ES. Směrnice podle bodu 7 upravuje obchodní praktiky, 
které přímo ovlivňují rozhodnutí spotřebitele o obchodní transakci týkající se produktů. Dle rozsudku 
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014, č. j. 7 As 110/2014 – 52, je nutné pojem „rozhodnutí 
spotřebitele o obchodní transakci“ vykládat extenzivně. 
110 K tomu viz HOWELLS, 2005, op. cit., s. 359. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpwgxzyhazda&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgbpwgxzyhazda&groupIndex=0&rowIndex=0
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spotřebitel se poprvé objevil v rozhodnutí Gut Springenheide GmbH a Rudolf Tusky 

proti Oberkreisdirektor des KreisesSteinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung, 

C - 210/96111. V národní právní úpravě definici průměrného spotřebitele nenajdeme, 

pouze § 4 odst. 2 OchSpotř (obdobně čl. 5 odst. 3 směrnice 2005/29/ES) hovoří 

o průměrném spotřebiteli v případě zvlášť zranitelných osob. Podle OchSpotř jsou 

duševní a fyzická slabost, věk a důvěřivost kritérii pro posouzení, zda spotřebitele 

zařadit do skupiny zvlášť zranitelných osob. Jelikož podomní prodejci nabízejí své 

zboží a služby v domácnostech spotřebitelů většinou v dopoledních hodinách, kdy je 

značná část obyvatelstva v produktivním věku v zaměstnání, otevírají prodejcům dveře 

převážně senioři.112 Ti spadají do skupiny zvlášť zranitelných spotřebitelů, a proto je 

nutné nekalost podnikatelova jednání posuzovat z pohledu průměrného člena 

této  skupiny.113  

3.4.2 NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY 

Nekalé obchodní praktiky jsou takové, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče 

a jsou způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, aby učinil obchodní 

rozhodnutí, které by jinak neučinil. Rozlišují se tři základní skupiny nekalých 

obchodních praktik: klamavá konání (§ 5 OchSpotř), klamavá opomenutí 

(§ 5a OchSpotř) a agresivní obchodní praktiky (§ 5b OchSpotř). Vedle nich se mohou 

vyskytovat i jiné nekalé obchodní praktiky naplňující znaky obecné definice v generální 

klauzuli § 4 odst. 1 OchSpotř.114 Obchodní praktiky, které se považují za nekalé 

za všech okolností, jsou uvedeny v tzv. blacklistech (přílohy č. 1 a č. 2 OchSpotř). 

 
111 Bod 31 rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 7. 1998. Gut Springenheide GmbH 
a Rudolf Tusky proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung. Věc 
C-210/96. EUR-lex [online právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie  
[cit. 20. 6. 2016]. Dostupné v angličtině z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1466543848779&uri=CELEX:61996CJ0210 
112 O době prodeje viz Podomní prodej opět čeří vodu. Deník.cz [online]. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 
16. 7. 2014 [cit. 6. 6. 2016]. Dostupné z: http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/podomni-
prodej-opet-ceri-vodu-pe14.html 
113 Více o pojmu průměrný spotřebitel ONDREJOVÁ, Dana. Hledisko tzv. průměrného spotřebitele 
v nekalé soutěži. Obchodněprávní revue. 2009, roč. 1, č. 8. In: Beck-online [online právní informační systém]. 
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembqhfpw64s7hbpxg5dsl4zdemq&groupIndex=0&rowIndex=0 
114 Ustanovení § 4 odst. 1 OchSpotř: „Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče 
a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena,  
nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1466543848779&uri=CELEX:61996CJ0210
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1466543848779&uri=CELEX:61996CJ0210
http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/podomni-prodej-opet-ceri-vodu-pe14.html
http://pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/podomni-prodej-opet-ceri-vodu-pe14.html
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqhfpw64s7hbpxg5dsl4zdemq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqhfpw64s7hbpxg5dsl4zdemq&groupIndex=0&rowIndex=0
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Zda jsou obchodní praktiky, které nejsou v příloze uvedené, nekalé, zjistíme 

provedením testu nekalosti.115  

Jako právní poradkyně spotřebitelské organizace se nejčastěji setkávám s tím, 

že podomní prodejci poskytují spotřebitelům věcně nesprávné informace a dopouštějí 

se tím klamavého konání. Jako příklad klamavého konání mohu uvést nesprávné 

klamavé informování o pozitivních účincích přístroje na čištění kohoutkové vody 

společnosti AQUA Consilium s.r.o., kteréž byly vyvráceny následnými laboratorními 

testy (viz kapitola 3.1.1 Informační povinnost před uzavřením smlouvy), nebo praktiky 

společnosti Air Telecom a.s.116, jejíž zástupci uváděli spotřebitelům nepravdivé 

informace o tom, že stávající poskytovatel pevných služeb elektronických komunikací 

končí svoji podnikatelskou činnost. Za agresivní obchodní praktiku považuji případ 

společnosti Groziskon s.r.o.117, ta se snažila přimět spotřebitele k uzavření smlouvy 

na instalaci bezpečnostních zámků v bytě prostřednictvím jeho zastrašování příběhem 

o vyloupených sousedech.  

Podomní prodejci obvykle procházejí školeními, kde se učí, jak psychologicky 

působit na oslovené spotřebitele, aby je nejprve přesvědčili ke komunikaci s nimi a dále 

 
115 Nejprve zkoumáme, zda praktika naplňuje znaky v přílohách OchSpotř, pokud nikoliv,  
potom zkoumáme, zda je zakázaná § 5b OchSpotř. Pokud nejde o agresivní obchodní praktiku,  
potom zkoumáme, zda nenaplňuje znaky klamavého opomenutí v § 5a OchSpotř. Dojdeme-li k závěru, 
že nikoliv, zjišťujeme, zda nejde o klamavé konání podle § 5 OchSpotř. Až jakmile dojdeme k závěru, 
že se nejedná o výše uvedené, můžeme posuzovat, zda předmětná obchodní praktika naplňuje znaky 
nekalé obchodní praktiky podle generální klauzule § 4 odst. 1 OchSpotř. Srov. rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 23. 10. 2014, čj. 7 As 110/2014 - 52. In: Beck-online [online právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/do-
cument-view.seam?documentId=njptembrgrpxm6lcmvzf63ttonptmmrzhe&groupIndex=0&rowIn-
dex=0 
116 V roce 2013 byla společnosti Air Telecom a.s., uložena ČTÚ pokuta ve výši 120 000 Kč, která nabyla 
účinnosti v lednu 2015. Zástupci společnosti porušili zákaz užívání nekalých obchodních praktik tím, 
že při podomním prodeji uvedli nepravdivý údaj o tom, že stávající poskytovatel pevných služeb 
elektronických komunikací, Telefónica Czech Republic (známá jako O2), končí svou podnikatelskou 
činnost, a proto kontrolují a provádějí výměnu telefonního přístroje. Uvedením těchto nepravdivých 
údajů se dopustili klamavého konání. K tomu blíže in Měsíční monitorovací zpráva. Leden 2015. Český 
telekomunikační úřad [online]. Český telekomunikační úřad, leden 2015, s. 1 [cit. 6. 6. 2016]. Dostupné 
z: https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/61911/soubory/monitorovacizprava01-
2015leden.pdf 
117 Společnost Groziskon s.r.o. nabízela instalaci bezpečnostních zámků spotřebitelům. Ty se snažila 
přimět smlouvu uzavřít pomocí nepravdivé informace o vyloupených bytech z vedlejšího domu 
a informace o policejních vozech v okolí. Podrobněji in Pozor na podomní zámečníky s báchorkou 
o vykradených sousedech. dTest. Tiskové zprávy [online]. dTest, 3. 3. 2016 [cit. 6. 6. 2016]. Dostupné z: 
https://www.dtest.cz/clanek-4947/pozor-na-podomni-zamecniky-s-bachorkou-o-vykradenych-
sousedech?&utm_source=novinky160307&utm_medium=email&e_id=695692&a_id=2373 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrpxm6lcmvzf63ttonptmmrzhe&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrpxm6lcmvzf63ttonptmmrzhe&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrpxm6lcmvzf63ttonptmmrzhe&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/61911/soubory/monitorovacizprava01-2015leden.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/61911/soubory/monitorovacizprava01-2015leden.pdf
https://www.dtest.cz/clanek-4947/pozor-na-podomni-zamecniky-s-bachorkou-o-vykradenych-sousedech?&utm_source=novinky160307&utm_medium=email&e_id=695692&a_id=2373
https://www.dtest.cz/clanek-4947/pozor-na-podomni-zamecniky-s-bachorkou-o-vykradenych-sousedech?&utm_source=novinky160307&utm_medium=email&e_id=695692&a_id=2373
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k uzavření smlouvy krátce po prvním kontaktu.118 Bohužel při tom užívají mnohdy 

různé nekalé obchodní praktiky s cílem uzavřít co největší počet smluv.119 

Nekalá obchodní praktika přitom může spotřebitele přimět vstoupit 

do závazku s podnikatelem, jehož ujednání zakládají značnou nerovnováhu v právech 

a povinnostech smluvních stran. Jde o nepřiměřená smluvní ujednání.120 Při zkoumání 

přiměřenosti ujednání se bude přihlížet právě k použití nekalé obchodní praktiky.121  

3.4.3 NEKALÁ SOUTĚŽ 

Jak již bylo zmíněno výše, úprava nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže 

se v mnohém prolíná. Nutno zdůraznit, že ne každá nekalá obchodní praktika bude 

vždy sama o sobě považována za nekalou soutěž. Nekalosoutěžní bude jednání 

až tehdy, pokud soud u konkrétního jednání soutěžitele (resp. v našem případě 

podnikatele) zjistí a potvrdí kumulativní naplnění všech tří základních podmínek 

obecné skutkové podstaty nekalé soutěže v § 2976 odst. 1 OZ (jednání 

v hospodářském styku, rozpor s dobrými mravy soutěže, způsobilost jednání přivodit 

újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům).122 

 
118 Podomní prodejci mohou využít situace, kdy je na zvonku uvedeno pouze jedno jméno v jednotném 
čísle, neboť je vyšší pravděpodobnost, že v takovém bytě žije člověk sám. Pokud jej prodejce osloví 
v dopoledních hodinách, půjde většinou o vdovce či vdovu staršího věku, ty snadněji přesvědčí 
k uzavření smlouvy. 
119 Viz klamavé obchodní praktiky v příloze č. 1 OchSpotř. Nejčastěji v případě podomního prodeje 
půjde o nesprávné uvádění, že nabídka zboží nebo služeb platí pouze po omezenou dobu za určitých 
podmínek (písm. f), o nepravdivé prohlášení o léčivých účincích zboží, o nemožnosti si je opatřit jinde, 
aby tak podnikatel přiměl spotřebitele k nákupu za méně výhodných podmínek, než jsou běžné tržní 
podmínky (písm. p) a o nabízení zboží prostřednictvím soutěže o ceny, aniž by ceny byly skutečně 
uděleny (písm. r). O agresivní obchodní praktiku podle přílohy č. 2 OchSpotř půjde v tom případě, 
pokud spotřebitel vyzval podomního prodejce, aby opustil jeho bydliště, ale ten se vrací a svou nabídku 
činí opakovaně (písm. b). Ondrejová upozorňuje na to, že do tzv. agresivního podomního prodeje 
nebude spadat návštěva exekutora uskutečňovaná za účelem vymáhání pohledávky, i když se bude 
opakovaně vracet. ONDREJOVÁ, Dana. Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice 
č. 2005/29/ES. Bulletin advokacie. 2016, roč. 23, č. 4. In: Beck-online [online právní informační systém]. 
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné z:  
 https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembrgzpweyk7grpxg5dsl4yto&groupIndex=0&rowIndex=0 
120 Generální klauzuli nepřiměřených smluvních ujednání nalezneme v § 1813 OZ. K nepřiměřeným 
ujednáním se nepřihlíží, považují se tedy za zdánlivá právní jednání. Občanský zákoník tím naplňuje 
podmínky čl. 6 směrnice 93/13/EHS a jde ještě nad jejich rámec, neboť spotřebiteli umožňuje, aby se 
takového zdánlivého ujednání dovolal pro případ, že by na něm trval. In: VÍTOVÁ, 2014, op. cit., s. 198. 
121 Viz HULMÁK, Milan. In: HULMÁK, Milan et al. Občanský zákoník V. Závazkové právo: obecná část 
(§ 1721-2054). Komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 442. 
122 Viz VEČERKOVÁ, Eva. In: VEČERKOVÁ et al. (eds.), op. cit., s. 83–90. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgzpweyk7grpxg5dsl4yto&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgzpweyk7grpxg5dsl4yto&groupIndex=0&rowIndex=0
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 Kromě generální klauzule nalezneme v OZ výčet zvláštních skutkových 

podstat nekalé soutěže v § 2976 odst. 2 OZ, které jsou k ní v kumulativním vztahu. 

Použity tedy mohou být pouze společně s generální klauzulí.123 V otázce podomního 

prodeje lze uvažovat o klamavé reklamě, vyvolání nebezpečí záměny, dotěrném 

obtěžování124, parazitování na pověsti nebo ohrožení zdraví. Kromě speciálních 

skutkových podstat existují také nepojmenované skutkové podstaty nekalé soutěže, 

resp. tzv. soudcovské skutkové podstaty, do nichž bude spadat většina nekalých 

obchodních praktik z OchSpotř.125 

3.4.4 OCHRANA PROTI PORUŠENÍ ZÁKAZU UŽÍVÁNÍ NEKALÝCH 

OBCHODNÍCH PRAKTIK A ZÁKAZU NEKALÉ SOUTĚŽE 

Veřejnoprávní rovina obrany před porušením zákazu užívání nekalých obchodních 

praktik bude v případě podomního prodeje nejčastěji realizována prostřednictvím 

dozorových orgánů (podrobněji in kapitola 5 Správněprávní ochrana spotřebitele 

z hlediska dohledu dozorových orgánů). Ty budou podomní prodejce sankcionovat. 

Lze proto apelovat na spotřebitele, aby dozorovým orgánům podávali stížnosti 

a podněty. Použití nekalé obchodní praktiky ovšem může mít i soukromoprávní 

důsledky, jakými jsou např. omyl (§ 583 OZ), neúměrné zkrácení (§ 1793 OZ) 

nebo hrozba násilí (§ 587 OZ). Použití nekalé obchodní praktiky neznamená, že by 

vždy muselo jít o jednání zdánlivé nebo neplatné, případy je nutné podrobit 

individuálnímu posouzení. 

Soukromoprávní ochrany proti nekalé soutěži se mohou spotřebitelé domáhat 

prostřednictvím svépomocných opatření (§ 14 OZ)126, nutné obrany127 (§ 2905 OZ) 

nebo podáním civilní žaloby. Balarin a Tichý uvádějí, že individuální prosazování 

soukromého práva prostřednictvím civilních žalob často selhává z důvodu 

 
123 Tamtéž, s. 91. 
124 Viz HAJN, Petr. O dotěrném obtěžování. Patria.cz [online]. Patria Online, 28. 11. 2013 [cit. 20. 6. 
2016]. Dostupné z: https://www.patria.cz/pravo/2504136/o-doternem-obtezovani.html 
125 Viz VEČERKOVÁ, Eva. In: VEČERKOVÁ et al. (eds.), op. cit, s. 91–92. 
126 Podle Hajna bude přípustné neodbytného podomního prodejce vyzvat k odchodu, 
a pokud tak neučiní dobrovolně, vytlačit jej ze dveří. Blíže k tomu HAJN, Petr. Jak jednat v boji 
s konkurencí: (o právní úpravě nekalé soutěže). Praha: Linde, 1995, s. 134–135. 
127 Podle Hajna lze svépomocná opatření vztáhnout také na nutnou obranu, zejména pokud svépomoc 
spočívá ve snaze fyzicky zabránit určitým aktivitám. Viz HAJN, Petr. Právo nekalé soutěže: systematický 
výklad. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 144–146. 

https://www.patria.cz/pravo/2504136/o-doternem-obtezovani.html
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nákladnosti, procesních rizik a obav spotřebitelů z následků v mimoprocesní rovině, 

přičemž nabízí řešení tam, kde vznikají hromadné nároky. Tím by mělo být de lege ferenda 

zavedení institutu skupinového řízení do českého právního řádu, jak na bázi opt-in 

(možnost vstoupit do řízení), tak na bázi opt-out (možnost z něj vystoupit). Institut 

skupinového řízení umožňuje jednak dostat k soudu nároky, které by se individuálně 

uplatňovaly s obtížemi, jednak snížit náklady. Autoři navíc poukazují na to, že ve všech 

sousedních zemích je tento systém zaveden s výjimkou Slovenska.128
 Ačkoliv podle 

mého názoru institut skupinového řízení nemůže mít ambice odstranit všechny 

problematické aspekty spotřebitelských smluv (na mysli mám zejména situace, 

kdy rozhodnutí o peněžitém plnění nelze vykonat pro nemajetnost povinného), 

považuji jej za vhodný krok k posílení ochrany spotřebitele jako slabší smluvní strany. 

V případě podomního prodeje půjde většinou o porušení zákazu používání 

nekalých obchodních praktik, proti nimž lze nejlépe bojovat jednak prevencí v podobě 

rychlého zavírání dveří před podomním prodejcem (nikoliv za ním), jednak následným 

kontaktováním dozorových orgánů (viz kapitola 5 Správněprávní ochrana 

spotřebitele). 

3.5 DÍLČÍ ZÁVĚRY KE KONTRAKTAČNÍMU PROCESU 

Soukromoprávní i veřejnoprávní předpisy ukládají podomnímu prodejci během 

kontraktačního procesu velké množství informačních povinností. Ačkoliv jejich 

zakotvení hodnotím jako přínosné z  důvodu, že má potenciál odstranit informační 

asymetrii mezi spotřebitelem a podomním prodejcem, stejně tak může být nástrojem 

k zahlcení spotřebitele informacemi. Podobně jako Scholes Nodrhausen se domnívám, 

že v závěru může velký rozsah informačních povinností vést k chybování 

spotřebitele129, neboť nedokáže odlišit ty důležité informace od méně důležitých, 

zvlášť pokud podomní prodejce trvá na okamžitém uzavření smlouvy bez poskytnutí 

 
128 Viz BALARIN, Jan a Luboš TICHÝ. Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? 
Bulletin advokacie. 2013, roč. 20, č. 3. In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck 
[cit. 22. 6. 2016]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembrgnpweyk7gnpxg5dsl4yto&groupIndex=0&rowIndex=0# 
129 SCHOLES NORDHAUSEN, Anette. Information requirements. In: HOWELLS, Geraint a Reiner 
SCHULZE et al. (eds.). Modernising and Harmonising Consumer Contract Law. Munich: Sellier, 2009, s. 214. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpweyk7gnpxg5dsl4yto&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgnpweyk7gnpxg5dsl4yto&groupIndex=0&rowIndex=0
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dostatečného prostoru na rozmyšlenou. De lege ferenda by bylo vhodné informační 

povinnost zákonem upravit nejen v pozitivním, ale také v negativním smyslu. 

Případně by mohla být podnikateli uložena povinnost, aby v bodech vymezil základní 

zákonem stanovené informace a s těmi spotřebitele samostatně, jasně a srozumitelně 

seznámil v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.130 

Právo na odstoupení od smlouvy považuji za vhodný prostředek k posílení 

ochrany spotřebitele při podomním prodeji, stejně jako staronový institut neúměrného 

zkrácení. Úprava lhůt poskytuje spotřebiteli dle mého názoru dostatečný časový 

prostor pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Problém však spatřuji v tom, 

že mnozí podomní prodejci toto právo nerespektují a spotřebitelům peníze nevrací. 

Lze proto doporučit spotřebitelům, aby spolu se smlouvou kupní nebo o službách 

uzavírali současně úvěrovou smlouvu. Pokud by v takovém případě odstoupili 

od smlouvy, zanikla by i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. Spotřebitel by 

nemusel věřiteli vracet poskytnuté peněžní prostředky dříve, než by mu podnikatel 

vrátil kupní cenu.  

Poněkud nepřehledně může působit speciální úprava v EnerZ, 

která spotřebitele opravňuje navíc smlouvu vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek 

energií, přičemž podle stanoviska Energetického regulačního úřadu běží tato lhůta 

ode dne uzavření smlouvy, nikoliv ode dne zahájení dodávek energií. Problém je 

však v tom, že nový dodavatel nemá povinnost informovat spotřebitele o tom, že začal 

s dodávkami energií, a proto někteří z nich neví, kdy jim lhůta uplyne. De lege ferenda by 

bylo vhodné informační povinnost uzákonit. 

S poskytováním věcně nesprávných informací (obvykle ohledně práva 

na odstoupení od smlouvy) se pojí rovněž zákaz užívání nekalých obchodních praktik 

a nekalé soutěže. Tento zákaz podomní prodejci bohužel často porušují s cílem uzavřít 

co největší množství smluv, a proto lze spotřebitelům doporučit, aby odpovědně 

podávali podněty dozorovým kontrolním orgánům a ty mohly prodejce sankcionovat 

(viz kapitola 5 Správněprávní ochrana spotřebitele z hlediska dohledu dozorových 

orgánů).  

 
130 Mezi tyto základní informace bych zařadila cenu zboží nebo služeb včetně daní a poplatků, údaje 
o době trvání závazku, právu na odstoupení od smlouvy, smluvní pokutě a záruční době. 
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Pro zlepšení soukromoprávní ochrany spotřebitele lze de lege ferenda navrhnout 

zavedení institutu skupinových řízení do tuzemského právního řádu stejně, 

jako nalezneme v Rakousku, Německu nebo Polsku. Institut skupinového řízení by 

umožnil jednak dostat k soudu nároky, které by se individuálně uplatňovaly s obtížemi, 

jednak snížit náklady. Celkově by tak posílila ochrana spotřebitele na poli 

soukromoprávní ochrany práv. 

Lze shrnout, že problém podomního prodeje netkví v prodeji samotném, 

ale v porušování výše uvedených aspektů, a to nejčastěji ve vztahu k tzv. zvlášť 

zranitelným spotřebitelům, jimiž jsou senioři.  
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4 ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE NA ÚZEMÍ OBCE 

S cílem ochránit občany před nekalými obchodními praktikami některých podomních 

prodejců, přistoupila značná část obcí k zakazování podomního prodeje na svém 

území vydáváním tržních řádů v přenesené působnosti formou nařízení. Jelikož se tak 

děje podle norem veřejného práva, považuji zákaz podomního prodeje 

za veřejnoprávní aspekt. Následující text bude pojednávat o tom, jaké je postavení 

obce při zakazování podomního prodeje, jakým způsobem upravují normotvorbu 

zákonné i podzákonné právní předpisy a které orgány mohou porušení zákazu 

kontrolovat a sankcionovat. Text rovněž přiblíží vybrané případy z aplikační praxe. 

4.1 POSTAVENÍ OBCE 

Obec je tradičně charakterizována čtyřmi základními znaky, a to územím, občany, 

právní subjektivitou a jako poslední možností vlastnit majetek a hospodařit 

s ním podle svobodného rozhodování svých orgánů.131 Některé obce v České 

republice mohou mít status městyse, města či statutárního města. Pojem obec je 

nadřazeným, a proto práva a povinnosti vztahující se na obec můžeme 

aplikovat i na městyse, města či statutární města.132 Výjimečné postavení má Praha, 

která se nebude řídit obecním zřízením, jelikož ji upravuje speciální zákon 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.  

Obec vykonává samostatnou a přenesenou působnost. Zatímco samostatná 

působnost představuje výkon samosprávy, do které státní orgány a orgány krajů 

mohou zasahovat jenom v případě, že to vyžaduje ochrana zákona, a jen způsobem, 

který zákon stanoví (viz § 7 obecního zřízení), v rámci přenesené působnosti mají 

orgány obce postavení správních orgánů, protože byl na ně delegován výkon státní 

správy.133 Pravomoc obce vykonávat přenesenou působnost vychází z čl. 105 Ústavy. 

 
131 Viz KOUDELKA, Zdeněk. Průvodce územní samosprávou po 1. 1. 2003. Praha: Linde, 2003, s. 15. 
132 Viz KOČÍ, Roman. Obecní samospráva v České republice. Praktická příručka s judikaturou. Praha: Leges, 
2012, s. 20–21. 
133 Viz KOČÍ, 2012, op. cit., s. 71–77. Dále KOPECKÝ, Martin. In: KOPECKÝ, Martin; PRŮCHA, 
Petr; HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Zákon o obcích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 27–28. 
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Není-li v zákoně přímo uvedeno, že se jedná o přenesenou působnost obce, potom 

jde vždy o samostatnou působnost (srov. § 8 obecního zřízení). 

4.2 NORMOTVORBA OBCE 

Vydávání právních předpisů patří mezi jednu z nejdůležitějších činností obce. V rámci 

samostatné působnosti může obec vydat podle § 10 obecního zřízení 

a čl. 104 odst. 3 Ústavy obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku, k regulaci sportovních a kulturních podniků, k zajištění udržování 

čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, k užívání 

zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti, stanoví-li tak zvláštní zákon. Jelikož 

problematika zakazování podomního prodeje spadá do přenesené působnosti, nebudu 

se vydáváním obecně závazných vyhlášek v samostatné působnosti dále podrobněji 

zabývat.  

 V přenesené působnosti mohou orgány obce podle § 11 obecního zřízení 

vydávat nařízení jakožto podzákonné právní předpisy, tzv. sekundární právní předpisy. 

K tomu je příslušná rada obce, není-li zřízena, potom zastupitelstvo obce 

(srov. § 102 odst. 2 písm. d) spolu s § 84 odst. 3 obecního zřízení). Nařízení může být 

dle čl. 79 odst. 3 Ústavy134 vydáno pouze na základě a v mezích zmocnění uvedeného 

ve zvláštním zákoně. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 24. března 2009 sp. zn. 

Pl. ÚS 27/06135 dospěl k závěru, že při vydávání nařízení musí obec postupovat 

„secundum et intra legem“, nikoliv „praeter legem“, tj. musí jednat jen na základě a v mezích 

konkrétního zákona (jednání předepsané zákonem), nikoliv pouze se zákonem (jednání 

neupravené zákonem). Předpokladem pro vydání nařízení je tedy to, že zákonodárce 

vytvoří prostor pro komplementaci zákonné úpravy a toto doplnění může být 

provedeno formou podzákonného právního předpisu. Za zákonné zmocnění k vydání 

nařízení zakazující podomní prodej na území obce můžeme označit § 18 ŽZ.  

 
134 Obdobně § 11 odst. 1 obecního zřízení a § 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů. 
135 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/06. Nalus [online]. Ústavní soud  
[cit. 6. 5. 2016].  
Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=61812&pos=1&cnt=6&typ=result 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=61812&pos=1&cnt=6&typ=result
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Jelikož je nařízení zakazující podomní prodej obecně závazným právním 

předpisem, dopadá podle Vedrala na všechny osoby, tedy nejen na podomní prodejce, 

kteří jsou občany dané obce, ale i na ty, jež na území obce nemají sídlo, resp. místo 

podnikání. Podstatné při tom je, že se porušení nařízení dopustili na jejím území.136 

Podomní prodejci tak nemohou obcházet zákaz tím, že by zboží a služby nabízeli 

v obci sousední, jejímiž občany nejsou. Zda je podomní prodej v obci zakázán, 

či nikoliv, mohou potenciální podomní prodejci zjistit u obecního úřadu, který má 

povinnost zpřístupnit právní předpisy obce podle § 12 odst. 5 obecního zřízení. 

Rovněž se mohou seznámit s informativními cedulemi oznamujícími zákaz 

podomního prodeje, obvykle vyvěšovanými před vjezd do samotné obce.137 

Zakazování podomního prodeje není specifické pouze pro novodobé právo. 

Již § 6 odst. 3 vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., 

kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání, obsahoval výslovný zákaz 

podomního prodeje občanům (resp. fyzickým osobám), nadto lze podle § 4 téhož 

dovodit, že o zákazu pro organizace (resp. právnické osoby) mohly rozhodnout 

národní výbory v tržních řádech. V novodobém právu se pravomoc obce vydat tržní 

řád objevila výslovně až 27. listopadu 1997 v souvislosti s novelou ŽZ č. 280/1997 Sb. 

Ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) ŽZ opravňovalo obec vydat tržní řád ve formě obecně 

závazné vyhlášky (od 1. května 2004 ve formě nařízení138), ve kterém vymezí místa 

pro prodej a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomu kolaudačním 

rozhodnutím dle § 17 ŽZ. 

Při výkladu ustanovení § 18 odst. 1 ŽZ zůstávalo otázkou, zda vymezení 

konkrétních míst pro prodej zboží a poskytování služeb znamená jejich zákaz 

ve zbylých částech obce. S cílem odstranit nejasnost byl § 18 ŽZ doplněn novelou 

 
136 VEDRAL, Josef. In: VEDRAL, Josef et al. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: 
Nakladatelství C. H. Beck, 2008, s 312. 
137 Ukázka značky viz příloha č. 8. 
138 Přestože se tržní řády již více než 12 let vydávají formou nařízení a nikoliv obecně závaznou 
vyhláškou, můžeme se i dnes setkat zejména v médiích s chybným označením tohoto právního předpisu. 
Příčinu této nepřesnosti spatřuji v tom, že ŽZ účinný do 30. dubna 2004 umožnil vydávat tržní řády 
formou obecně závazných vyhlášek. Změna nastala až v souladu s novelou ŽZ č. 127/2005 Sb. Nutno 
dodat, že toto pojetí bylo v souladu s někdejším právním řádem, kdy obec byla oprávněna vydávat 
obecně závazné vyhlášky nejen ve věcech samostatné působnosti, ale také v přenesené působnosti 
na základě § 24 odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
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č. 356/1999 Sb. o odstavec třetí s účinností od 1. března 2000.139 Podle důvodové 

zprávy k novele mohly obce výslovně stanovit, že na „určité formy prodeje a poskytování 

služeb (např. pochůzkový a podomní prodej) nebo příležitostné akce se tržní řád nevztahuje“.140 

Zákonné ustanovení výslovně uvádělo, že obec může zakázat „některé druhy prodeje zboží 

nebo poskytování služeb“, důvodová zpráva pro totéž užila pojem „určité formy prodeje 

a poskytování služeb“. Jsem proto toho názoru, že forma prodeje zboží je totéž co druh 

prodeje zboží, a tak obce mohou podomní prodej zakázat na celém svém území 

podle § 18 odst. 3 ŽZ s účinností od 1. března 2000.  

Považuji za nutné zdůraznit, že zatímco ustanovení § 18 odst. 3 ŽZ umožňuje 

obcím zakázat určité druhy prodeje zboží, tedy např. podomní prodej 

nebo pochůzkový, ustanovení § 18 odst. 1 ŽZ zmocňuje obec k regulaci prodeje 

určitého druhu zboží na jejím území (např. erotického a pornografického tisku, 

srov. III. ÚS 253/04141). Je tedy nutné rozlišovat mezi pojmy „druh prodeje zboží“ 

a „prodej druhu zboží“.  

4.2.1 ÚSTAVNĚPRÁVNÍ ROVINA ZÁKAZU 

Jedno z prvních rozhodnutí Ústavního soudu ve věci zákazu podomního prodeje 

se týkalo obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn, jež nabyla účinností 11. února 1992, 

tedy v době, kdy ŽZ možnost zakázat podomní prodej tržním řádem ještě 

neobsahoval. Ústavní soud proto dospěl k závěru, že obec neměla zákonné zmocnění 

k vydání obecně závazné vyhlášky ani v samostatné a ani v přenesené působnosti.142  

 
139 Viz: „Obec může nařízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se toto nařízení obce nevztahuje na některé 
druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo 
poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány.“ Ustanovení celého § 18 ŽZ 
v zásadě odpovídalo dnešnímu znění. 
140 Viz Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely živnostenského zákona. Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky [online]. Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998–2002, sněmovní tisk 
263, 1999, s. 71 [cit. 6. 6. 2016]. Dostupné 
z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=263&CT1=0 
141 Nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. III. ÚS 253/04. Nalus [online]. Ústavní soud  
[cit. 6. 5. 2016].   
Dostupné  z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=47548&pos=1&cnt=1&typ=result 
142 Nález Ústavního soudu ze dne 14. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 9/93.  Nalus [online]. Ústavní soud  
[cit. 6. 5. 2016]. Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-9-93. Konkrétně: 
„Podomní a stolkový obchod v zák. č. 455/91 Sb. není upraven - ostatně nejde ani o druh živnosti, ale o způsob prodeje, 
viz čl. 26 odst. 1, 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, kdy každý může činit, co není zákonem zakázáno. Zákaz 
podomního a stolkového obchodu je tedy obecně v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR.“ 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=263&CT1=0
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=47548&pos=1&cnt=1&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-9-93
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 V nálezu ze dne 31. ledna 2002 sp. zn. Pl. 19/11143 Ústavní soud judikoval, 

že pokud § 18 ŽZ umožňuje obci regulovat prodej mimo obchodní prostory 

nařízením, potom tak nesmí činit v samostatné působnosti formou obecně závazné 

vyhlášky. 

Nyní se věnujme ústavně zaručenému právu podnikat a provozovat 

hospodářskou činnost garantovanému čl. 26 odst. 1 Listiny. Nejvyšší správní soud 

judikoval, že nejde o právo absolutní, ale jeho omezení je předvídáno 

čl. 26 odst. 2 Listiny a § 18 ŽZ (srov. rozsudek čj. 7 A 77/2002–29). Ke stejnému 

závěru došel Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 19/11 

a nadto dodal: „Možnost uvedené regulace není samoúčelným omezením základního lidského práva 

na podnikání, garantovaného čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Má sloužit a přispívat 

ke kultuře provozování této specifické formy podnikatelské činnosti i k zajištění veřejného pořádku 

v obci.“ Argumenty podomních prodejců ohledně zásahu do jejich ústavně zaručeného 

práva plynoucího z čl. 26 odst. 1 Listiny nejsou podle mého názoru relevantní, 

ledaže by došlo k porušení principu proporcionality (srov. nález 

sp. zn. III. ÚS 253/04) a k vyprázdnění tohoto práva (srov. nález sp. zn. 

Pl. ÚS 57/13144).  

Odpověď na otázku, zda zákaz podomního prodeje není v rozporu 

s evropskými právními předpisy, nalezneme v rozsudku Soudního dvora Evropské 

unie ze dne 23. února 2006 ve věci C-441/04145 A-Punkt Schmuckhandels GmbH 

proti Claudii Schmidt. Podle Soudního dvora Evropské unie může stát na svém území 

zakázat prodej některých druhů zboží (respektive stříbrných šperků) formou 

podomního prodeje, pokud tím nezabrání v přístupu na trh výrobkům pocházejícím 

 
143 Nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 19/11. Nalus [online]. Ústavní soud  
[cit. 6. 5. 2016]. Dostupné 
z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=73065&pos=1&cnt=1&typ=result. Obiter 
dictum předmětného nálezu však zaměňuje pojem „některé druhy prodeje zboží“, tedy formy prodeje, 
kam se řadí i podomní prodej, s „prodejem některých druhů zboží“, když hovoří o „zákazu prodeje 
určitého zboží“ v bodě 26. 
144 Nález Ústavního soudu ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 57/13. Nalus [online]. Ústavní soud  
[cit. 6. 5. 2016].  
Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=84115&pos=1&cnt=1&typ=result 
145 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. 2. 2006. A-Punkt Schmuckhandels GmbH 
proti Claudii Schmidt. Věc C-441/04. EUR-lex [online právní informační systém]. Úřad pro publikace 
Evropské unie [cit. 6. 5. 2016]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?qid=1465714147076&uri=CELEX:62004CJ0441 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=73065&pos=1&cnt=1&typ=result
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=84115&pos=1&cnt=1&typ=result
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1465714147076&uri=CELEX:62004CJ0441
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1465714147076&uri=CELEX:62004CJ0441
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z jiných členských států nebo jejich přístup neomezuje více, než u tuzemských 

výrobků. 

4.2.1.1 K možnosti zakázat podomní prodej na celém území obce 

K možnosti zakázat podomní prodej na celém území obce se vyjádřil Ústavní soud 

ve svém nálezu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13, když zamítl návrh 

na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového 

a podomního prodeje. Podle Ústavního soudu může být podomní prodej zakázán 

na celém území obce, pokud tím není podnikatelská činnost fakticky znemožněna. 

Takovým znemožněním by mohl být zákaz veškerého prodeje mimo obchodní 

prostory, např. stánkového či předváděcího (obdobně nález sp. zn. Pl. ÚS 6/15146), 

k čemuž Ústavní soud dodává, že čl. 26 Listiny chrání právo na podnikání jako takové, 

nikoliv jeho realizaci určitou konkrétní formou, tj. formou podomního prodeje. O další 

znemožnění by podle Ústavního soudu šlo v případě zákazu podomního prodeje 

na území obce, jejíž obyvatelé žijí roztroušeně, a podomní prodej je tak nezbytný 

k tomu, aby tato podnikatelská činnost mohla být mimo obchodní prostory 

smysluplně provozována.  

4.2.1.2 K možnosti samostatně zakázat podomní prodej 

podle  § 18 odst. 3 živnostenského zákona 

Ustanovení § 18 ŽZ způsobuje interpretační a aplikační problémy navzdory 

opakovaným novelizacím. Jazykovým výkladem pojmu „vymezí“ ve druhé větě 

prvního odstavce lze dovodit, že pokud chce obec tržní řád vydat, potom musí vymezit 

a rozdělit místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště, 

stanovit jejich kapacitu a přiměřenou vybavenost, dobu prodeje, pravidla 

pro udržování čistoty a bezpečnosti, stejně jako pravidla pro zajištění řádného 

 
146 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 6/15. Nalus [online]. Ústavní soud  
[cit. 6. 5. 2016].  
Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=89339&pos=1&cnt=1&typ=result. 
Konkrétně: „Ustanovení § 18 odst. 3 živnostenského zákona sice umožňuje omezit právo podnikat a provozovat jinou 
hospodářskou činnost podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, avšak nařízení obce nemají sloužit 
k zamezení veškerého prodeje zboží a poskytování služeb mimo provozovnu a mají je toliko určitým způsobem 
usměrňovat. V tomto kontextu je třeba předmětné zmocňovací ustanovení vykládat v tom smyslu, že tato č innost musí 
vždy zůstat dovolena alespoň v rozsahu, který umožní skutečnou realizaci uvedeného základního práva v obci, zákaz 
nelze tedy vyslovit obecně a plošně vůči všem typům prodeje mimo provozovnu.“ 

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=89339&pos=1&cnt=1&typ=result
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provozu. Otázkou zůstává, zda obec, která chce podomní prodej na svém území 

zakázat podle § 18 odst. 3 ŽZ, musí splnit všechny výše uvedené podmínky 

podle § 18 odst. 1 věty druhé (kapacita, vybavenost, doba prodeje aj.), nebo postačí 

vydání nařízení bez vymezení těchto náležitostí. Podle § 18 odst. 3 ŽZ může obec 

nařízením „vydaným podle odstavce 1 stanovit, (...) že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování 

služeb prováděné mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány.“ Zda se toto ustanovení 

vztahuje k celému prvnímu odstavci § 18 ŽZ, nebo pouze k větě první odstavce 

prvního, analyzoval Ústavní soud.  

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 zastal 

namísto jazykové metody výkladu metodu teleologickou. Podle něj je předmětný zákaz 

možné chápat tak, že se vztahuje pouze k větě první § 18 odst. 1 ŽZ nezávisle 

na vymezení míst a dalších pravidel upravujících provozování tržišť ve smyslu celého 

odstavce 1. Možnost zakázat podomní prodej není podmíněna vydáním tržního řádu, 

který by obsahoval veškeré náležitosti podle prvního odstavce § 18 ŽZ, 

neboť pro to není věcný důvod (obdobně nález sp. zn. Pl. ÚS 6/15147). 

Se závěrem Ústavního soudu souhlasím. Kladně hodnotím, že namísto 

jazykové metody výkladu dal přednost teleologické metodě, čímž posílil ochranu 

spotřebitele. Jsem toho názoru, že obec nemá zákonnou povinnost vymezit v tržním 

řádu podmínky podle celého § 18 odst. 1 ŽZ, aby mohla podomní prodej zakázat. 

Nadto připomínám, že v čl. 2 odst. 4 Ústavy je uvedeno, že „nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá“. Jelikož ŽZ dle mého názoru neuložil obci povinnost, 

může podomní prodej zakázat, aniž by současně vymezila podmínky podle odstavce 

prvního § 18 ŽZ. Nesouhlasím s názorem ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje ve věci zrušení nařízení Obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla 

pro prodej zboží a poskytování služeb na území Obce Vojkovice. Ta uvedla, že „zákaz 

některých druhů prodeje nebo poskytování služeb (...) je pak možné učinit pouze v rámci tržního řádu, 

který má všechny zmíněné náležitosti“,148 tj. všechny náležitosti podle § 18 odst. 1 ŽZ. 

 
147 Viz: „Obec je na základě § 18 odst. 3 živnostenského zákona zmocněna stanovit svým nařízením v přenesené 
působnosti zákaz některých druhů prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo provozovnu v obci nebo její 
části, aniž by jím současně musela vymezit místa a stanovit podmínky pro tuto podnikatelskou činnost ve smyslu  
§ 18 odst. 1 živnostenského zákona.“ 
148 Viz nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 6/15.  
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Tento výklad považuji za rozporný s ústavním pořádkem a diskriminační k některým 

menším obcím, které nemají tržiště, jako jednu z náležitostí, kde vymezit. 

4.2.2 DOZOR NAD VYDÁVÁNÍM A OBSAHEM NAŘÍZENÍ OBCE 

Dozor v oblasti přenesené působnosti spočívá v přezkoumávání souladnosti nařízení 

obce se zákony a jinými právními předpisy. Vykonává jej krajský úřad, který může 

vyzvat obec ke zjednání nápravy ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. V případě, že obec 

nápravu nezjedná, může krajský úřad rozhodnout o pozastavení účinnosti nařízení 

a obci určit další lhůtu ke zjednání nápravy (srov. § 125 odst. 1 obecního zřízení).149  

 Nezjedná-li obec nápravu ani v takto stanovené lhůtě, podá ředitel krajského 

úřadu návrh na zrušení nařízení obce Ústavnímu soudu do 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty ke zjednání nápravy (srov. § 125 odst. 3 obecního zřízení, § 64 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).150  

4.3 KONTROLA ZÁKAZU A SAKNCIONOVÁNÍ JEHO 

PORUŠENÍ 

Obec nemá zákonnou povinnost vydat tržní řád. Pokud tak učiní, sama určí, 

jakým způsobem bude porušování zákazu kontrolovat (v tržním řádu, organizačním 

řádu, statutu města aj.). Nejčastěji je tato činnost svěřena obecní policii, která je 

dle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, 

orgánem obce. Spotřebitelům lze proto doporučit, aby v případě návštěvy podomního 

prodejce, volali tísňovou linku 156. Poruší-li tržní řád fyzická osoba nepodnikatel, 

může obecní policie přestupek projednat v blokovém řízení za předpokladu, že je 

spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu 

 
149 Zjistí-li krajský úřad, že je nařízení obce ve zřejmém rozporu s lidskými právy a základními 
svobodami, potom může pozastavit účinnost nařízení ihned, bez předchozí výzvy, a určit obci 
přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy podle § 125 odst. 2 obecního zřízení. 
150 Stalo se tak 11. prosince 2013, kdy ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje podal návrh 
na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje. 
Tento návrh byl Ústavním soudem zamítnut (srov. sp. zn. Pl. ÚS 57/13). Obdobně postupovala 
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje, když dne 24. února 2015 doručila Ústavnímu soudu 
návrh na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží 
a poskytování služeb na území Obce Vojkovice. Ústavní soud části návrhu vyhověl a ve zbytku jej zamítl 
(srov. Pl. ÚS 6/15). V obou případech Ústavní soud potvrdil právo obce na svém území podomní 
prodej zakázat. 
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až do výše 5 000 Kč zaplatit (srov. § 86 písm. d) bod první, § 13 odst. 2 a § 84 odst. 1 

PřestupZ). V opačném případě obecní policie sepíše úřední záznam a případ předá 

příslušnému správnímu orgánu ke správnímu řízení. Stejně tak obecní policie předá 

případ správnímu orgánu, poruší-li nařízení fyzická osoba podnikatel nebo právnická 

osoba151, neboť zde půjde o správní delikty, které nemohou být řešeny v blokovém 

řízení jako přestupky. Výjimečně předává obecní policie případ Policii České republiky, 

má-li podezření ze spáchání trestného činu.152 Proti uložení blokové pokuty se nelze 

odvolat (srov. § 84 odst. 2 PřestupZ). Ve většině případů zákaz poruší podnikající 

fyzická osoba nebo právnická osoba, a tak půjde zásadně o správní delikty 

projednávané správními orgány ve správním řízení, nikoliv o přestupky.   

Přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané fyzickou nepodnikající 

osobou sankcionuje v prvním stupni obec (městské části), která může zřídit komisi 

k projednávání přestupků jako svůj zvláštní orgán153 (srov. § 53 odst. 1 a 3 PřestupZ). 

Poruší-li zákaz podomního prodeje fyzická osoba nepodnikatel, může jí být uložena 

pokuta až do výše 30 000 Kč v přenesené působnosti (srov. § 46 odst. 3 

a § 95a PřestupZ).  

O ukládání sankcí podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám 

za správní delikty rozhoduje v samostatné působnosti rada obce, která může 

tuto pravomoc svěřit příslušnému odboru obecního úřadu (případně úřadu městské 

části) podle § 102 odst. 2 písm. k) a § 35 odst. 2 věta první obecního zřízení. Pokuty 

mohou být uloženy až do výše 200 000 Kč (srov. § 58 odst. 4 obecního zřízení). 

Problémem je, že většinou nejsou sankcionovány právnické osoby, jejíž služby a zboží 

je nabízeno, ale podnikající fyzické osoby, protože mají vlastní živnostenské oprávnění 

a s právnickou osobou nejsou v zaměstnaneckém poměru.  

Ve druhé instanci řeší odvolání nadřízený správní orgán (krajský úřad 

nebo magistrát města). Jestliže dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu 

 
151 U podnikající fyzické osoby se bude zkoumat, zda podomní prodej souvisel s její podnikatelskou 
činností, pokud by tomu tak nebylo, hledělo by se na ni jako na fyzickou osobu nepodnikatele, která se 
dopustila přestupku. V případě právnické osoby není podmínkou, aby byla podnikatelem. KOPECKÝ 
in KOPECKÝ et al., 2015, op. cit., s. 118.   
152 Více o trestněprávní rovině kapitola 6 Trestněprávní ochrana spotřebitele. 
153 Zvláštní orgán obce zřizuje starosta, který jmenuje a odvolává jeho členy. V čele může být jen osoba, 
která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl 
zvláštní orgán zřízen. In: KOČÍ, 2012, op. cit., s. 125–126. 
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s právními předpisy nebo že je nesprávné, zruší jej a věc vrátí k novému projednání 

správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolací orgán rozhoduje v přenesené 

působnosti.154 Napadené rozhodnutí v případě správních deliktů nemůže sám změnit, 

neboť ukládání pokut v prvním stupni spadá zcela nelogicky do samostatné 

působnosti obce (srov. § 58 odst. 4 obecního zřízení), a tak musí rozhodnutí nebo jeho 

část zrušit a věc vrátit k novému projednání prvoinstančnímu správnímu orgánu 

(srov. § 90 odst. 1 písm. c) SŘ). De lege ferenda doporučuji novelizovat § 58 obecní 

zřízení tak, aby pokuty byly ukládány v přenesené působnosti a nikoliv v samostatné. 

Odvolací orgán tak bude moci napadená rozhodnutí sám měnit, čímž dojde 

k celkovému zjednodušení a zefektivnění správního řízení. Považuji za nelogické, 

aby byl tržní řád vydáván v přenesené působnosti, v prvním stupni rozhodoval orgán 

v samostatné působnosti a ve druhém opět v přenesené působnosti.  

Mezi další procesní prostředky pro účastníky řízení v případě jejich nesouhlasu 

s výsledkem řízení patří podnět k přezkumnému řízení podle § 95 odst. 2 SŘ 

nebo správní žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 an. zákona 

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud dospěje živnostenský úřad k závěru, že podnikatel porušil zákon 

závažným způsobem, může rozhodnout o zrušení živnostenského oprávnění 

na základě § 57 odst. 1 písm. f) ŽZ. Půjde však o výjimečnou situaci, kdy se 

podle mnou oslovených pracovníků živnostenského úřadu bude posuzovat zejména 

bezúhonnost podnikatele. Porušení tržního řádu k odejmutí živnostenského 

oprávnění zpravidla nepovede. 

4.4 VYBRANÉ PŘÍPADY Z APLIKAČNÍ PRAXE 

Zákaz podomního prodeje v tržním řádu sám o sobě neodstraní všechny problémy 

s ním spojené, neboť vždy zůstane kvantum prodejců, kteří jej budou porušovat. 

Přijetím předmětného nařízení vznikne obci povinnost stíhat porušení zákazu, 

což představuje vyšší nároky na aparát obecní správy, a to může být zejména v menších 

obcích problém.  

 
154 Viz VEDRAL. In: VEDRAL, 2008, op. cit., s. 314. 
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Do konce roku 2014 vydalo přibližně 500 obcí nařízení zakazující podomní 

prodej na celém svém území.155 Jako jedno z prvních tak učinilo v roce 2002 Brno,156 

naopak Praha podomní prodej zakázala až v roce 2015 v reakci na opakované 

požadavky některých městských částí.157  

Abych demonstrovala aktuálnost popisované problematiky, oslovila jsem 

Městkou policii Brno a Živnostenský úřad města Brna s žádostí o poskytnutí statistik 

porušování zákazu podomního prodeje na území města Brna.158 Z poskytnutých 

podkladů lze vyvodit následující závěry. V roce 2014 řešila Městská policie Brno 

celkem 56 případů porušení zákazu podomního prodeje, jehož se mělo dopustit 

35 pachatelů. Z toho ve 29 případech se městské policii nepodařilo údajného pachatele 

zadržet, v jednom případě porušení zákazu řešila domluvou, ve čtyřech blokovou 

pokutou a ve 22 předáním příslušnému správnímu orgánu (tj. úřadům městských částí). 

Statistika za rok 2015 je ještě více znepokojující. Městská policie Brno řešila 

76 oznámení, přičemž údajného pachatele se jí nepodařilo zastihnout v 55 případech 

(tedy v 72 % z celkového množství oznámení za rok). Oproti předchozímu roku jde 

o 36% nárůst oznámení. Jeden případ byl dokonce předán Policii České republiky.159 

Vezmeme-li v potaz, že ne každý občan atakovaný podomními prodejci kontaktuje 

 
155 Novější statistiky bohužel nejsou k dohledání. In: Česká tisková kancelář. Podomní prodej zakázalo 
již téměř 500 českých obcí a měst. Deník.cz [online]. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 25. 11. 2014 [cit. 6. 
6. 2016]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/podomni-prodej-zakazalo-jiz-temer-500-
ceskych-obci-a-mest-20141125.html. Seznam obcí, kde je podomní prodej zakázán viz WOFF, Petr. 
Které obce vyhlásily zákaz podomního prodeje? CenyEnergie [online]. XBizon, 25. 6. 2014 [cit. 12. 6. 
2016]. Dostupné z: http://www.cenyenergie.cz/zakaz-podomniho-prodeje/#/promo-ele 
156 Čl. 3 odst. 4 nařízení statutárního města Brno č. 1/2003, kterým se vydává tržní řád, ve znění 
od 14. 5. 2002. 
157 Zákaz podomního prodeje na celém území hlavního města Prahy je obsažen v § 8 odst. 2 nařízení 
č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, s účinnosti 
od 27. listopadu 2015. Není mi zřejmé, z jakého důvodu Praha podomní prodej na svém území zakázala 
až od roku 2015, vezmu-li v potaz, že např. v srpnu 2014 doporučoval Odbor živnostenský Úřadu MČ 
Prahy 12 při projednávání návrhu novely tržního řádu radě, aby přijala usnesení zakazující podomní 
prodej v reakci na velké množství stížností občanů. Celý tento postup se opakoval při zpracovávání další 
novely tržního řádu na jaře roku 2015. Až na podzim bylo přijato opatření zakazující podomní prodej. 
Více příloha č. 5. 
158 Viz příloha č. 7 a č. 8.  
159 Městská policie Brno informovala ve své tiskové zprávě ze dne 15. ledna 2015 o dvacetiletém 
podomním prodejci, který spotřebitelům tvrdil, že pokud s ním neuzavřou smlouvu, bude jim odpojena 
elektřina. Tento případ byl předán Policii České republiky. In: Podomní prodejce prý vyhrožoval 
odpojením elektřiny, strážníci ho dopadli. Městská policie Brno. Tiskové zprávy [online]. Městská policie 
Brno, 15. 1. 2015 [cit. 6. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/podomni-
prodejce-pry-vyhrozoval-odpojenim-elektriny-straznici-ho-dopadli 

http://www.denik.cz/ekonomika/podomni-prodej-zakazalo-jiz-temer-500-ceskych-obci-a-mest-20141125.html
http://www.denik.cz/ekonomika/podomni-prodej-zakazalo-jiz-temer-500-ceskych-obci-a-mest-20141125.html
http://www.cenyenergie.cz/zakaz-podomniho-prodeje/#/promo-ele
http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/podomni-prodejce-pry-vyhrozoval-odpojenim-elektriny-straznici-ho-dopadli
http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/podomni-prodejce-pry-vyhrozoval-odpojenim-elektriny-straznici-ho-dopadli
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městskou policii, musíme dospět k závěru, že tato čísla nejsou zanedbatelná. 

Osm případů městská policie vyřešila uložením blokové pokuty, jeden předala Policii 

České republiky, jeden vyřešila domluvou a 38 předala do správního řízení v letech 

2014 až 2015. Správní orgány (úřady městských částí) rozhodly ve 28 případech, 

že došlo ke spáchání přestupku nebo správního deliktu. Nutno dodat, že tři úřady 

městských části požadované údaje nesdělily, a tak uvedené číslo může být mnohem 

vyšší.  

Informace o porušování tržních řádů lze čerpat také z médií. Jako příklad 

mohu uvést kuriózní případ, kdy podomní prodejci spotřebitelům tvrdili, že přišli kvůli 

odpočtu elektřiny a plynu, ačkoliv do domu plyn vůbec nebyl přiveden.160 Za zmínku 

stojí také nepřesvědčivá argumentace prodejců, „že se nějak živit musí“161. Porušování 

zákona se nevyhnulo ani státní společnosti, jakou je Česká pošta, s.p. Ta nabízela 

prostřednictvím svých doručovatelek životní pojištění nebo zavedení účtu spotřebitelům 

při příležitosti předání poštovního balíku v jejich domácnostech.162 

4.5 DÍLČÍ ZÁVĚRY K ZÁKAZU PODOMNÍHO PRODEJE 

Obec může podomní prodej zakázat od 1. března 2000 na celém svém území 

prostřednictvím tržního řádu vydaného v přenesené působnosti formou nařízení 

podle § 18 odst. 3 ŽZ, aniž by tím neproporcionálně zasáhla do čl. 26 odst. 1 Listiny. 

Předmětem zákazu však obvykle není ten podomní prodej, kde si návštěvu podnikatele 

předem objedná sám spotřebitel. Zákaz podomního prodeje je legitimní, nejsou-li 

 
160 Viz Přehled událostí ze dne 21. srpna 2015. Městská policie Brno. Tiskové zprávy [online]. Městská policie 
Brno, 21. 8. 2015 [cit. 6. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/prehled-
udalosti-ze-dne-21-srpna-2015/ 
161 Viz Přehled událostí ze dne 11. listopadu 2015. Městská policie Brno. Tiskové zprávy [online]. Městská 
policie Brno, 11. 11. 2015 [cit. 6. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpb.cz/media/tiskove-
zpravy/prehled-udalosti-ze-dne-11-listopadu-2015 
162 Mluvčí České pošty, Matyáš Vitík, v rozhovoru pro deník iDNES.cz rozporoval, že by mělo jít 
o podomní prodej: „Není to tak, že by vám nějaký doručovatel jen tak zvonil na dveře, aby vám něco nabídl 
nebo prodal. Jde spíš o to, že když už je s někým v kontaktu, tak to využije a poskytne nabídku, která je od našich 
aliančních partnerů, jakými jsou třeba společnosti, které nabízejí finanční či pojišťovací služby.“ Vitík navzdory své 
funkci nepochopil podstatu podomního prodeje. Nezbývá než doufat, že své nedostatky odstranil 
následným studiem tržních řádů obcí, ve kterých je podomní prodej zakázán. Výňatek rozhovoru in 
ZLINSKÝ, Milan. Pošta obchází zákaz podomního prodeje, nabízí pojištění či založení účtu. iDNES.cz 
[online]. MAFRA, a. s., 17. 7. 2015 [cit. 10. 6. 2016].  Dostupné z: http://pardubice.idnes.cz/posta-nuti-
dorucovatele-nabizet-lidem-ruzne-produkty-ppm-/pardubice-
zpravy.aspx?c=A150717_2177761_pardubice-zpravy_msv 

http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/prehled-udalosti-ze-dne-21-srpna-2015/
http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/prehled-udalosti-ze-dne-21-srpna-2015/
http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/prehled-udalosti-ze-dne-11-listopadu-2015
http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/prehled-udalosti-ze-dne-11-listopadu-2015
http://pardubice.idnes.cz/posta-nuti-dorucovatele-nabizet-lidem-ruzne-produkty-ppm-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150717_2177761_pardubice-zpravy_msv
http://pardubice.idnes.cz/posta-nuti-dorucovatele-nabizet-lidem-ruzne-produkty-ppm-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150717_2177761_pardubice-zpravy_msv
http://pardubice.idnes.cz/posta-nuti-dorucovatele-nabizet-lidem-ruzne-produkty-ppm-/pardubice-zpravy.aspx?c=A150717_2177761_pardubice-zpravy_msv
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v obci současně zakázány jiné formy prodeje mimo obchodní prostory, např. stánkový 

nebo předváděcí. Zároveň nesmí jít o obec, jejíž obyvatelé žijí roztroušeně, a podomní 

prodej je tak nezbytný k tomu, aby tato podnikatelská činnost mohla být mimo 

obchodní prostory smysluplně provozována.  

Podomní prodej lze v obci zakázat, aniž by nařízení muselo vymezit a rozdělit 

místa pro prodej a poskytování služeb podle § 18 odst. 1 ŽZ, jimiž jsou zejména tržnice 

a tržiště, stanovit jejich kapacitu a přiměřenou vybavenost, dobu prodeje, pravidla 

pro udržování čistoty a bezpečnosti, stejně jako pravidla pro zajištění řádného 

provozu. Jde o teleologický výklad ustanovení § 18 ŽZ zastávaný Ústavním soudem, 

který podle mého názoru posiluje ochranu spotřebitele na rozdíl od jazykového 

výkladu daného ustanovení.  

Poruší-li podomní prodejce nařízení, mohou se občané obce obrátit zásadně 

na obecní policii. Podle § 5 odst. 2 OZ nelze zpochybnit platnost právního jednání 

prodejce, i když mu byla činnost zakázána veřejnoprávními předpisy. Smlouvu tedy 

nelze zneplatnit pouze z toho důvodu, že byl porušen zákaz podomního prodeje 

v obci. Taková smlouva zůstává naopak v platnosti, ledaže existuje jiný důvod pro její 

zrušení (viz kapitola 3 Aspekty ochrany spotřebitele během kontraktačního procesu). 

To ovšem neznamená, že by porušení zákazu zůstalo bez povšimnutí. Pokud půjde 

o fyzickou osobu nepodnikatele, může mu obecní policie udělit pokutu až do výše 

5 000 Kč v blokovém řízení. Nebudou-li splněny zákonné předpoklady § 84 PřestupZ 

pro udělení této pokuty nebo se porušení zákazu dopustí právnická osoba 

či podnikající fyzická osoba, předá obecní policie případ příslušnému správnímu 

orgánu do správního řízení. Správní orgán může uložit fyzické osobě nepodnikateli 

pokutu až do výše 30 000 Kč podle § 46 odst. 3 PřestupZ, právnické osobě 

nebo podnikající fyzické osobě až do výše 200 000 Kč podle § 58 odst. 4 obecního 

zřízení.  

Právní úpravu zákazu podomního prodeje hodnotím jako problematickou 

z toho důvodu, že není jednotná v rámci celé České republiky. Sami občané mnohdy 

nevědí, zda je podomní prodej v jejich obci zakázán a pokud ano, na koho se v případě 

porušení obrátit. Každá obec si sama určuje v tržním řádu, v organizačním řádu 

nebo statutu města, který konkrétní orgán obce bude porušení nařízení kontrolovat 
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a sankcionovat. A tyto orgány nejsou napříč obcemi jednotné. Veřejná správa se 

tak stává méně transparentní. Za vhodné řešení tohoto problému považuji, aby bylo 

přímo v zákoně co nejúžeji vymezeno, který konkrétní orgán obce se bude danou 

problematikou zabývat a aby byli občané obce lépe informováni o zákazu. 

Další problém spatřuji v obavě mnohých obcí podomní prodej na svém území zakázat, 

ať už kvůli zásahu do ústavně zaručených práv podnikatelů, nebo kvůli tomu, 

že zastávají jazykový výklad § 18 ŽZ, ale zároveň nechtějí nebo nemohou vymezit 

všechny podmínky v odstavci prvním téhož ustanovení. De lege ferenda by bylo vhodné 

novelizovat § 18 ŽZ a § 58 obecního zřízení tak, aby byly odstraněny výše uvedené 

nedostatky a rovněž nelogičnost při ukládání pokut v samostatné působnosti, 

kvůli které je více zatížen byrokratický aparát ve druhém stupni řízení.  

Zákaz podomního prodeje na území obce považuji obecně za vhodný institut 

posilující ochranu spotřebitele. Díky němu dojde jednak ke snížení celkového počtu 

této formy prodeje a nekalých obchodních praktik s ním spojených, jednak 

k sankcionování alespoň části prodejců zákaz porušující. Na druhou stranu musím 

zdůraznit, že zákaz sám o sobě problémy spojené s podomním prodejem zcela vyřešit 

nemůže. Je zřejmé, že i v obcích s celoplošným zákazem budou podomní prodejci 

nadále působit. Někteří z nich přitom nebudou vědět, že svojí činností porušují 

nařízení, jiní tak budou činit záměrně s nadějí, že spotřebitelé nařízení nebudou znát. 

V obou případech bych doporučila zlepšit informovanost občanů (spotřebitelů) 

ze strany obce. Nevýhodou přijetí předmětného nařízení jest to, že vznikne obci 

povinnost stíhat porušení zákazu, což v závěru může znamenat vyšší nároky na aparát 

obecní správy. Další negativum spatřuji v tom, že je zabráněno využívat této formy 

prodeje také poctivým podnikatelům. Nelze však přehlížet, že podnikatelé mohou 

spotřebitele oslovit i jinou formou (telefonem, letákovou reklamou, v kamenné 

prodejně apod.). 
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5 SPRÁVNĚPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE 

Z HLEDISKA DOHLEDU DOZOROVÝCH ORGÁNŮ 

Pokud by neexistovaly kontrolní mechanismy, těžko bychom docílili účelu, ke kterému 

směřují normy na ochranu spotřebitele. Z toho důvodu funguje v České republice 

soustava správních orgánů163 zapojených do jejího prosazování. Jelikož je tato ochrana 

realizovaná veřejným právem, jde o ryze veřejnoprávní aspekt. Otázkou zůstává, 

na kolik je tento systém ochrany funkční skrz jeho roztříštěnost až netransparentnost, 

kdy spotřebitelé kvůli velkému množství dozorových orgánů často nevědí, 

na který z nich se obrátit, aby správněprávní ochrany dosáhli.164  

U podomního prodeje mají klíčovou roli zejména Česká obchodí inspekce 

(dále jen „ČOI“) jako všeobecný orgán ochrany spotřebitele, Energetický regulační 

úřad (dále jen „ERÚ“) pro oblast energetických služeb, Český telekomunikační úřad 

(dále jen „ČTÚ“) pro oblast elektronických komunikací. Dále Úřad pro ochranu 

osobních údajů v oblasti zpracování osobních údajů, obecní živnostenský úřad 

v oblasti obchodu a služeb a krajská hygienická stanice v oblasti ochrany veřejného 

zdraví.  

Rozdíl mezi těmito správními orgány je nejenom v oblasti, kterou kontrolují. 

Zatímco ERÚ, ČTÚ a Úřad pro ochranu osobních údajů spadají mezi ústřední správní 

úřady, v jejichž čele nestojí člen vlády, Česká obchodní inspekce je speciálním orgánem 

státní správy, který je podřízeny Ministerstvu průmyslu a obchodu, a vystupuje jako 

 
163 Dozor nad ochranou spotřebitele podle § 23 OchSpotř vykonávají Česká obchodní inspekce, Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní veterinární správa, krajské 
veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze, obecní živnostenské úřady, celní úřady, Český 
úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Česká národní banka, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Energetický 
regulační úřad, Český telekomunikační úřad, Česká národní banka a Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Z těch neupravených v OchSpotř mohu jmenovat Úřad pro civilní letectví. Povinnost státu určit 
příslušné orgány vychází z čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004 ze dne 
27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 
ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“). In EUR-lex [online 
právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0011:CS:PDF 
164 K obdobnému názrou dospěla SIK-SIMON, Rita. Správněprávní sankce za porušování 
spotřebitelských práv v České republice a v Maďarsku. In: TICHÝ, Luboš et al. (ed.). Ochrana spotřebitele. 
1. vyd. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, 
s. 210–214. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0011:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:364:0001:0011:CS:PDF
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jeho složka. Obecním živnostenským úřadem je odbor obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností.165 Krajská hygienická stanice se řadí mezi územně 

dekoncentrované orgány státní správy. 

5.1 PŘÍSLUŠNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ 

A SANKCIONOVÁNÍ PORUŠENÍ ZÁKONA 

Příslušnost správních orgánů je vymezena v § 23 OchSpotř. Česká obchodní inspekce jako 

všeobecný dozorový orgán kontroluje zejména poctivost prodeje výrobků 

a poskytování služeb (§ 3), zákaz užívání nekalých obchodních praktik (§ 4), zákaz 

diskriminace spotřebitele (§ 6), povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech 

a charakteru poskytovaných služeb (§ 9), pravidla pro označování výrobků (§ 10), 

povinnost prodejce poskytnout informace spotřebiteli písemně a v českém jazyce 

(§ 11), povinnost informovat o ceně (§ 12), řádnost poučení o podmínkách reklamace 

(§ 13) či povinnosti při uplatňování a vyřizování reklamací (§ 19).  

Energetický regulační úřad dohlíží na dodržování povinností stanovených 

v § 4 až § 6, § 12 a §14 OchSpotř na úseku podnikání v energetických odvětvích. 

Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až § 5b, § 6, § 8, § 9, § 11 

až § 14, § 15 až § 16 a v § 19 OchSpotř na úseku služeb elektronických komunikací 

provádí ČTÚ a dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů 

stanovených v části páté OchSpotř provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Nad povinnostmi v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až § 5b, § 8, § 9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a 

a § 17 OchSpotř, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou 

upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí dozor krajské hygienické 

stanice. V oblasti obchodu a služeb provádějí dozor povinností stanovených v § 9 

až § 13, § 14a až § 16 a § 18 OchSpotř též obecní živnostenské úřady. O orgánech 

kontrolujících porušování zákazu podomního prodeje bylo pojednáno v kapitole 

4 Zákaz podomního prodeje na území obce, proto se jimi nebudu více zabývat. 

Porušení zákona mohou správní orgány sankcionovat buď vydáním závazného 

pokynu k odstranění zjištěných nedostatků (§ 23a OchSpotř), nebo uložením pokuty 

 
165 Viz § 1 písm. a) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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za správní delikt (§ 24 OchSpotř). Pro podomní prodej přichází do úvahy uložení 

pokuty v maximální výši 5 000 000 Kč za porušení zákazu nekalých obchodních 

praktik. Ve skutečnosti jsou tyto pokuty ukládány v daleko nižších hodnotách, 

což hodnotím negativně, protože je zřejmé, že pro mnohé podnikatele bude finančně 

lepším řešením zákony porušovat. Nízké pokuty budou pro podnikatele představovat 

nízké náklady oproti relativně vysokým výnosům, jež pro ně může představovat použití 

nekalých obchodních praktik při uzavírání smluv. V roce 2015 nabylo právní moci 

rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Air Telecom a.s.166, která dosahovala 

zanedbatelných 120 000 Kč. Z otevřených dat na stránkách České obchodní inspekce 

jsem navíc spočítala, že průměrná výše pokuty, udělovaná Českou obchodní inspekcí 

(tedy nejen za porušení zákazu užití nekalých obchodních praktik), je pouhých 

11 334 Kč.167 Kladu si tedy opět otázku, na kolik může být funkční systém, když sankce 

v něm udělované dosahují takto nízkých hodnot. Podle mého názoru by bylo vhodné 

využít maximální rozpětí nabízené zákonem a pokuty udělovat vyšší.  

Kromě výše uvedených pravomocí má obecní živnostenský úřad navíc 

možnost pozastavit podnikateli živnostenské oprávnění či jej přímo zrušit (§ 58 ŽZ). 

Podle informací, jež jsem zjistila z telefonických rozhovorů s pracovníky úřadů, 

však k tomuto kroku přistupují zcela výjimečně. Toto opět posiluje postavení 

podnikatele, pro něhož může být porušování zákona bohužel výhodnější. 

  

 
166 Viz Měsíční monitorovací zpráva. Leden 2015. Český telekomunikační úřad [online]. Český 
telekomunikační úřad, leden 2015, s. 1 [cit. 6. 6. 2016]. Dostupné z: 
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/61911/soubory/monitorovacizprava01-
2015leden.pdf 
167 Průměrná výše pokut, jež nabyly právní moci v roce 2012, je 6 642 Kč, za rok 2013 průměr dosáhl 
11 153 Kč, za rok 2014 je tomu 14 100 Kč, za rok 2015 byl zaznamenán pokles na 13 087 Kč a za rok 
2016 další pokles na 9 007 Kč. Počítáno ke dni 26. 6. 2016 z údajů dostupných 
na: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/ulozene-pokuty 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/61911/soubory/monitorovacizprava01-2015leden.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/61911/soubory/monitorovacizprava01-2015leden.pdf
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/otevrena-data/ulozene-pokuty
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5.2 VYBRANÉ PŘÍPADY Z APLIKAČNÍ PRAXE 

Abych zjistila, jak aktuální je problematika podomního prodeje v aplikační praxi 

správních orgánů, zaslala jsem jim v průběhu měsíce února 2016 žádosti o poskytnutí 

informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. Tázala jsem se jich na počty případů spojených 

s podomním prodejem za léta 2014–2015 (u ČOI za léta 2012–2015), na subjekty 

zákon porušující a pokuty orgánem udělené.168 Pozitivní odpověď jsem dostala 

od ČOI, ERÚ, ČTÚ, Úřadu pro ochranu osobních údajů a obecních živnostenských 

úřadů, negativní od zbývajících.169 Česká obchodní inspekce, ERÚ, ČTÚ i Úřad 

pro ochranu osobních údajů ve svých odpovědích uvedly, že nedisponují statistikou 

podomního prodeje, neboť ve svých databázích nemají podomní prodej specifikován 

jako samostatnou položku. Přesto mi poskytly alespoň nějaké informace, z nichž ty 

nejzajímavější dále rozvedu.  

Česká obchodní inspekce uvedla, že v roce 2012 udělila pokutu 60 000 Kč 

společnosti Univers servis Liberec, která nabízela prací prášek a klamala spotřebitele 

při uvádění smluvních podmínek pro odstoupení od smlouvy. Další případy se týkaly 

zejména změny dodavatele energií, které inspekce postoupila ERÚ. Krajské hygienické 

stanici v roce 2014 postoupila případ s čističkou vody (viz společnost AQUA 

Consilium s.r.o. in kapitola 3.1.1 Informační povinnost před uzavřením smlouvy 

a příloha č. 3). Dále se zabývala např. prodejem biolampy BIOLIFE, laserového 

přístroje BIOSTIMUL, matrací, požárních hlásičů, montáží kamerového systému, 

bezpečnostních zámků (viz společnost Groziskon s.r.o. in kapitola 3.4.2 Nekalé 

obchodní praktiky) a předokenních rolet.  

Energetický regulační úřad uvedl, že minimálně 2/3 případů, které řeší, mají 

příčinu v podomním a telefonickém prodeji. V roce 2014 přijalo oddělení ochrany 

spotřebitele celkem 8 222 podání a odbor ombudsmana dalších 185. V roce 2015 

se výše uvedená oddělení sloučila do odboru právní ochrany spotřebitele, který obdržel 

 
168 Žádosti jsem zaslala na ČOI, ERÚ, ČTÚ, dále Úřadu pro ochranu osobních údajů, České národní 
bance, Kanceláři finančního arbitra, všem krajským živnostenským úřadům v České republice 
a vybraným obecním živnostenským úřadům. Vzor žádosti viz příloha č. 9. 
169 Krajské živnostenské úřady žádost odložily, neboť se dle jejich vyjádření požadované informace 
nevztahují k jejich působnosti. 
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7 107 podnětů. Energetický regulační úřad řešil stížnosti např. na CENTROPOL 

ENERGY a.s., BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., X Energie s.r.o., VEMEX Energie 

s.r.o., EP ENERGY TRADING a.s. Nejčastěji společnosti porušovaly zákaz užívání 

nekalých obchodních praktik. 

Český telekomunikační úřad uvedl, že mezi léty 2014–2015 zahájil 30 správních 

řízení ohledně porušení OchSpotř, přičemž podomního prodeje se týkala dvě. V roce 

2015 nabylo právní moci rozhodnutí o uložení pokuty společnosti Air Telecom a.s. 

(viz kapitola 3.4.2 Nekalé obchodní praktiky). Této společnosti ČTÚ uložil další 

pokutu ve výši 2 000 000 Kč v roce 2014, proti které podala společnost rozklad, 

a proto pokuta není dosud pravomocná.  

Úřad pro ochranu osobních údajů uvedl, že v letech 2014–2015 obdržel 

12 podnětů týkajících se podomního prodeje, z čehož porušení konstatoval u 6 z nich.  

Sankce úřadem ukládané však dosáhly výše maximálně 3 000 Kč (sankce společnosti 

L&H management s.r.o.). 

5.3 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

Spotřebitelé se mohou na vybrané správní orgány obracet nejen se svými podněty, 

stížnostmi a námitkami, ale také s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporů 

(tzv. ADR – Alternative Dispute Resolution), které umožňuje řešit spory jinou 

než klasickou soudní cestou.170 Půjde tedy o soukromoprávní ochranu před správními 

orgány. Podle § 20e OchSpotř mezi tyto orgány spadají ČOI, ERÚ, ČTÚ a finanční 

arbitr171. Pověřeným subjektem je navíc Česká advokátní komora.172 Výhodou 

 
170 Úprava vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013, 
o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů). In EUR-lex [online právní 
informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 6. 5. 2016]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0011&qid=1455096375671&from=CS 
171 Finanční arbitr je zákonem zřízený státní orgán mimosoudního řešení některých sporů na finančním 
trhu, zejména spotřebitelských dle § 1 odst. 1 zákona č. 223/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění 
pozdějších předpisů. Finanční arbitr nevykonává státní dozor, není mediátorem, ani rozhodcem. Podle 
Merendy a Houta je řízení před finančním arbitrem skutečnou alternativou k řízení soudnímu, na rozdíl 
od řízení před finančním arbitrem. Blíže in MERENDA, David a Martin HOUT. Finanční arbitr 
a Český telekomunikační úřad. Právní rádce. 2015, roč. 23, č. 10, s. 48.  
172 Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dostupný 
na http://www.mpo.cz/dokument171389.html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0011&qid=1455096375671&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0011&qid=1455096375671&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0011&qid=1455096375671&from=CS
http://www.mpo.cz/dokument171389.html
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mimosoudní řešení sporů je dle mého názoru to, že může být pro spotřebitele méně 

nákladné oproti řízení soudnímu, neboť se zpravidla nezpoplatňuje a každý účastník 

nese pouze své náklady.173 Pozitivně lze hodnotit i jeho délku, neboť je zásadně kratší 

než řízení soudní, v případě ČOI je maximální délka řízení 90 dnů. Na rozdíl 

od soudního řízení je však povaha výsledku řešení sporů před ČOI, ERÚ a Českou 

advokátní komorou nezávazná, usiluje se pouze o dohodu stran. Český 

telekomunikační úřad a finanční arbitr oproti tomu rozhodují nálezem, který je soudně 

vykonatelný.174 De lege ferenda by bylo vhodné, aby všechna rozhodnutí či stanoviska 

subjektů mimosoudního řešení sporů byla závazná, čímž by došlo k posílení ochrany 

spotřebitele. 

5.4 DÍLČÍ ZÁVĚRY KE SPRÁVNĚPRÁVNÍ OCHRANĚ 

SPOTŘEBITELE Z HLEDISKA DOHLEDU DOZOROVÝCH 

ORGÁNŮ 

Hlavní nevýhodou podomního prodeje v otázce kontroly jest to, že probíhá 

ve spotřebitelově domácnosti. Dozorové orgány se o porušení zákona nedozví, 

pokud jim sám spotřebitel zpravidla nedá podnět. Orgány nemohou samy kontrolovat 

činnost prodejců vstupem do obydlí spotřebitelů.  Pravomoci ČOI u podomního 

prodeje jsou tedy na rozdíl od předváděcích prodejních akcí daleko zúženější a odvíjí 

se zcela od aktivity spotřebitele.175 Problém je dle mého názoru v tom, že spotřebitel 

většinou nevyvíjí dostatečnou aktivitu, ať už kvůli tomu, že neví, na který konkrétní 

orgán se obrátit a jak to učinit, nebo že není schopen sám posoudit, zda prodejce 

porušil zákon. Někteří spotřebitelé dokonce uvádějí, že mají strach podnět 

dozorovému orgánu dát, aby si prodejce nezjistil jejich totožnost a poté jim neublížil. 

Uvědomme si, že většinou jde o spotřebitele seniory, a proto by nás neměl jejich strach 

 
173Zpoplatňuje se pouze řízení před ČTÚ, a to částkou 100 Kč za námitku a 200 Kč u ostatních sporů.  
174 Informace vyplývají z podkladů na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 
http://www.mpo.cz/dokument171389.html 
175 Podomní prodej nepodléhá ohlašovací povinnosti jako předváděcí prodejní akce, neboť nesplňuje 
jedno ze zákonných kritérií těchto akcí, kterým je pozvání spotřebitele na akci. Předváděcích prodejních 
akcí se mohou účastnit sami pracovníci ČOI, a kontrolovat tak dodržování zákona přímo, 

na rozdíl od podomního prodeje. Zároveň OchSpotř ukládá prodejcům řadu povinností ve vztahu 
k ČOI, pokud chtějí předváděcí prodejní akce pořádat (§ 20, §20a–§20c OchSpotř). 

http://www.mpo.cz/dokument171389.html
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překvapovat. De lege ferenda bych doporučila snížit množství dozorových orgánů 

podobně jako v ostatních zemích Evropské unie176 a přispět tím ke zjednodušení 

systému ochrany. 

Které kontrolní dozorové orgány jsou klíčové v oblasti ochrany spotřebitele 

při podomním prodeji? Kromě ČOI jsou jimi ERÚ, ČTÚ, Úřad pro ochranu osobních 

údajů, krajské hygienické stanice a obecní živnostenské úřady. Všechny tyto vykonávají 

pravomoc uloženou jim zákonem, a to zejména OchSpotř. Buď mohou vydat závazný 

pokyn k odstranění zjištěných nedostatků, nebo uložit pokutu za správní delikt. 

Výši těchto pokut považuji za nedostatečnou, jež nemůže preventivně působit 

na podnikatele s cílem předejít porušování zákonů (průměrná výše pokuty udělovaná 

ČOI je pouze 11 334 Kč). Doporučila bych využít maximální rozpětí nabízené 

zákonem a pokuty udělovat vyšší. Další negativum spatřuji v tom, že správní orgány 

nevedou konkrétní statistiku případů spojených s podomním prodejem, a proto si 

nemůžeme udělat ucelenou představu o závažnosti podomního prodeje 

v jejich aplikační praxi.  

 Kromě dozorové činnosti ČOI, ČTÚ, ERÚ, finanční arbitr a Česká advokátní 

komora umožňují řešit spory mimosoudní cestou (tzv. ADR). Problém je ovšem 

v tom, že ne všechny orgány vydávají závazná rozhodnutí jako soud. Cílem většiny 

z nich je dosažení soukromoprávní dohody stran, a tak lze uvažovat nad (ne)vhodností 

pojmu „mimosoudní“. De lege ferenda bych doporučovala, aby všechny výše uvedené 

orgány vydávaly závazná rozhodnutí, jinak lze předpokládat, že těžko dojde 

k efektivnímu vyřízení sporu. 

 

 

  

 
176 V Nizozemí a Německu je šest úřadů, ve Španělsku pět, v Maďarsku čtyři a ve Švédsku dokonce jen 
tři. Viz SIK-SIMON, Rita. In: TICHÝ, op. cit., s. 210–211. 
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6 TRESTNĚPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE 

Ochrana spotřebitele by měla být realizována především prostředky soukromého 

a správního práva. Někdy však tyto nejsou dostačující, a proto je důležité zmínit rovněž 

trestněprávní ochranu spojenou s podomním prodejem. Jelikož nebylo cílem práce 

zabývat se trestním právem, budu se této oblasti věnovat velice okrajově. 

   Trestněprávní ochrana se uplatňuje podle zásady subsidiarity trestní represe 

ve smyslu § 12 odst. 2 TrZ jako tzv. ultima ratio (nejzazší řešení). Podle Šámala by se 

tedy nemělo přistupovat k trestněprávní ochraně tam, kde lze dostatečné ochrany 

dosáhnout jinými civilněprávními prostředky nebo postihem za přestupek či správní 

delikt.177 

Výše uvedené nevylučuje, že dojde k souběhu trestněprávní odpovědnosti 

s odpovědností podle jiného právního odvětví, typicky se soukromým právem.178 

Souběh se správněprávní odpovědností bude však komplikovanější, neboť vyvstává 

otázka, zda není dvojí veřejnoprávní stíhání v rozporu se zásadou ne bis in idem.179 

Vždy tedy bude nutné individuálně posuzovat každý konkrétní případ. Jelikož bude 

trestněprávní ochrana oproti předchozím dvěma uplatňována zcela výjimečně180, 

nebude výklad o ní příliš rozsáhlý. 

 
177 Viz ŠÁMAL, Pavel. Subsidiarita trestní represe ve vztahu k jednotlivým skutkovým podstatám 
trestných činů v trestním zákoníku. Trestněprávní revue. 2010, roč. 9, č. 5. In: Beck-online [právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 22. 6. 2016].  Dostupné z: https://www.beck-
online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=nrptembrgbpxi4s7gvpxg5dsl4ytgmy&groupIndex=0&rowIndex=0 
178 Spotřebitel se může domáhat nejen soukromoprávní náhrady škody, ale i trestního stíhání, více 
o soukromoprávní ochraně viz kapitola 3.4.4 Ochrana proti porušení zákazu užívání nekalých 
obchodních praktik a zákazu nekalé soutěže. 
179 Srov. PROVAZNÍK, Jan (ve spoluautorství s ŽATECKOU, Evou). Trestněprávní přístup k ochraně 
zdraví spotřebitelů. In: VEČERKOVÁ, et al., op. cit., s. 214–218. 
180 Tento názor dovozuji ze statistiky zaslané Městkou policií Brno, kdy z celkových 48 případů porušení 
zákazu podomního prodeje na území obce, jež řešila v letech 2014–2015, byl pouze jeden předán Policii 
České republiky (viz příloha č. 6). Informace o předání Policii České republiky dostupná rovněž 
z http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/podomni-prodejce-pry-vyhrozoval-odpojenim-
elektriny-straznici-ho-dopadli/. Ke stejnému závěru o výjimečnosti uplatňování trestněprávní ochrany 
dospěl i Provazník na základě statistických přehledů kriminality Ministerstva spravedlnosti České 
republiky. Blíže k tomu PROVAZNÍK, Jan (ve spoluautorství s ŽATECKOU, Evou). 
In: VEČERKOVÁ, et al., op. cit., s. 222.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpxi4s7gvpxg5dsl4ytgmy&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpxi4s7gvpxg5dsl4ytgmy&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpxi4s7gvpxg5dsl4ytgmy&groupIndex=0&rowIndex=0
http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/podomni-prodejce-pry-vyhrozoval-odpojenim-elektriny-straznici-ho-dopadli/
http://www.mpb.cz/media/tiskove-zpravy/podomni-prodejce-pry-vyhrozoval-odpojenim-elektriny-straznici-ho-dopadli/
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Pro oblast podomního prodeje jsou dle mého názoru klíčové následující trestné 

činy proti svobodě: vydírání (§ 175 TrZ), útisk (§ 177 TrZ)181, porušování domovní svobody 

(§ 178 TrZ)182. Dále trestné činy proti majetku, a to podvod (§ 209 TrZ) a lichva 

(§ 218 TrZ), nebo trestný čin proti zdraví, kterým je ublížení na zdraví z nedbalosti 

(§ 148 TrZ)183. S porušováním zákazu nekalé soutěže a užíváním nekalých obchodních 

praktik při podomním prodeji budou úzce souviset trestné činy proti závazným 

pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, konkrétně porušení 

předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 TrZ)184, neoprávněné podnikání (§ 251 TrZ)185 

a poškozování spotřebitele (§ 253 TrZ)186.  

Stěžejní nedostatek platné a účinné trestněprávní ochrany spotřebitele spatřuji 

v nefunkčnosti a nekoncepčnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 

 
181 Půjde o jednání dosahující nižší intenzity než u vydírání, při kterém prodejce uplatňuje agresivní 
praktiky s cílem přimět spotřebitele k uzavření smlouvy psychickým i fyzickým násilím či pohrůžkou 
násilí. 
182 Jde o případy neoprávněného vniknutí do obydlí nebo o neoprávněné setrvání prodejce v něm. 
Dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2007, sp. zn. 7 Tdo 1147/2007 je trestný čin naplněn 
tehdy, když osoba sice vstoupí do obydlí se souhlasem toho, kdo zde bydlí, „avšak tohoto souhlasu dosáhne 
lstí založenou na nepravdivém tvrzení o své totožnosti, popřípadě o důvodech či účelu svého vstupu do bytu“. In: Beck-
online [online právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné z: 
https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptembqg5pxixzrga2de&groupIndex=0&rowIndex=0 
183 Společnost AQUA Consilium s.r.o. prodávala vodní filtry na čištění vody. Laboratorní testy ovšem 
prokázaly, že je tato voda po filtraci naopak zdraví škodlivá. Pokud by jednání naplnilo určitou intenzitu, 
mohli bychom uvažovat o spáchání trestného činu. Více in Tiskové zprávy [online]. Česká obchodní 
inspekce, 28. 4. 2016 [cit. 14. 6. 2016]. Dostupný z: http://www.coi.cz/rozborem-vody-zacne-
predvadeci-akce-primo-u-vas-doma-nc1989/ 
184 Na rozdíl od OZ je výčet v TrZ taxativní, nelze tedy obecně užít generální klauzuli nekalé soutěže 
pro případy zvlášť zákonem neupravené stejně jako v soukromém právu. Trestní zákoník navíc 
obsahuje požadavek, aby v důsledku nekalosoutěžního jednání byla podnikatelem způsobena jiným 
soutěžitelům nebo spotřebitelům „újma ve větším rozsahu“ nebo aby sobě nebo jinému opatřil daným 
jednáním ve „větším rozsahu neoprávněné výhody“.  Lze dovodit, že pro určení peněžité hranice 
analogicky použijeme § 138 TrZ (tj. hranice 50 000 Kč pro větší škodu či větší prospěch). 
185 Podle judikatury je neoprávněným podnikáním „neoprávněné poskytování služeb nebo provozování výrobního 
nebo jiného výdělečného podnikání, které má povahu drobného živnostenského podnikání, jímž pachatel dosahuje příjmy 
srovnatelné s příjmy z pracovního poměru s běžným výdělkem, se děje ve větším rozsahu ve smyslu ustanovení  
§ 118 odst. 1 tr. zák., jen když je vykonáváno po dobu nejméně šesti měsíců“. Rozsudek Krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 12. 4. 1995, sp. zn. 9 To 118/95. In: Beck-online [online právní informační systém]. 
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/document-
view.seam?documentId=njptcojzgzpxexzvl52he&groupIndex=0&rowIndex=0 
186Zahrnuje dvě samostatné skutkové podstaty, jednak úmyslné způsobení škody nikoli nepatrné 
(nejméně 5 000 Kč), jednak šizení na jakosti, množství nebo hmotnosti a zatajení vad. Poškozování 
spotřebitele je ve vztahu speciality vůči obecnému trestnému činu podvodu (§ 209 TrZ) podle PÚRY, 
Františka. In HENDRYCH, Dušan a Josef FIALA et al. Právnický slovník. 3. vyd. Praha: Nakladatelství 
C. H. Beck, 2009, s. 762. Podle mého názoru je rozdíl mezi pojmy v tom, že u podvodu nejsou zboží 
nebo služby dodány a poskytnuty vůbec.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxixzrga2de&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxixzrga2de&groupIndex=0&rowIndex=0
http://www.coi.cz/rozborem-vody-zacne-predvadeci-akce-primo-u-vas-doma-nc1989/
http://www.coi.cz/rozborem-vody-zacne-predvadeci-akce-primo-u-vas-doma-nc1989/
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgzpxexzvl52he&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgzpxexzvl52he&groupIndex=0&rowIndex=0
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právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPOS“), ve znění pozdějších předpisů. 

Jelínek poukazuje na jeho nedostatky spojené s novelou č. 183/2016 Sb. Podle něj má 

být právní praxe na jednu stranu usměrňována k tomu, aby „důsledněji aplikovala princip 

subsidiarity trestní represe a pečlivěji zvažovala možnost jeho aplikace“, na druhou stranu vejde 

1. prosince 2016 v účinnost novela TOPOS č. 183/2016 Sb., která zavádí generální 

trestní odpovědnost právnických osob, s výjimkou trestných činů v novém 

§ 7 TOPOS uvedených.187 Jelínek novelu považuje za nesprávnou a dostatečně 

nepromyšlenou.188 Stávající koncepce je taková, že za většinu výše uvedených trestných 

činů může být odpovědná pouze fyzická osoba. Výčet těch, které může spáchat 

právnická osoba, nalezneme v § 7 TOPOS, v oblasti podomního prodeje přichází 

do úvahy trestný čin vydírání, podvodu a lichvy. Právnická osoba tedy bude moci být 

formálně stíhána za všechny výše uvedené trestné činy stejně jako fyzická osoba 

(s výjimkou § 248 odst. 2 TrZ). Obávám se však, že ani zavedení generální trestní 

odpovědnosti právnických osob nezlepší situaci s ohledem na výše popsanou 

nefunkčnost a nekoncepčnost zákona, kdy se musí důsledně uplatňovat zásada 

subsidiarity trestní represe a správněprávní trestní mnohdy umožňuje uložit vyšší 

sankce. 

Dále si kladu otázku, kdo bude odpovědný za trestný čin, jenž formálně 

nespáchá zaměstnanec společnosti (resp. právnické osoby), ale osoba samostatně 

výdělečně činná, jako je tomu u velké části podomních prodejců (tzv. švarc systém). 

Jsem přesvědčena, že i za takové jednání bude odpovídat právnická osoba, což lze 

 
187 Což dle něj mj. vyplývá ze stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu publikovaného 
pod č. 26/2014 – IV Sb. rozh. tr., že mimotrestní předpisy umožnují mnohdy širší a vhodnější postih 
právnických osob než je tomu u fyzických osob, kde se princip subsidiarity uplatní rovněž. Podrobněji 
in JELÍNEK, Jiří. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie. 2014, roč. 21, 
č. 9, s. 20. 
188 JELÍNEK, 2014, op. cit., s. 20. Dále k novele TOPOS uvádí, že s ní rozhodně nemohou být 
spokojené „orgány činné v trestním řízení, které například prakticky nemohou aplikovat zásadu subsidiarity trestní 
represe, tedy neposuzovat delikt jako trestný čin v případě jeho menší škodlivosti, vzhledem k tomu, že právní úprava 
správních deliktů je u nás naprosto nepřehledná, nejasná, správní sankce svým rozsahem v mnohých případech přesahují 
výměru trestních sankcí apod. Podrobněji in MALECKÝ, Robert. Jiří Jelínek: Návrh na změny v trestní 
odpovědnosti právnických osob je nesystémový, nevhodný a chatrně odůvodněný. Česká-justice.cz 
[online]. Media Network s.r.o. [cit. 28. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.ceska-justice.cz/2015/01/jiri-
jelinek-navrh-na-zmeny-v-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-je-nesystemovy-nevhodny-a-
chatrne-oduvodneny/ 

 

http://www.ceska-justice.cz/2015/01/jiri-jelinek-navrh-na-zmeny-v-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-je-nesystemovy-nevhodny-a-chatrne-oduvodneny/
http://www.ceska-justice.cz/2015/01/jiri-jelinek-navrh-na-zmeny-v-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-je-nesystemovy-nevhodny-a-chatrne-oduvodneny/
http://www.ceska-justice.cz/2015/01/jiri-jelinek-navrh-na-zmeny-v-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-je-nesystemovy-nevhodny-a-chatrne-oduvodneny/
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dle mého názoru dovodit z § 8 odst. 1 písm. d) TOPOS. Ten uvádí, že právnickou 

osobu zásadně zavazuje jednání zaměstnance nebo „osoby v obdobném postavení“ 

při plnění pracovních úkolů.  

Dalším nedostatkem trestněprávní ochrany je stejně jako u ochrany 

správněprávní (viz kapitola 5.4 Dílčí závěry ke správněprávní ochraně spotřebitele 

z hlediska dohledu dozorových orgánů) to, že si spotřebitelé často nejsou vědomi 

naplnění skutkové podstaty trestného činu. U tzv. zvlášť zranitelných spotřebitelů je 

problém navíc umocněn tím, že si tuto skutečnost odmítají připustit.189 Závěrem lze 

dodat, že ačkoliv je trestní represe v právním státě nejzazším řešením (ultima ratio), 

působí rovněž preventivně, neboť odrazuje od podvodného a nepoctivého přístupu 

ke spotřebitelům, což je jedním z cílů ochrany spotřebitele. 

  

 
189 Obdobně PROVAZNÍK, Jan (ve spoluautorství s ŽATECKOU, Evou). In: VEČERKOVÁ, et al., 
op. cit., s. 220–221. 
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ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce analyzovala aspekty spojené s podomním prodejem 

z  pohledu soukromého práva (zejména OZ, SpotřÚ) a práva veřejného (zejména 

OchSpotř, EnerZ, ElKom, ŽZ, obecní zřízení, PřestupZ, SŘ, TrZ, TOPOS). 

Jelikož jsou při tomto druhu prodeje spotřebitelé často vystaveni momentu 

překvapení, psychologickému nátlaku a nedostatku času pro racionální zvážení 

nabídky, poskytují jim právní předpisy zvláštní ochranu prostřednictvím regulace práv 

a povinností (informační povinnost, právo na odstoupení od smlouvy, institut laesio 

enormis, ochrana před nekalými obchodními praktikami, ochrana proti nekalé soutěži, 

zákaz podomního prodeje na území obce, správněprávní a trestněprávní ochrana). 

Nutno dodat, že podomní prodej není nebezpečný sám o sobě, nebezpečným jej činí 

až nekalé obchodní praktiky užívané některými prodejci ve vztahu převážně 

k seniorům jako zvláště zranitelným spotřebitelům a nerespektování dalších zákonných 

povinností. 

Právní úprava podomního prodeje de lege lata skýtá podle mého názoru značné 

množství nedostatků, z nichž za ty nejpodstatnější považuji následující. V prvé řadě je 

třeba poukázat na to, že podomní prodej nemá v českém právním řádu universální 

legální definici. Vymezení lze nalézt v tržních řádech obcí vydávaných 

jako podzákonné právní předpisy formou nařízení. Problém vidím tedy nejenom 

v tom, že neexistuje univerzálně platná a účinná definice podomního prodeje, ale také 

v tom, že povinnost definovat pojem mají právě obce. V závěru to může vést 

k zintenzivnění interpretačních problémů a také ke zbytečně vyšším nárokům 

na obecní správu.190 De lege ferenda bych doporučila zavést legální universální definici 

podomního prodeje, která by mohla znít takto: „Podomní prodej je nabídka zboží 

a služeb, prodej zboží a poskytování služeb, v objektech sloužících 

 
190 O tom, že pro obec není snadné pojem definovat, svědčí také žádost o sdělení informace k rukám 
Ministerstva průmyslu a obchodu podaná krajským úřadem Jihomoravského kraje. V ní se úřad ptá, zda 
má obec povinnost podomní prodej v nařízení definovat a pokud ano, jak má tato definice znít. Sdělení 
k žádosti o stanovisko – problematika zákazu podomního/pochůzkového prodeje, resp. tržního řádu 
ze dne 18. 7. 2014, sp. zn. MPO 29235/2014. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2014, s. 1 [cit. 
29. 6. 2016].  Dostupné z: www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=279495&TypeID=7 
 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=279495&TypeID=7
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ke spotřebitelově bydlení nebo k práci mimo obchodní prostory podnikatele 

za současné fyzické přítomnosti obou stran.“ 

Zaměřím-li se na převážně soukromoprávní aspekty spojené s kontraktačním 

procesem, potom nedostatky spatřuji v úpravě informační povinnosti, která je 

podnikateli zákonem uložena pouze v pozitivním smyslu. Často tak dochází 

k záměrnému zahlcování spotřebitele informacemi, který není v závěru schopen vybrat 

ty klíčové a na základě nich uvážlivě zhodnotit výhodnost nabídky.  De lege ferenda 

navrhuji, aby byla informační povinnost upravena také v negativním smyslu. 

Nedostatky nacházím rovněž v transpozici směrnice 2011/83/EU. Zatímco 

jazykovou metodou výkladu § 1829 odst. 1 písm. a) OZ lze dospět k závěru, 

že spotřebitel může odstoupit od smlouvy až ode dne převzetí zboží, směrnice hovoří 

o tom, že tak lze činit ještě před převzetím.  Je tedy nutné dané ustanovení vykládat 

eurokonformní metodou. Vyvstává rovněž otázka, zda pouhé nepřevzetí zásilky lze 

vyložit jako odstoupení od smlouvy. Jsem toho názoru, že nikoliv, neboť směrnice 

požaduje, aby spotřebitel odstoupil od smlouvy výslovně. De lege ferenda by bylo vhodné 

daná ustanovení OZ novelizovat.  

Naopak pozitivně hodnotím prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy 

na 14 dnů. Aplikační praxe však ukazuje problém, že mnozí podomní prodejci toto 

právo nerespektují a spotřebitelům peníze nevrací. Lze proto doporučit spotřebitelům, 

aby spolu se smlouvou uzavírali současně úvěrovou smlouvu, která automaticky zaniká 

v důsledku odstoupení, aniž by musel spotřebitel věřiteli peníze vracet dříve, než mu 

je poskytne podnikatel. Zavádět odložené platby bohužel nelze kvůli čl. 9 odst. 3 

směrnice 2011/83/EU, jež funguje na principu maximální harmonizace.  

Ambici ke zvýšení ochrany spotřebitele v soukromoprávní rovině může mít 

institut tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR), jež bohužel 

ve většině případů usiluje pouze o smírnou dohodu stran. Orgány ADR až na výjimky 

nevydávají závazná stanovisko či rozhodnutí. Vyjadřuji obavy nad tím, jak bude toto 

řízení efektivní právě u podomního prodeje, který je typický nabízením předraženého 

zboží a služeb spolu spolu s užíváním nekalých obchodních praktik. Otázka 

tzv. férovosti podnikatele, jenž se bude snažit se spotřebitelem spor smírně vyřešit, 

může v takovém případě vyznívat až utopicky. Jako vhodnější řešení de lege ferenda 
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navrhuji zavést do českého právního řádu institut skupinových řízení. Mějme však 

na paměti, že ani skupinová řízení nemohou zcela odstranit další problém 

pro podomní prodej typický. Tím je vymahatelnost práva (resp. pohledávek) 

u podnikatelů, kteří formálně žádný majetek nemají (problematika tzv. bílých koňů). 

Ve veřejnoprávní rovině může mít ambice ke zvýšení ochrany spotřebitele 

zakazování podomního prodeje na území obcí formou nařízení. I zde je třeba si 

uvědomit, že samotným zákazem podomní prodej z obce zcela nevymizí. Je potřeba 

kontrolovat, zda nedochází k jeho porušování. Jako problematickou hodnotím úpravu 

hned ve třech oblastech. První se týká samotného práva obce podomní prodej zakázat, 

druhá směřuje ke kontrolním mechanismům a třetí k informovanosti. Jako první je 

třeba upozornit na to, že mezi obcemi panuje nejistota, zda a jakým způsobem mohou 

podomní prodej zakázat, aniž by tím zasáhly do čl. 26 odst. 1 Listiny, a zda musí 

vymezit všechny podmínky ukládané § 18 odst. 1 ŽZ. Podle závěru Ústavního soudu 

je zákaz podomního prodeje legitimní, nejsou-li v obci současně zakázány jiné formy 

prodeje mimo obchodní prostory, aniž by nařízení muselo vymezit a rozdělit místa 

pro prodej a poskytování služeb podle § 18 odst. 1 ŽZ. De lege ferenda bych doporučila 

novelizaci ŽZ v souladu se závěry soudu. Druhá oblast se týká výše zmíněné kontroly 

porušování zákazu podomního prodeje. Výrazným negativem je nepřehlednost tohoto 

systému, neboť není zákonem pevně stanoveno, které orgány mají porušení zákazu 

podomního prodeje kontrolovat a sankcionovat, to zůstává v gesci samotných obcí. 

Podle mého názoru je tím zvýšena netransparentnost veřejné správy. De lege ferenda 

navrhuji stanovit přesný postup zákonem. Třetí oblast se týká nedostatečné 

informovanosti občanů obce a podnikatelů v otázce zákazu podomního prodeje 

na území obce. Bylo by vhodné, aby obce zintenzivnily proces předávání informací 

tak, aby každý jejich občan věděl, zda je v nich podomní prodej zakázán (stejně tak u 

podnikatelů) a na koho se obrátit v případě porušení zákazu. 

Kromě výše uvedeného správní orgány kontrolují dodržování zákonů 

na ochranu spotřebitele. Jejich postavení při podomním prodeji však z principu 

nemůže být tak silné jako např. u předváděcích prodejních akcí, protože se dozví pouze 

o takových případech porušení zákona, které spotřebitel sám aktivně oznámí. 

Vezmeme-li v potaz obecnou aktivitu člověka u činností, jež nemá povinnost vykonat, 
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nemůžeme očekávat zázraky ani zde. V závěru bizarně může působit i výše pokuty 

udělené podomním prodejcům, porovnáme-li ji s výnosy z takto uzavřených smluv.  

Obecně můžu shrnout, že velký problém právní úpravy podomního prodeje vidím 

v její nepřehlednosti pro tzv. průměrného spotřebitele, jenž má být zároveň bdělý svých 

práv. Nepřehlednosti si je vědoma rovněž Vláda ČR, která do Priorit spotřebitelské 

politiky pro léta 2015 – 2020 zařadila posouzení přínosů a negativ vytvoření uceleného 

spotřebitelského právního předpisu, tzv. Spotřebitelského kodexu. Obávám se však, 

že ani kodex problém s nepřehledností zcela neodstraní, neboť půjde pouze o další 

zákon z řady velkého množství jiných právních předpisů upravujících spotřebitelské 

právo. 

Závěrem nezbývá než s trochou nadsázky dodat, že nebude-li poptávka 

po podomním prodeji, potom nebude ani nabídka, a podnikatelé budou muset opustit 

své motto „všude dobře, doma nejlíp“. 
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