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ÚVOD

Tématem této diplomové práce je veřejnoprávní ochrana spotřebitele. Ochrana spotřebitele 

obecně je v posledních desetiletích často diskutovaným a právem normovaným tématem. 

Mohli bychom si možná říci, že spotřebiteli bylo v uplynulé době věnováno již tolik 

pozornosti, bylo dosaženo takových výsledků, že současný stav je již uspokojivý a není 

potřebné se této oblasti zvláště věnovat. Domnívám se nicméně, že toto téma je stále aktuální. 

O ochraně spotřebitele je totiž třeba přemýšlet především ve vztahu, ve vztahu spotřebitele 

s druhou stranou, kterou je možné označit za profesionální, a před níž je spotřebitel pro svoji 

neprofesionalitu chráněn. A tak jako se mohou vyvíjet stále nové metody a techniky, které 

profesionální strana může při jednání s neprofesionálem používat (nebo tak jako se vyvíjí 

oblasti, ve kterých jednání probíhá – viz například nové pojetí jednotného digitálního trhu), 

tak je třeba rovněž dále promýšlet, aktualizovat a rozvíjet právní ochranu, kterou jsme se 

rozhodli spotřebiteli věnovat. „Věnování ochrany“ je příznačné obzvláště u ochrany 

veřejnoprávní. Stát totiž v zásadě bez přičinění spotřebitele vytváří základní bezpečné 

prostředí pro jednání spotřebitele s podnikateli a dohlíží na jeho zachovávání. Ochrana 

spotřebitele veřejnoprávní by měla navazovat na tu soukromoprávní, jež dává spotřebiteli 

určité nástroje, jimiž je jeho fakticky nerovné postavení ve vztahu s profesionálem, v našem 

prostředí lze říci podnikatelem, v duchu materiální rovnosti vyrovnáváno. Použití těchto 

nástrojů je již na spotřebiteli. Je třeba ještě dodat, že celý právní koncept ochrany spotřebitele 

by měl jít ruku v ruce s kultivací spotřebitelského prostředí a se zvyšováním zájmu 

spotřebitelů o svá práva – v opačném případě nepomůže ani sebelepší právní úprava. 

K zájmu o právo ochrany spotřebitele mě přivedla i vlastní zkušenost, více než 

jedenapůlroční praxe na poradenské lince v jedné české spotřebitelské organizaci. Představu 

o problémech, které mohou ve spotřebitelsko-podnikatelském prostředí vzniknout, mám tedy 

obohacenou o řešení řady konkrétních případů. Zvolil jsem si zaměření na veřejnoprávní 

ochranu spotřebitele, protože se domnívám, že je na ní co do kvantity celkově méně zaměřena 

odborná pozornost než na ochranu soukromoprávní.  

Čtenář, který bude níže procházet dlouhý seznam norem, v nichž je veřejnoprávní 

ochrana spotřebitele obsažena, se pravděpodobně pozastaví nad tím, zda je vůbec 

veřejnoprávní ochrana spotřebitele vhodným tématem pro diplomovou práci. Není rozsah 

veřejnoprávní ochrany spotřebitele příliš široký a neztroskotá na něm diplomová práce? Tato 

otázka je zcela namístě. Domnívám se nicméně, že záleží na koncepci práce a na jejím cíli. 

Nekladu si za cíl podat vyčerpávající popis veřejnoprávní ochrany spotřebitele v platném 
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právu; z tohoto hlediska by byly ambice skutečně přehnané. Záměrem práce je vymezit 

veřejnoprávní ochranu spotřebitele, představit její obsah a charakterizovat ji. Veřejnoprávní 

ochrana spotřebitele bude v práci vymezena v obecném duchu a konkrétnější pojednání by 

měla toto vymezení upřesňovat.  

Práce je, kromě úvodu a závěru, členěna na tři části. První část nazvaná Veřejnoprávní 

ochrana spotřebitele představuje jádro práce. Jejím cílem je obecné vymezení veřejnoprávní 

ochrany spotřebitele. V první kapitole se zabývám pojmem spotřebitel, ale rovněž i pojmem 

podnikatel. Tyto dva aktéry je třeba definovat, abychom si mohli jasně uvědomit, v jakých 

vztazích se bude právní ochrana spotřebitele uplatňovat. Druhá kapitola se již zaměřuje na 

ochranu spotřebitele. Ochranu spotřebitele pro účely práce stručně vymezím, budu sledovat 

její vývoj a pátrat po jejích důvodech a cílech. Ve třetí kapitole ochranu spotřebitele dále 

specifikuji a přistoupím již k charakteristice samotné veřejnoprávní ochrany spotřebitele. 

Pokusím se objasnit kritéria rozlišování práva na soukromé a veřejné. V návaznosti na to pak 

rozliším ochranu spotřebitele veřejnoprávní a budu se zabývat jejím vztahem k ochraně 

soukromoprávní. Dále představím normy evropské a české právní úpravy, v nichž je 

veřejnoprávní ochrana spotřebitele obsažena. 

Část druhá je pojmenována Vybrané instituty v rámci veřejnoprávní ochrany 

spotřebitele. V její první kapitole se zaměřím na nekalé obchodní praktiky a ve druhé na 

povinnosti související s konáním organizovaných akcí.  

Konečně třetí část se nazývá Dozor v oblasti ochrany spotřebitele a odpovědnost při 

porušení dozorovaných povinností. V první kapitole této části se budu věnovat správnímu 

dozoru ochrany spotřebitele a druhou kapitolou uzavřu práci se zaměřením na právní 

odpovědnost v oblasti ochrany spotřebitele. 

Druhá a třetí část má za cíl doplnit spíše teoretickou část první. S určitým 

zjednodušením (například ohledně trestněprávních aspektů) vycházím z toho, že 

veřejnoprávní ochrana spotřebitele spočívá ve stanovení povinností osobám, které vyrábějí, 

dovážejí nebo prodávají výrobky anebo poskytují služby, ve správním dozoru nad jejich 

dodržováním a v uplatnění odpovědnosti v případě jejich porušení.
1
 Druhá část práce má na 

příkladu přiblížit právě tyto povinnosti, třetí část se blíže zaměřuje na správní dozor 

a odpovědnost v rámci ochrany spotřebitele. 

 

                                                           
1
 Viz STAŠA, Josef. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele. In: HENDRYCH, Dušan et al. Právnický slovník. 

3., podstatně rozšířené vydání. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy odborné slovníky, s. 1230. 
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V práci používám kurzivu pro označení názvů a také pro uložení důrazu na určitá slova tam, 

kde to považuji za vhodné. Rovněž se v některých pasážích (v rámci výčtu norem nebo 

institucí) dopouštím určitého systematického zjednodušení. Pokud například v samostatném a 

systematicky odděleném bodu výčtu pojednávám o určitém zákonu, dále jej v tom bodu 

nezřídka označuji pouze jako „zákon“. Cílem je dosažení větší plynulosti textu. Některé 

pasáže, které obsahují citace sledovaného pojmu v různých normách, uvádím pro znázornění 

jejich doplňkového charakteru v písmu menším o jednu velikost. 
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ČÁST PRVNÍ. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele       

 

KAPITOLA I. Spotřebitel 

 

Nejprve se zaměřím na vymezení pojmu spotřebitel. Spotřebitel je osoba, která je definována 

určitými vlastnostmi. Tyto vlastnosti se co do detailů mohou lišit dle záměrů normotvůrce. 

Nicméně je možné dohledat určitý „pevný základ“ v tom, že se jedná o osobu, jež si opatřuje 

statky nebo služby pro účely osobní či rodinné.
2
 Nebo vyjádřeno i stručněji: spotřebitelem je 

ten, kdo konzumuje, spotřebuje.
3
 Tato osoba je v oblasti opatřování komodit považována za 

méně zkušenou než ti, kdo se určitou činností živí, a proto je definována a následně 

i chráněna. K výše uvedeným vlastnostem lze tedy doplnit i rys neprofesionality. Dle 

předpokladů o míře schopností takových osob se poté liší i některé teoretické přístupy ke 

spotřebiteli. Rozlišován je například takzvaný pasivní spotřebitel (slabá, důvěřivá osoba) 

a takzvaný aktivní spotřebitel (svědomitá, kritická osoba).
4
 

Jakých podob ovšem spotřebitel nabývá konkrétně v právním prostředí nám blízkém, 

tedy v právním řádu České republiky a rovněž v právu Evropské unie, ukážu v následujících 

podkapitolách. Nejprve se zaměřím na evropskou úpravu, protože z ní poté vychází ta česká. 

 

I. 1. Spotřebitel v evropském právu 

 

Ochrana spotřebitele se v politice Evropské unie začala výrazněji projevovat v 70. letech 

dvacátého století.
5
 Po uvedení tématu v Předběžném programu EHS  pro politiku ochrany  

a informovanosti spotřebitele přijatého v roce 1975
6
 se následně pojem spotřebitel dostává 

i do norem primárního práva Evropské unie (Jednotným evropským aktem z roku 1986). Zde 

nicméně není poskytnuta jeho definice. Tu je třeba hledat v normách sekundárního práva 

legislativy Evropské unie, dotvořenou soudními rozhodnutími Evropského soudního dvora.
 7

 

 

                                                           
2
Srovnej ELISCHER, David. Spotřebitel. In: DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 297. 
3
 Heslo Consumer. In: BLACK, Henry Campbell. Blackův právnický slovník. 6. vydání. Praha: Victoria 

Publishing, 1993, s. 299. 
4
 ELISCHER, David. Spotřebitel. In: DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 299. 
5
 Blíže viz SCHEU ,Harald. Ochrana spotřebitele v právu Evropské unie. In: SALAČ, Josef et al. Právní 

ochrana spotřebitele. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011, s. 98 an. 
6
 Úřední věstník 1975, C 92/1. 

7
 K pojmům „primární“ a „sekundární“ právo EU viz například TICHÝ, Luboš. Prameny evropského práva. 

In: TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 5. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 189 n. 
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Spotřebitel je definován ve více směrnicích, a to s určitými odlišnostmi, které vyplývají ze 

zaměření úpravy. Následuje příkladný výčet definic spotřebitele:  

 

 Dle směrnice Rady č. 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě 

smluv uzavřených mimo obchodní prostory se rozuměla (směrnice pozbyla platnosti 

k 13. 6. 2014)
 8

 „spotřebitelem jakákoli fyzická osoba, která v transakcích spadajících do 

oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za jeho 

podnikatelskou činnost nebo výkon povolání“. 

 Dle směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy se rozumí „spotřebitelem osoba, která si koupí nebo se zaváže, že si koupí 

soubor služeb ("hlavní smluvní strana"), nebo jakákoli osoba, jejímž jménem se hlavní smluvní 

strana zavazuje ke koupi souboru služeb ("ostatní příjemci"), nebo jakákoli osoba, na kterou 

hlavní smluvní strana nebo ostatní příjemci převedou soubor služeb ("příjemce")“. 

 Dle směrnice Rady č. 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách se rozumí „spotřebitelem fyzická osoba, která ve smlouvách, na 

které se vztahuje tato směrnice, jedná pro účely, které nespadají do rámce její obchodní nebo 

výrobní činnosti nebo povolání“. 

 Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně 

spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku se rozuměla (směrnice pozbyla platnosti 

k 13. 6. 2014) „spotřebitelem jakákoli fyzická osoba, která ve smlouvách v oblasti působnosti 

této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za jeho podnikatelskou činnost nebo 

výkon povolání“. 

 Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně 

spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli se „spotřebitelem rozumí 

fyzická osoba, která kupuje výrobek pro účely nespadající do její obchodní nebo pracovní 

činnosti“. 

 Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 

o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu se rozumí 

„spotřebitelem fyzická osoba, jež v obchodních praktikách spadajících do oblasti působnosti 

této směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti 

nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného povolání“. 

 Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 

o smlouvách o spotřebitelském úvěru se rozumí „spotřebitelem fyzická osoba, která při 

operacích, na něž se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem nesouvisejícím s její živností, 

podnikáním nebo povoláním“. 

                                                           
8
 Normy, jež pozbyly platnosti, uvádím pro dokreslení vývoje sledovaného pojmu. 
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 Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech 

spotřebitelů se rozumí „spotřebitelem fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje 

tato směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, 

řemeslo nebo povolání“. 

 Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 

o alternativním řešení spotřebitelských sporů se rozumí „spotřebitelem fyzická osoba, jež 

jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti nebo řemesla 

anebo výkonu jejího povolání“. 

 

O spotřebiteli se v evropských směrnicích hovoří výslovně jako o fyzické osobě (až na 

výjimku ve směrnici č. 90/314/EHS), jejíž jednání sleduje účel, který se pohybuje mimo 

rámec výkonu povolání, svobodného povolání, pracovní činnosti, provozování obchodu, 

výrobní činnosti, řemesla, nebo živnosti. Na výrazy použité v českém znění směrnic se 

zaměřila Markéta Selucká a porovnala jej se zněním anglickým a německým.
 9

 Konstatuje 

například, že oproti anglickému znění užívajícímu takřka výlučně termínů „trade“, 

„profession“, „business“ je české výrazivo rozmanitější, což nelze v rámci aplikace právních 

norem brát jako výhodu, spíše naopak. Doplním k tomu, že ve francouzském znění je 

vyjádření ještě jednodušší a jednotnější. V několika směrnicích používá pouze výraz „activité 

professionnelle“ zahrnující to, co je v jiných zněních ještě rozlišováno jako obchodní činnost 

a samostatný výkon povolání.  

 

Z jazykového výkladu citovaných směrnic, až na zmíněnou výjimku, vyplývá, že 

spotřebitelem je fyzická osoba. Přesto v případě Cape v. Idealservice
10

 řešil ESD předběžnou 

otázku, zda je nutné dle čl. 2 písm. b) směrnice č. 93/13/EHS zahrnovat pod pojem 

„spotřebitel“ pouze fyzickou osobu. Předmětem řízení byla respektive otázka, zda to, že 

právnická osoba není dle směrnice podřazena pod pojem spotřebitel, brání členským státům, 

aby při implementaci zahrnuly pod pojem spotřebitele i PO. ESD dovozuje, že „spotřebitel“ 

musí dle směrnice č. 93/13/EHS zahrnovat pouze fyzickou osobu, čímž se pro tento případ 

přiklonil k uplatnění metody úplné harmonizace.
11

 Při implementaci není možné rozšířit 

pojem spotřebitel. Nicméně je možné rozšířit ochranu i na jinak pojmenované subjekty. 

Rozšíření ochrany je předvídáno (a zároveň regulováno) v samotných normách EU, například 

                                                           
9
 SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 50. 

10
 Spojené věci Cape v. Idealservice, C-541/99 a Idealservice v. OMAI, C-542/99, SbSD, 2001, I-09049. 

11
 O metodách harmonizace viz níže v části první, kapitole III., podkapitole s názvem Veřejnoprávní ochrana 

spotřebitele v právu Evropské unie. 
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v bodě 13 preambule směrnice č. 2011/83/EU.
12

 Pro příklad rozšíření ochrany lze uvést 

francouzskou úpravu se zavedením pojmu neprofesionál, kterému je poskytována obdobná 

ochrana jako spotřebiteli a kterým může být i právnická osoba.
13

 V české úpravě je situace 

řešena obdobně v rámci úpravy kupní smlouvy v OZ. Pátý pododdíl oddílu Koupě s názvem 

Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě obsahuje pravidla, která poskytují zvláštní 

ochranu kupujícímu. Dle § 2158 OZ se tento pododdíl aplikuje na případy, kdy je 

prodávajícím podnikatel, s výjimkou situace, kdy je kupujícím rovněž podnikatel a při 

uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. 

Z tohoto vymezení vyplývá, že se pátý pododdíl týká nejen pouze spotřebitelů (srovnej 

§ 419 OZ) ale i jiných ne-podnikatelů. Těmi mohou být například i právnické osoby. 

 

Tím, zda musí být straně jednající v rámci své vlastní obchodní činnosti znám účel jednání 

druhé strany, případného spotřebitele, se zabýval ESD v případě Johann Gruber v. Bay.
14

 

Soudní dvůr v rámci řízení o předběžné otázce zodpovídal dotaz rakouského Nejvyššího 

soudu: „Je třeba k určení účelu transakce vzít v úvahu skutečnosti objektivně zřejmé 

z hlediska smluvního partnera spotřebitele?“ Tato otázka vzešla při aplikaci čl. 13 Bruselské 

úmluvy
15

 a týká se toho, zda se bude účel jednání posuzovat objektivně, ze zjištěných 

skutečností, nebo subjektivně, z hlediska toho, co bylo druhé straně známo. ESD odpovídá: 

objektivně, v zásadě. Soudní dvůr dovodil, že soud by při řešení případu měl přihlédnout ke 

zjištěným skutečnostem, které objasňují, zda daná osoba jedná skutečně jako spotřebitel či 

podnikatel, kromě případu, kdy by jednající osoba vlastním chováním vyvolala ve svém 

smluvním partnerovi oprávněný dojem, že jedná za účelem podnikání.  

Stejný případ (tedy Johann Gruber v. Bay) přinesl i otázku, jak posoudit jednání, které by 

sledovalo zčásti účel podnikatelský a zčásti účel mimo rámec vlastního podnikání. Soudní 

dvůr uzavírá, že chráněna by měla být pouze osoba, která je ve slabším postavení. Pokud by 

se jednalo o smíšený zájem, ochrana na místě není. Výjimkou by dle soudního dvora byl 

                                                           
12

Výňatek z bodu 13 preambule směrnice č. 2011/83/EU: „Členské státy mohou například rozhodnout, že 

uplatňování pravidel stanovených touto směrnicí rozšíří i na právnické nebo fyzické osoby, které nejsou 

"spotřebiteli" ve smyslu této směrnice, jako jsou například nevládní organizace a začínající nebo malé a střední 

podniky…“. 
13

 Viz SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní rozhledy, 

2010, roč. 18, č. 14, s. 513. 
14

 Johann Gruber v. Bay, C-464/01, SbSD, 2005, I-00439. 
15

 Úmluva ze dne 27. září 1968 o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech. Jedná se o mezinárodní smlouvu, která byla výkladové pravomoci ESD svěřena na základě zvláštního 

protokolu. Z hlediska evropského práva patří do takzvaného terciálního práva. Viz ZEMÁNEK, Jiří. 

Harmonizace práva členských států. In: TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 5. přepracované vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 234. 
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případ, kdy by část jednání zaměřená na podnikání byla nepatrná. V takovém případě lze 

ochranu spotřebitele poskytnout. 

 

V případě Benincasa v. Dentalkit
16

 ESD rovněž zostřil rysy spotřebitele. Výkladový problém 

vyvstal na základě čl. 13 a čl. 14 Bruselské úmluvy: je spotřebitelem ten, kdo jedná za účelem 

podnikání, které ještě neprovozuje? Pan Benincasa totiž uzavřel se společností Dentalkit Srl. 

franchisovou smlouvu na jejímž základě mohl otevřít obchod s produkty Dentalkit 

v Mnichově. Ač byl ve smlouvě uveden pro případné spory příslušný soud ve Florencii, pan 

Benincasa zažaloval společnost Dentalkit v Mnichově a chtěl se domáhat prohlášení smlouvy 

za neplatnou. Možnost žalovat u německého soudu by pro pana Benincasu vyplývala právě 

z výše uvedených ustanovení Bruselské úmluvy chránících spotřebitele. Soudní dvůr rozhodl, 

že ačkoliv je obchodní aktivita plánovaná do budoucna, neměla by tím být zbavena potřebné 

profesionality. Spotřebitel by měl být chráněn při uzavírání smluv pro vlastní potřebu. Není 

jím tedy někdo, kdo jedná za účelem budoucího podnikání. To potvrzuje ochranu spotřebitele 

jako ekonomicky slabší strany. 

 

I. 2. Spotřebitel v českém právu 

 

Nejprve se zaměřím na definici spotřebitele v obecném předpise veřejnoprávní ochrany 

spotřebitele, ZOS. 

Zákonná definice spotřebitele v ZOS se nachází v § 2 odst. 1 písm. a): „(spotřebitelem 

se rozumí) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání.“ 

Spotřebitelem může být tedy pouze fyzická osoba, což je změnou oproti dřívější právní 

úpravě, kterou přinesl zákon č. 155/2010 Sb. (viz dále). Změna reflektuje pojem spotřebitele 

ve světle legislativy Evropské Unie a jejího výkladu ESD.
17

  

Definice pokračuje negativním vymezením. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, 

která nejedná za určitých okolností, a to v rámci své vlastní podnikatelské činnosti nebo 

vlastního výkonu svého povolání.  

Pojem podnikatelská činnost není v zákoně o ochraně spotřebitele definován. Co se 

podnikatelskou činností rozumí, lze ovšem dovodit z ustanovení § 420 OZ. Jde o výdělečnou 

                                                           
16

 Benincasa v. Dentalkit, C-269/95, SbSD, 1997, I-03767. 
17

 Zejména ve spojené věci Spojené věci Cape v. Idealservice, C-541/99 a Idealservice v. OMAI, C-542/99, 

SbSD, 2001, I-09049. Viz výše. 
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činnost samostatně vykonávanou na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo 

obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (viz dále). 

V případě samostatného výkonu svého povolání půjde o výjimku obdobnou kategorii 

svobodných povolání, jak je zavedená například v Německu. Samostatně vykonávají své 

povolání zejména profesionální sportovci, umělci, spisovatelé.
18

 

 

Zákon č. 155/2010 Sb. přinesl i další změny u námi sledovaného pojmu, než jen vyloučení 

právnických osob z definice. Pro přiblížení uvedu vývoj pojmu spotřebitel v ZOS. S nabytím 

účinnosti, 31. 12. 1992, zněl § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. takto: 

„…(spotřebitelem se rozumí) fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro 

přímou osobní spotřebu fyzických osob, zejména pro sebe a pro příslušníky své domácnosti.“ 

Definici doplňoval odst. 2: „Spotřebitelem podle tohoto zákona je i právnická osoba, která 

nakupuje výrobky nebo užívá služby pro svoji vlastní potřebu, pokud vystupuje vůči 

prodávajícímu obdobně jako fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. a).“ 

První změna přišla se zákonem č. 104/1995 Sb., který zjednodušil vymezení pojmu ze 

dvou odstavců do jednoho a odstranil zužující pojetí spojené s uváděním příslušníků 

domácnosti. Rovněž měl za cíl pojmout pod pojem spotřebitel například i podnikatele 

kupující si potřeby do své kanceláře:
 19

 

 „…(spotřebitelem se rozumí) fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo 

užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.“ 

Již dříve zmíněnou novelou zákonem č. 155/2010 Sb. získal §2 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 634/1992 Sb. své aktuální znění:  

„…(spotřebitelem se rozumí) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti 

nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“ 

Otázkou, proč byl zákonem č. 155/2010 Sb. změněn i zbytek definice v zákoně č. 634/1992 

Sb. (namísto pouhého odstranění slov „právnická osoba“), se zabývala Markéta Selucká.
 20

 

Selucká nabízí dva možné důvody, a to jednak rozšíření „teoreticky užší definice“ (jednání, 

namísto kupování zboží nebo užívání služby) a jednak přiblížení a provázání pojmu 

spotřebitele v ZOS s občanským zákoníkem 40/1964 Sb.:
 21

 „…(nejedná) v rámci své 

                                                           
18

 Viz HULMÁK, Milan. Díl čtvrtý. Spotřebitel. In: LAVICKÝ, Petr et al. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 

1-654): komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014, s. 1598.  
19

 Viz důvodovou zprávu k zákonu č. 104/1995 Sb. [online]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1563_00.htm [cit. 24. 7. 2016]. 
20

 SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady. Právní rozhledy, 2010, 

roč. 18, č. 14, s. 514. 
21

Srovnej § 52 z. č. 40/1964 Sb. ve znění účinném od 1. 8. 2010 (po novele zákonem č. 155/2010 Sb.): 

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1563_00.htm
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podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“ namísto 

„(nakupuje nebo užívá služby) za účelem jiným než pro podnikání s těmito výrobky nebo 

službami. “   

Při provázaní definice se zákonem č. 40/1964 Sb. došlo konkrétně k následujícímu 

posunu. Vymezení „nakupuje nebo užívá služby za účelem jiným než pro podnikání s těmito 

výrobky nebo službami“ zahrnuje pod pojem spotřebitel i případy v nichž si podnikatel 

pořizuje něco, co používá v rámci podnikání, ovšem nepodniká s tím (viz příklad se zbožím 

do kanceláře výše), zatímco novelizované znění „nejedná v rámci podnikání“ už takovéto 

případy nezahrnuje.
22

   

Pojem spotřebitele v ZOS se tak přiblížil znění z občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., 

kde byl spotřebitel definován negativně a téměř zrcadlově k dodavateli. Byla jím ta strana 

spotřebitelské smlouvy, která určitým způsobem nejedná (viz poznámku č. 21). S ohledem na 

současný stav v OZ, kde je spotřebitel v § 419 chápán jako někdo, kdo „něco uzavírá, 

jedná…“, představuje definice spotřebitele v ZOS určitý relikt návaznosti na občanský 

zákoník 40/1964 Sb.   

 

Krom ZOS vymezují spotřebitele v našem právním řádu pro své účely i jiné zákony: 

 OZ v § 419 stanoví: „Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské 

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu 

s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“  

 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů v § 3 písm. a) 

stanoví: „spotřebitelem (se rozumí) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské 

činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.“ 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

v §2 písm. d) stanoví: “ spotřebitelem (se rozumí) každá fyzická osoba, která využívá nebo 

žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro účely mimo rámec její 

podnikatelské činnosti.“ 

                                                                                                                                                                                     
(1) Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními 

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

 (2) Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti. 

 (3) Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné 

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
22

 Srovnej také HULMÁK, Milan. Díl čtvrtý. Spotřebitel. In: LAVICKÝ, Petr et al. Občanský zákoník I. Obecná 

část (§ 1-654): komentář. V Praze: C. H. Beck, 2014, s. 1603. 
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 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v § 2 odst. 2 písm. c) 4. užívá pojem konečný 

spotřebitel, kterým může být i právnická osoba: „konečným spotřebitelem (se rozumí) fyzická 

či právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává.“ 

 Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních užívá obdobně v § 53: „konečný spotřebitel, 

který mimo rámec podnikatelské činnosti přijímá minerální oleje osvobozené od daně podle 

§ 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů, přijímá tyto minerální oleje bez 

zvláštního povolení“. 

 

Logickou součástí vymezení spotřebitele je to, s kým jedná – spotřebitelem se člověk stane až 

ve vztahu. Ač to v dikci § 2 odst. 1 písm. a) ZOS není uvedeno (naproti tomu srovnej § 419 

OZ), z kontextu zákona vyplývá, že spotřebitel musí jednat s podnikatelem. Respektive, ZOS 

upravuje práva spotřebitele pouze ve vztahu k podnikateli (podnikatel je za určitých okolností 

dle § 2 odst. 1 písmen b), c), d), e) prodávajícím, výrobcem, dovozcem, dodavatelem). Proto 

se v následující podkapitole zaměřím i na to, kdo je to podnikatel.  

 

I. 3. Podnikatel 

 

Podnikatel nejenže dotváří smysluplnou definici pojmu spotřebitel, zároveň je ale pro účely 

této práce významný i jako subjekt, kterému jsou ukládány povinnosti sloužící ochraně 

spotřebitele. 

 

Stejně jako při definování spotřebitele uvádím některé relevantní definice profesionální strany 

spotřebitelského vztahu obsažené v evropském právu: 

 

 Dle směrnice Rady č. 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě 

smluv uzavřených mimo obchodní prostory se rozuměla (směrnice pozbyla platnosti 

k 13. 6. 2014) „dodavatelem jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která v předmětných 

transakcích jedná v rámci svých podnikatelských činností nebo výkonu svého povolání, jakož 

i osoba, která jedná jménem nebo na účet dodavatele“. 

 Dle směrnice Rady č. 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách se rozumí „prodávajícím nebo poskytovatelem fyzická nebo 

právnická osoba, veřejnoprávně nebo soukromoprávně vlastněná, která ve smlouvách, na 

které se vztahuje tato směrnice, jedná pro účely související s její obchodní nebo výrobní 

činnosti nebo povoláním“. 
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 Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 

o smlouvách o spotřebitelském úvěru se rozumí „věřitelem fyzická nebo právnická osoba, 

která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání poskytuje nebo slibuje poskytnout úvěr“. 

 Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech 

spotřebitelů se rozumí „obchodníkem fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda je 

v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím 

jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, 

podnikání, řemeslo nebo povolání v souvislosti se smlouvami, na které se vztahuje tato 

směrnice“. 

 

Ve směrnicích lze nalézt různá označení pro profesionální stranu: „dodavatel“, „prodávající“, 

„poskytovatel“, „věřitel“, „obchodník“. Anglické znění citovaných směrnic je na výrazy 

úspornější a užívá „trader“, „seller or suplier“, „creditor“. S nejméně výrazy si v rámci 

citovaných směrnic vystačí znění francouzské, pracuje s pojmy „professionnel“, 

„commerçant“, „prêteur“. Zřejmě na základě francouzských označení zkušenější strany 

spotřebitelského vztahu jako „professionnel“ se i u nás někdy užívá pro tuto stranu výraz 

„profesionál“. V takovém kontextu, pro zjednodušení, tento výraz užívám v různých tvarech 

i v této práci. 

 

Jak již bylo řečeno výše, označení jsou různá i v ZOS. V § 2 odst. 1 písmenech 

b), c), d), e) ZOS jsou definovány osoby jako je „prodávající“, „dovozce“, „výrobce“, 

„dodavatel“. Společným znakem těchto osob je, že se dle zákonných definic jedná 

o podnikatele v různých situacích. Podnikatel však v ZOS definován není, a proto pro 

objasnění definice profesionální strany v ZOS bude nutné konzultovat OZ. 

V OZ je nejprve v § 420 odst. 1 poskytnuto materiální vymezení podnikatele. Za 

podnikatele je 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.“ 

Pro naplnění definice je tedy třeba splnit kumulativně tyto podmínky: samostatnost, 

výkon činnosti na vlastní účet a odpovědnost, výdělečnost činnosti, živnostenský nebo 

obdobný způsob, záměr soustavnosti a účel dosažení zisku.
 23

 

                                                           
23

 Blíže k jednotlivým podmínkám viz například ELISCHER, David. Spotřebitel. In: DVOŘÁK, Jan et al. 

Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, s 299. 
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Další pojetí v OZ je formální, dle § 421 se za podnikatele považuje ten, kdo je zapsaný 

v obchodním rejstříku, nebo podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění 

(i kdyby nesplňoval výše uvedené podmínky). 

Pro vymezení podnikatele dle ZOS je významné ustanovení § 420 odst. 2 OZ, podle 

kterého je pro účely ochrany spotřebitele navíc podnikatelem i ten, kdo „uzavírá smlouvy 

související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu 

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

Dle důvodové zprávy k OZ je toto rozšíření nutné vzhledem k dosažení výkladu 

tohoto pojmu v konformitě s evropským právem
24

. Zaručuje totiž ochranu spotřebitele 

i při jednání s osobou, pro kterou není významné dosažení zisku. Důvodová zpráva uvádí jako 

příklad poskytování veřejné služby nebo obecně prospěšné činnosti (například provoz 

nemocnic, veřejné dopravy a další). To vyplývá například ze směrnic č. 93/13/EHS 

a č. 2011/83/EU, podle kterých nezáleží na tom, zda je profesionální strana „v soukromém či 

veřejném vlastnictví“. 

Zahrnutí jednání „jménem nebo na účet podnikatele“ koresponduje s pojetím ve 

směrnici č. 85/577/EHS, v níž se „dodavatelem“ rozuměl i subjekt, který jedná cizím jménem 

nebo na cizí účet.
 25

 

 

Dále jsou definice osob, jimž se v rámci ochrany spotřebitele ukládají povinnosti, poskytnuty 

v dalších zákonech s ohledem na účel a zaměření zákona. Jde například o zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích, zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a zákon 

č. 458/2000 Sb., energetický zákon a další. 

 

 

 

  

                                                           
24

 Důvodová zpráva k OZ [online]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=362&ct1=0 [cit 
24. 7. 2016]. 
25

 K tomu: SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 

s. 35. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=362&ct1=0
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KAPITOLA II. Ochrana spotřebitele 

 

Ochranou spotřebitele pro účely této práce rozumím systém právních opatření, která mají 

takové důvody a cíle, jaké jsou dále vymezené v této kapitole. Právními opatřeními rozumím 

právní normy a chování, které z těchto norem vychází. 

 

II. 1. Stručná historie ochrany spotřebitele 

 

Dle Miloše Zdražila vyplývala ochrana kupujícího
26

 ve svých počátcích z ochrany obchodu 

samého, která byla ve veřejném zájmu.
27

 

Ze starších dob lze uvést jako příklad detailní úpravu smlouvy kupní, neboli trhové, 

v římském právu. Ač cena zboží nemusela zásadně odpovídat hodnotě prodávané věci, měla 

být alespoň spravedlivá. Prodávající odpovídal kupujícímu za vady faktické a za vady právní. 

Pro právní bezvadnost stačilo alespoň to, že se nenajde nikdo s „lepším“ právem k věci, 

to jest nikdo, kdo by vítězstvím u soudu mohl kupujícímu věc odebrat, a dále že nebude nikdo 

s věcným právem k věci, o kterém by kupec od prodávajícího nevěděl.
28

 

 

V českých zemích se odpovědnost za vady na prodané věci projevuje v městském právu již ve 

středověku.
29

 Při uzavření trhové smlouvy o nemovité věci odpovídal prodávající za právní 

vady. Tato odpovědnost se projevovala v takzvané „správě“ – pokud třetí osoba uplatnila své 

právo k nemovitosti vůči kupujícímu, byl prodávající povinen jej zastoupit. V případě, že by 

nemovitost úmyslně prodal někdo, kdo nebyl jejím vlastníkem, měla situace i trestněprávní 

následky – prodávající byl trestán na hrdle pro podvod.  Při prodeji movitých věcí odpovídal 

prodávající v rámci právních vad za to, že věc není kradená. Z faktických vad byla 

v městském právu upravena odpovědnost za vady na koni (například že není „dýchavičný, 

uhřivý a namožený“).
30

 Městská práva byla kodifikována v zákoníku pod názvem Práva 

městská království českého, který byl vydán tiskem v roce 1579.
31

 

                                                           
26

 Z hlediska mého tématu tímto sleduji ochranu koncového zákazníka, která je v ochraně kupujícího zahrnuta. 
27

 ZDRAŽIL, Miloš. O ochraně spotřebitele. 1. vydání. Praha: Linde, 2000, s. 7. 
28

Viz KINCL, Jaromír, SKŘEJPEK, Michal a URFUS, Valentin. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

1995, s. 252. 
29

 ZDRAŽIL, Miloš. O ochraně spotřebitele. 1. vydání. Praha: Linde, 2000, s. 7. 
30

 MALÝ, Karel. Právo v českém státě v období raně feudálním, rozvinutého feudalismu a stavovské monarchie. 

In: MALÝ, Karel et al. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 

132 
31

Ibidem s. 109. 
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Ceny výrobků a jejich kvalita byly stanoveny sdružením řemeslníků, cechy. Členstvím 

v cechu byla zásadně podmíněna možnost řemeslné výroby v daném odvětví.
32

 Rozsah 

oprávnění cechů se v průběhu času vyvíjel střídavě. Nicméně zásadním zlomem se stal 

živnostenský řád č. 227/1859 ř. z., který v zásadě přichází s koncepcí podnikatelské svobody. 

Na ochranu spotřebitele stanovil živnostenský řád povinnosti při označování 

provozoven, oceňování výrobků, zajištění hygieny provozoven a také informační povinnost 

u některých druhů zboží.
33

 Veřejnoprávní ochranu živnostenského řádu posléze doplňovaly 

další předpisy, například zákon č. 26/1895 ř. z. o výprodejích, zákon č. 89/1897 

ř. z. o obchodu s potravinami a některými předměty užitnými, zákon č. 26/1902 

ř. z. o obchodu s máslem, sýrem, přepuštěným máslem a vepřovým sádlem a jejich 

náhražkami a zákon č. 210/1907 ř. z. o obchodu s vínem, vinným moštem a vinným rmutem.  

Pojem „spotřebitel“ se v českém právním řádu poprvé objevil v takzvaném přídělovém 

zákoně č. 81/1920 Sb. z. a n., úprava se ovšem týká možnosti přidělení půdy svépomocným 

sdružením spotřebitelů za účelem vlastní obživy, což lze z hlediska ochrany spotřebitele 

zmínit spíše pouze okrajově.
34

 

V roce 1949 byl přijat zákon č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě s poměrně stručnou 

úpravou ochrany spotřebitele. Ministr vnitřního obchodu byl zmocněn k řízení a kontrole 

vnitřního trhu. Podnikům byla stanovena povinnost součinnosti pod hrozbou sankce při jejím 

nesplnění. Tato norma je ideově podkreslena požadavkem, že řízení a kontrola vnitřního trhu 

má zabezpečit plynulou distribuci zboží především pracujícímu obyvatelstvu. Ochrana 

spotřebitele byla normována i vyhláškou Ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., 

kterou byla vyhlášena pravidla obchodního podnikání. Vyhláškou Ministerstva vnitřního 

obchodu č. 218/1954 Ú.l. byla zavedena povinnost vést knihu přání a stížností 

v maloobchodních prodejnách. 

V rámci soutěžního práva přineslo ochranu spotřebitele nařízení vlády ČSSR 

č. 169/1969 Sb., které novelizovalo nařízení vlády ČSSR č. 100/1966 Sb. Dle nového 

§ 83c odst. 2 nařízení č. 100/1966 Sb. byla organizace, která se dopustila nekalosoutěžního 

jednání a poškodila zájmy spotřebitelů, povinna odvést do státního rozpočtu dvojnásobek 

částky, kterou neoprávněně získala. 

                                                           
32

 MALÝ, Karel. Český stát v období raně feudálním, rozvinutého feudalismu a jeho překonávání. In: MALÝ, 

Karel et al. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 2010, s. 44. 
33

 Blíže viz ZDRAŽIL, Miloš. O ochraně spotřebitele. 1. vydání. Praha: Linde, 2000, s. 8. 
34

 Srovnej PATĚK, Daniel. Bude spotřebitel vytlačen z práva nekalé soutěže? In: Obchodní právo, 2009, roč. 18,  

č. 10, s. 22. 
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Podrobnější úpravu později obsahuje zákon o vnitřním obchodě č. 127/1981 Sb., 

respektive jeho prováděcí vyhláška č. 93/1982 Sb. 

 

Z hlediska novodobého světového vývoje budu sledovat ochranu spotřebitele v rámci 

spolupráce evropského Společenství, protože evropské normy jsou reflektovány v českém 

právním řádu, na který především se tato práce zaměřuje.  

První projev spotřebitelské politiky na úrovni Společenství lze pozorovat v roce 1962 

a je jím zřízení Kontrolního výboru pro otázky ochrany spotřebitele, který představoval 

platformu pro spolupráci evropských soukromých organizací zabývajících se ochranou 

spotřebitele. Kontrolní výbor byl po deseti letech zrušen a v roce 1973 na něj navazuje 

Komisí zřízený Útvar pro ochranu životního prostředí a spotřebitele a také spotřebitelský 

výbor, označovaný jako „CCC“ – Comité Consultatif des Consommateurs (později jako 

Conseil Consultatif des Consommateurs).
35

  

 

Roku 1975 byl Radou EHS přijat Předběžný program EHS pro politiku ochrany 

a informovanosti spotřebitele.
36

 Program stanovuje „pět základních práv spotřebitelů“ 

(viz níže), která by měla být prosazována v rámci zvláštních politik Společenství, a to 

v hospodářské politice, společné zemědělské politice, sociální politice, politice ochrany 

životního prostředí, politice dopravní a energetická. Tímto je ochrana spotřebitele 

reflektována jako činnost týkající se řady oblastí. Základy položené programem z roku 1975 

rozvíjí program Rady EHS z roku 1981
37

 a v různých intervalech jsou další programy 

vydávány dodnes, konkrétně v letech: 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2007
38

 až k současnému 

programu z roku 2014, který pokrývá období až do roku 2020 a byl schválen nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 254/2014. 

 

                                                           
35

 Ve výboru byli zástupci například Evropské kanceláře spotřebitelských svazů (BEUC), Evropského 

odborového svazu (EGB) – O těchto institucích čerpáno z SCHERER, Ulrich. Ochrana spotřebitele. In: 

DAUSES, Manfred. Příručka hospodářského práva EU: (základy vnitřního trhu, ochrana životního prostředí a 

ochrana spotřebitele), překlad Zemánek, Jiří, ed. et al. Praha: ASPI Publishing, s. r. o. 2002, s. 674–675. 
36

 Úřední věstník 1975, C 92/1 (usnesení Rady EHS) a C 92/2 (samotný program). 
37

 Úřední věstník 1981, C 133/1. A nadto zaměřuje pozornost výslovně na ceny zboží a služeb a také na kvalitu 

služeb, ať poskytovaných veřejně či soukromě. 
38

 Zdroj: KNOBLOCHOVÁ, Věra. Strategie na ochranu spotřebitele přijímané ve Společenství od Předběžného 
programu v r. 1972 do právě schváleného programu na léta 2007 - 2013. Prioritní oblasti strategií [online]. 

25. 5. 2007. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument3287.html, [cit. 21. 7. 2016]. 

http://www.mpo.cz/dokument3287.html
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Pro ochranu spotřebitele bylo významné přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986, 

který ochranu spotřebitele začleňuje do „komplexnější souvislosti primárního práva“,
 39

 

zejména s čl. 100a odst. 3 SEHS, dle nějž má Evropská komise (dále jen „Komise“) při 

harmonizaci vycházet z vysoké úrovně ochrany spotřebitele. 

Maastrichtská smlouva z roku 1992 nově v č. 3 písm. s) SES zahrnuje do činností 

Společenství „přínos k posílení ochrany spotřebitele“. Dále Maastrichtská smlouva vytváří 

hlavu XI. SES s názvem „Ochrana spotřebitele“. V jediném článku této hlavy byl stanoven 

závazek pro Společenství přispívat k vysoké úrovni ochraně spotřebitele, a to jednak 

opatřeními
40

 v rámci harmonizace právních předpisů za účelem vytvoření volného trhu 

a jednak zvláštními akcemi
41

 na podporu a doplnění politiky členských států na ochranu 

zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitele a na zajištění informací. 

Amsterodamská smlouva z roku 1997 změnila číslo hlavy SES zaměřené na ochranu 

spotřebitele na XIV a rovněž rozšířila její obsah o uvedení ochrany zdraví. Po Lisabonské 

smlouvě z roku 2009 se již ochrana spotřebitele dostává do současné hlavy XVI., článku 169 

(již) SFEU.
42

 

Stručně jsem zde nastínil nejprve vývoj ochrany kupujícího a posléze i (specifičtější) ochrany 

spotřebitele. Počáteční ochrana spočívala především ve stanovení práv z vadného plnění, aby 

bylo možné v případě konkrétních nespravedlností zjednat v souladu s řádem nápravu. Se 

zvyšující se organizovaností výroby se začínají používat systematičtější nástroje ochrany 

zákazníků a trhu a stanovují se například pravidla pro minimální kvalitu určitých výrobků. 

V druhé polovině dvacátého století však vývoj pravidel na ochranu zákazníka (a nyní již lze 

říci spotřebitele) naprosto nevídaně akceleruje. Proč bylo zapotřebí tolik rozvinout dosavadní 

ochranu kupujícího a trhu a stanovovat spotřebitelská práva, vyvíjet programy, zřizovat 

instituce a další? Domnívám se, že se jedná zejména o reakci na zvyšující se složitost 

a propojenost tržního obrazu světa a komunikačních prostředků, které se neustále rozvíjejí. 

Podnikatel může oslovovat širokou veřejnost a díky tomuto nacházet stále nové a nové 

zákazníky, i kdyby jeho zboží bylo nekvalitní a jednání ne vždy férové. Nedostane se mu tedy 

řekněme „přirozené“ regulace, jako kdyby působil na určitém místě a jeho další fungování 

bylo závislé na zpětné vazbě jeho zákazníků. Následující kapitola se zaměřuje na důvody 

a cíle ochrany spotřebitele již s ohledem na současnou situaci. 

                                                           
39

 SCHEU ,Harald. Ochrana spotřebitele v právu Evropské unie. In: SALAČ, Josef et al. Právní ochrana 

spotřebitele. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011, s. 100.  
40

 V anglickém znění „measures“.  
41

 V anglickém znění „actions“. Vycházím z vlastního překladu z anglického znění Maastrichtské smlouvy. 
42

 Blíže viz SCHEU ,Harald. Ochrana spotřebitele v právu Evropské unie. In: SALAČ, Josef et al. Právní 

ochrana spotřebitele. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011, s. 101-102. 
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II. 2. Důvody a cíle ochrany spotřebitele 

 

V této kapitole představím důvody, proč by měl být spotřebitel „chráněn“. Respektive, proč 

by právě pro spotřebitele měly být stanoveny výjimky z určitého obecného režimu. Dále se 

budu zabývat možná složitější otázkou, která ze zvláštností pro spotřebitele vyplývá. Co ve 

výsledku systém těchto výjimek sleduje? 

 

Hlavním důvodem pro ochranu spotřebitele je jeho postavení jakožto slabší smluvní strany 

v závazku.
43

 Podnikatel je (respektive by měl být) znalým v oboru, kterým se zabývá, 

a uvědomělým při uzavírání smluv s ním souvisejících. Podnikatel si totiž předmět smluv, 

které bude uzavírat, úžeji vybírá, specializuje se a má rovněž často k dispozici zaměstnanecký 

aparát pro kvalifikované rozhodování (ať už co se týče výhodnosti smlouvy, kvality 

ujednaného předmětu nebo právních souvislostí), zatímco spotřebitel poptává nejrůznější věci 

a nelze od něj reálně očekávat takto profesionální přístup ve všech oblastech. Pro případy 

soukromoprávního sporu disponuje podnikatel ekonomickou a právní silou, u spotřebitele 

jsou tyto atributy nejistější. 

Spotřebitel však není v rámci své ochrany nazírán pouze jako smluvní strana, ale 

i jako živá bytost. V tomto ohledu lze doplnit další důvod ochrany, a to ochrana spotřebitele 

jako člověka.
44

 Tato ochrana je opodstatněna na základě výše popsané nerovnosti a je 

zaměřena na lidské zdraví. Projevy této ochrany lze tedy nalézt zejména ve stanovování 

norem bezpečnosti výrobků, kvality potravin a podobně. 

 

Pro představení cílů ochrany nám dobře poslouží Předběžný program EHS o politice ochrany 

a informování spotřebitele z roku 1975, který shrnul pět základních práv spotřebitelů:  

 

- právo na ochranu zdraví a bezpečnosti, 

- právo na ochranu ekonomických zájmů, 

- právo na náhradu škody, 

- právo na informace a vzdělávání, 

- právo na zastupování. 

                                                           
43

 Srovnej například HULMÁK, Milan. Hlava pátá. Spotřebitelské smlouvy. In: ŠVESTKA, Jiří et al. Občanský 

zákoník: komentář. 10. jubilejní vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 327. 
44

 Obdobně Ibidem. 
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V návaznosti na tato práva jsou pak dále v programu formulovány cíle: zajistit účinnou 

ochranu proti rizikům pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, zajistit účinnou ochranu proti 

škodám na hospodářských zájmech spotřebitelů, zajistit přiměřené prostředky pro radu, 

pomoc a náhradu škody spotřebitelům, zajistit informovanost a vzdělávání spotřebitelů 

a zajistit konzultaci se spotřebiteli a jejich zastupování při vytváření rozhodnutí, která se 

dotýkají zájmů spotřebitelů.
45

  

Jsou již tyto cíle konečné, a tedy záměrem komunitární úpravy je posílení slabšího 

postavení spotřebitele a tím dosažení materiální rovnosti (srovnej níže poznámku č. 86), 

ochrany jedince, nebo jsou to cíle pouze dílčí a v důsledcích směřují k něčemu jinému? Jan 

Dědič a Petr Čech považují představu o účelu komunitární ochrany spotřebitele v ochraně 

spotřebitele jako takové za mýtus.
46

 Ochrana spotřebitele prý slouží k odstranění překážek 

jednotného trhu, neboť nejistota ohledně právních řádů jiných zemí by mohla spotřebiteli 

bránit v nákupu. Toto je podpořeno argumentem, že preambule směrnic v oblasti ochrany 

spotřebitele vyzdvihují za cíl úpravy právě dotváření jednotného trhu.
47

 Dále je odkazováno 

na čl. 153 odst. 3 písm. a) SES [dnes čl. 169 odst. 2 písm. a) SFEU], kterým je v návaznosti 

na čl. 95 (dnes čl. 114 SFEU) normotvorba orgánů Společenství v této oblasti omezena na 

rámec, jež přispívá k utváření jednotného trhu. Nicméně tento výklad je třeba doplnit 

i o čl. 153 odst. 3 písm. b) SES [dnes čl. 169 odst. 2 písm. b)], který stanovil možnost pro 

opatření, která doplňují, podporují a sledují politiku členských států (tedy i bez spojení 

s vytvářením vnitřního trhu). Obdobně ohledně účelu ochrany spotřebitele na úrovni EU 

hovoří například i Václav Libánský, který cituje údajně americké heslo: „ochrana spotřebitele 

a ochrana čistoty trhu jsou synonyma“.
48

  

Uvedené příspěvky považuji za vhodnou výpověď o tom, proč je spotřebitel chráněn 

tak výrazně na evropské úrovni (kde je logicky sledován zájem na vytváření jednotného trhu). 

Pro obecné vyjádření cílů ochrany spotřebitele by takový pohled byl ovšem zjednodušující. 

Dle mého názoru sleduje ochrana spotřebitele smíšeně jak ochranu jedince, tak spotřeby 

(a pak tedy i trhu samého). Význam ochrany jedince se výrazněji ukazuje například v oblasti 

ochrany zdraví, v ochraně spotřebitele jako ochraně člověka, která patrně přesahuje zájmy 

jedince a vyjadřuje tak i zájem veřejný.  

 

                                                           
45

 Vlastní překlad z anglického znění z Úředního věstníku. 
46

 DĚDIČ, Jan, ČECH, Petr. OBCHODNÍ PRÁVO PO VSTUPU ČR DO EU ANEB COVŠECHNO SE PO 

1. KVĚTNU 2004 ZMĚNILO? 2. Doplněné a aktualizované vydání. Praha: Bovy Polygon, 2005, s. 374. 
47

 Například preambule směrnice Rady č. 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách. 
48

 LIBÁNSKÝ, Václav. Průvodce spotřebitele Evropskou unií. Praha: MZV ČR, 2001, s. 7-8. 
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KAPITOLA III. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele 

 

Po představení obsahu ochrany spotřebitele v obecné rovině nyní přistoupím k stěžejní části 

práce a vymezím veřejnoprávní ochranu spotřebitele. Nejprve se budu zabývat rozlišením 

práva na soukromé a veřejné. Tyto poznatky poté dále aplikuji v rámci obecného vymezování 

vlastností veřejnoprávní ochrany spotřebitele. V posledku se zaměřím na současnou 

veřejnoprávní ochranu spotřebitele v platném právu, a to v právu Evropské unie a v právním 

řádu České republiky. 

  

III. 1. Rozlišování soukromého a veřejného práva 

 

Je známo, že skutečnost, v jakém právním prameni je ten který právní poměr upraven, není 

způsobilým hraničním kritériem pro rozlišení práva veřejného a práva soukromého.
49

 Proto 

nebude pro účely této práce pouze stačit poukázat na určité předpisy s označením, že se v nich 

nachází veřejnoprávní ochrana spotřebitele. Nejprve se tedy zaměřím na to, jaké jsou 

možnosti rozlišování mezi právem veřejným a soukromým.  

 

Rozlišení práva na soukromé a veřejné je podnětem častých úvah a teoretických sporů. 

Považuji za zásadní dvě otázky, které ohledně právního dualismu vyvstávají. První otázka se 

týká toho, zda má vůbec dělení práva na veřejné a soukromé smysl, zda je to žádoucí. 

A pokud smysl v tomto dělení nacházíme, následuje otázka druhá, zda a nakolik je toto dělení 

možné. 

 

K první otázce: Mezi kritiky dualismu práva lze zřejmě zařadit například Hanse Kelsena, 

Adolfa Merkla, či Františka Weyra.
50

 Opačné stanovisko zastával mezi jinými i Jiří Hoetzel, 

který podtrhoval význam dělení práva na soukromé a veřejné: „Jsou tu rozdíly pronikavé, 

potřebami života diktované, a i kdyby úřední rozhodovací pravomoc byla soustředěna 

v jediném typu orgánů, ony materiální různosti by zůstaly, protože by zůstati musily. Musili 

bychom raziti jiné slovo, kdybychom zavrhli slovo: veřejné. Preponderance veřejných zájmů 

                                                           
49

 Viz HOETZEL, Jiří. Dualismus právní. In: HÁCHA, Emil et al. Slovník veřejného práva československého. 

Svazek I. Reprint, Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 495. 
50

 Konkrétně viz HENDRYCH, Dušan. Správní právo. In: HENDRYCH Dušan, et al. Správní právo. Obecná 

část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 21-22, který pak rovněž dále odkazuje na EHLERS, Dirk. 

Verwaltung in Privatrechtsform. Berlin: Duncker & Humblot, 1984, s. 30 an. 
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není oddisputovatelná, stejně jako stát nemůže se zříci jednostranných aktů.“
51

 S tímto 

výrokem souzní například i Vladimír Mikule a domnívá se, že je stále platný i dnes.
52

  

Účel dělení práva na veřejné a soukromé se zřetelně projevuje ve dvou oblastech. 

Jednak je významné pro uplatnění zásady legality. Orgány státní, respektive veřejné moci jsou 

při své činnosti omezeny na to, co jim zákon umožňuje.
53

 U realizace práva, které nemá 

povahu výkonu veřejné moci, platí naopak zásada legální licence – každý může činit to, co 

mu zákon nezakazuje a nikdo nemusí činit to, co mu zákon neukládá.
54

 Dále je dualismus 

práva významný pro určování působnosti orgánů veřejné moci.
55

  

 

Ke druhé otázce: Teorií rozlišování práva veřejného a soukromého je více a dále se také 

modifikují. Budu pracovat s těmi nejvýznamnějšími. 

 

Podle teorie zájmové veřejné právo chrání zájmy veřejné a soukromé právo chrání zájmy 

soukromé, přičemž zájmy veřejné jsou, jak dokládá Hoetzel, vyšší než ty soukromé.
56

 Jako 

argument vyvracející tuto teorii bývá uváděna ambivalence funkcí norem (normy v důsledku 

sledují obecnou prospěšnost i v těch případech, kdy chrání privátní zájem) a rovněž to, že je 

obtížné definovat pojmy jako je veřejný zájem.
57

 

 

Mocenská teorie považuje za rozhodné kritérium to, že stát vystupuje v pozici silnější osoby, 

která může jednostrannými akty upravovat právní postavení osob jiných. Toto jsou poté i rysy 
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 HOETZEL, Jiří. Dualismus právní. In: HÁCHA, Emil et al. Slovník veřejného práva československého. 

Svazek I. Reprint, Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 498. 
52

 MIKULE, Vladimír. Důvody a význam rozlišování mezi právem soukromým a právem veřejným. In: Správní 

právo, 2011, roč. 44, č. 1 – 2, s. 2. 
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 Čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. K tomu, že se zde použitý pojem 

„statní moc“ vztahuje i na „veřejnou moc“ viz KLÍMA, Karel. et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vyd. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2009, s. 56.  
54

 Čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a č. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 
55

 Viz například § 2 z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní: „Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu 

veřejným subjektivním právům…“ a § 244 z.  č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád: „Rozhodl-li orgán moci 

výkonné, …, (dále jen "správní orgán") podle zvláštního zákona o sporu nebo o jiné právní věci, která vyplývá ze 

vztahů soukromého práva (§ 7 odst. 1), a nabylo-li rozhodnutí správního orgánu právní moci, může být tatáž věc 

projednána na návrh v občanském soudním řízení.“ 
56

 HOETZEL, Jiří. Dualismus právní. In: HÁCHA, Emil et al. Slovník veřejného práva československého. 

Svazek I. Reprint, Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 494. 
57

 Viz HENDRYCH, Dušan. Správní právo. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Správní právo. Obecná část. 

8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 23. – Zájmová teorie je tradičně uvozována slavným výrokem Domitia 

Ulpiniana: „Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem.“. 

Přínosný korektiv k tomuto navazování na římskou tradici přináší Michal Skřejpek. Skřejpek rozebírá, jakou 

náplň měly pojmy veřejné právo a soukromé právo v době tohoto výroku a dochází k tomu, že odlišnou, než 

jakou ji mají dnes. V tomto kontextu Skřejpek považuje zaštiťování zájmové teorie římským právem za jeho 

kvazirecepci. Blíže viz SKŘEJPEK, Michal. Elasticita hranic mezi ius publicum a ius privatum v římském 

právu. In: Veřejné právo a právo soukromé. Praha: Eva Roztoková, 2014, s. 15 – 24. 
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vztahů veřejnoprávních.
58

 K rozlišování pomocí mocenské teorie inklinuje ve svých 

rozhodnutích Ústavní soud České republiky.
59

 

 

Teorie organická vychází z teze, že veřejnoprávní je ten vztah, v němž se právní subjekt ocitá 

z důvodu svého členství ve veřejném svazu (veřejnoprávní korporace).
 60

 Kritika organické 

teorie v její původní podobě povzbudila její modifikace. Mezi významné patří nová teorie 

subjektů, také zvaná teorie zvláštního práva. Právo soukromé je v tomto pojetí právem 

obecným, které upravuje právní vztahy všech subjektů, a právo veřejné je právem zvláštním. 

Organická teorie se rovněž dělí na formální a materiální. Za výstižnější je považována 

materiální organická teorie, podle které veřejné právo tvoří úhrn právních norem, v nichž 

alespoň jeden subjekt právního poměru je nositelem veřejné moci.
61

 

 

Jako poslední uvádím rozlišování práva veřejného a soukromého dle metody právní regulace. 

Metodou právní regulace lze rozumět „specifický způsob právního regulování, vyjadřující 

povahu a míru působení jednotlivých účastníků právního vztahu na vznik a rozvíjení tohoto 

vztahu, resp. vyjadřující povahu a míru účasti subjektů právního vztahu na formování jeho 

obsahu.“
62

 

 

Ač jsou některé teorie v průběhu času preferované více a jiné méně, zdá se, že smysluplný 

pohled na rozlišování práva veřejného a soukromého spočívá v jejich společné aplikaci.
63

 

Proto je také někdy vyzdvihováno rozlišení pomocí metody právní regulace, neboť kombinuje 

i některé prvky teorií zmíněných výše.
64
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 HOETZEL, Jiří. Dualismus právní. In: HÁCHA, Emil et al. Slovník veřejného práva československého. 

Svazek I. Reprint, Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 494. 
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 Srovnej SLÁDEČEK, Vladimír. Dualismus práva v rozhodnutích Ústavního soudu. In: HANDRLICA, Jakub, 
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60
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Svazek I. Reprint, Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 494. 
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 Modifikace organické teorie HENDRYCH, Dušan. Správní právo. In: HENDRYCH, Dušan, et al. Správní 

právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 24. 
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 MACUR, Josef. Občanské právo procesní v systému práva. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1975, s. 113. 
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 Hoetzel o zájmové, mocenské a organické teorii: „uvedené teoretické pokusy o vystižení podstaty práva 

veřejného a soukromého dovedou dohromady dostáti svému úkolu, ač i po nich zbývají pochybnosti.“ 

HOETZEL, Jiří. Dualismus právní. In: HÁCHA, Emil et al. Slovník veřejného práva československého. Svazek 

I. Reprint, Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, s. 494. 
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III. 2. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele obecně a její odlišnosti od ochrany 

soukromoprávní 

 

Veřejnoprávní ochranu spotřebitele tvoří systém právních opatření, která sledují cíle 

vymezené v kapitole II. této práce a mají základ ve veřejném právu.  

Tato opatření spočívají zejména ve stanovení řady povinností osobám, které vyrábějí, 

dovážejí nebo prodávají výrobky anebo poskytují služby, ve správním dozoru nad jejich 

dodržováním a v uplatňování odpovědnosti za jejich porušování.
65

 Zmíněna opatření popisují 

ochranu spotřebitele v právu správním. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele se rovněž realizuje 

v právu trestním, porušení některých povinností na ochranu spotřebitele je považováno za 

trestný čin a v případě jeho spáchání se realizuje trestněprávní odpovědnost. 

Teoretické uchopení výše uvedených opatření v rámci správního práva nám nabízí 

příspěvek Miloslavy Hálové o veřejnoprávní regulaci soukromoprávní činnosti.
66

 Pro správní 

právo je typické, že (kromě úpravy vlastní organizace a činnosti veřejné správy) obsahuje 

řadu úprav působících vůči osobám soukromého práva (popřípadě osobám veřejného práva 

nevystupujícím v dané věci jako vykonavatel veřejné správy), tedy reguluje soukromoprávní 

činnosti. Veřejnoprávní regulace soukromoprávních činností je možné dělit na primární 

a sekundární. Primární se týká subjektu činnosti a jejího výkonu. Sekundární je spojena 

s kontrolou plnění povinností uložených primární regulací a s vyvozováním právní 

odpovědnosti, pokud byla porušena.  

Lze tedy jinými slovy říci, že veřejnoprávní ochrana spotřebitele spočívá zejména ve 

veřejnoprávní regulaci soukromoprávní činnosti, a to jak primární, tak sekundární.  

 

S ohledem na výše uvedené lze dojít také k tomu, že veřejnoprávní ochrana spotřebitele se 

významně realizuje prostřednictvím administrativněprávních vztahů. Administrativněprávní 

vztah lze zjednodušeně vymezit jako druh právního vztahu, jehož obecným předpokladem je 

norma správního práva.
67

  Josef Staša se mimo jiné zamýšlí nad tím, nakolik je spojení mezi 

„normou správního práva“ a „vztahem správního práva“
68

 esenciální, tedy zda vztah 

správního práva vzniká přímo na základě právní normy nebo až přistoupením právní 
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 STAŠA, Josef. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele. In: HENDRYCH, Dušan et al. Právnický slovník. 

3., podstatně rozšířené vydání. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy odborné slovníky, s. 1230. 
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 HÁLOVÁ, Miloslava. 2014. Opakovaná citace. s. 61–62. 
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 Definice čerpána z STAŠA, Josef. O vztazích správního práva. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 
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skutečnosti k normě.
69

 Staša se přiklání ke druhé ze zmíněných variant, tedy že pro vznik 

administrativněprávního vztahu je nutné přistoupení právní skutečnosti. Ke vzniku 

administrativněprávního vztahu tedy nebude stačit samotná zákonem stanovená povinnost 

uložená podnikateli na ochranu spotřebitele, ale bude k tomu například nutné, aby ji 

podnikatel porušil, nebo aby dozorčí orgán prováděl úkony při výkonu dozoru nad touto 

povinností. 

 

Ze systémového hlediska je třeba veřejnoprávní ochranu spotřebitele ve vztahu k té 

soukromoprávní chápat jako doplněk, nadstavbu.
70

 Veřejnoprávní ochrana spotřebitele je 

charakteristická tím, že se jedná o ochranu preventivní, obecnou a absolutní, která v zásadě 

nevyžaduje aktivitu spotřebitele, zatímco soukromoprávní ochrana je spíše následná, 

konkrétní, relativní a aktivitu spotřebitele vyžaduje.
71

 Na tomto rozlišení se ukazuje, proč je 

potřebná i veřejnoprávní ochrana spotřebitele. Předmět právních vztahů mezi spotřebitelem 

a podnikatelem má často bagatelní, malou hodnotu. To vyplývá už jen z toho, že právě 

v pozici spotřebitele si lidé obstarávají věci běžné potřeby. Pokud v těchto vztazích vznikne 

spor, lze očekávat, že spotřebitel nebude mít, snad kromě prosazování zásad, motivaci 

dovolávat se svých práv typickou cestou občanského soudního řízení. Rovněž ekonomická 

situace spotřebitele může být překážkou tomu, aby spotřebitel aktivně procesně vystupoval 

v zájmu vyřešení případného problému. Dalším faktorem neochoty aktivně hájit svá práva 

v soukromoprávním sporu může být (nikoliv nedůvodná) obava z dlouhého soudního řízení. 

Výše uvedené faktory mají vliv na ochotu a možnost spotřebitelů aktivně hájit svá 

práva následně a konkrétně. Tím vyvolávají potřebu řešení takových problémů preventivně 

a abstraktně. Bez rizika sankce by zřejmě podnikatelé přizpůsobovali své chování neochotě 

spotřebitele účastnit se sporu.  

Dalším zásadním důvodem pro ochranu preventivní, respektive veřejnoprávní, je, že 

v určitých případech by už při následné ochraně mohlo být pozdě. To se pochopitelně týká 

zejména ochrany zdraví.  
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V následujících dvou podkapitolách se zaměřím na projevy veřejnoprávní ochrany 

spotřebitele v platném právu, nejprve v právu Evropské unie a posléze v právním řádu České 

republiky. 

 

III. 3. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele v právu Evropské unie 

 

Ochrana spotřebitele je na úrovni Evropské unie výrazně normovaná. Z tohoto důvodu je pro 

nás nezbytné (snad i více než v jiných oblastech) pojednat i o evropských předpisech na 

ochranu spotřebitele, neboť jsou často podkladem pro naší národní úpravu. 

 

Nejprve k primárnímu právu EU:
72

 Hlava XV. SFEU nese název Ochrana spotřebitele. Ve 

svém jediném článku 169 upravuje cíle ochrany spotřebitele a také opatření k dosažení těchto 

cílů. Cíle v zásadě odpovídají těm, které byly vyhlášeny v Předběžném programu z roku 1975, 

a jejich naplňování má obecně přispívat k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele. 

Opatření jsou dvojího druhu, a to podle písmena a) či b) článku 169 odst. 2.  

Čl. 169 odst. 2 písm. a) SFEU odkazuje na článek 114 SFEU a týká se opatření 

souvisejících s vytvářením vnitřního trhu.  

Čl. 169 odst. 2 písm. b) SFEU upravuje opatření, která podporují, doplňují a sledují politiku 

členských států. Na to navazuje čl. 169 odst. 4 SFEU, který pro opatření stanovuje obecně 

metodu minimální harmonizace, s podmínkou slučitelnosti s primárním právem a oznámení 

Komisi.
73

 Zvláštní pravidla o metodě harmonizace poté mohou být stanovena v jednotlivých 

opatřeních.
74

 

Článek 114 SFEU představuje lex generalis pro sbližování vnitrostátních předpisů, je 

obecným předpisem pro harmonizaci.
 75

 V odst. 3 tohoto článku je stanoven požadavek, aby 

Komise při návrzích opatření měla na zřeteli vysokou úroveň ochrany spotřebitele. 
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 K pojmům „primární“ a „sekundární“ právo viz poznámku č. 7. 
73

 Blíže k problematice dvojího opatření dle článku 169 odst. 2 písm. a) a b) (dříve článku 153 SES) a ke vztahu 

těchto opatření a metody minimální harmonizace: KOTOUČOVÁ, Jiřina. „Minimální harmonizace“ 

v oblasti ochrany spotřebitele. In: Aplikované právo, 2005, roč. 3, č. 2. s. 3–8. Dostupné také na 

http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/32.pdf [cit. 24. 7. 2016] a rovněž SCHERER, Ulrich. Ochrana 

spotřebitele. In: DAUSES, Manfred. Příručka hospodářského práva EU: (základy vnitřního trhu, ochrana 

životního prostředí a ochrana spotřebitele), překlad Zemánek, Jiří, ed. et al. Praha: ASPI Publishing, s. r. o. 

2002, s. 681-682. 
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Viz například bod 13 preambule směrnice č. 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na 

dálku, čl. 4 směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů, čl. 3 odst. 5 směrnice č. 2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách, které stanovují metodu úplné harmonizace. 
75

 ZEMÁNEK, Jiří. Harmonizace práva členských států. In: TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 

5. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 228. 

http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/32.pdf
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V návaznosti na čl. 114 a čl. 169 odst. 4 SFEU pojednám více o modelech harmonizace 

a jejích uplatňování při ochraně spotřebitele. Jsou rozlišovány různé metody harmonizace,
 76

 

jako je harmonizace úplná, minimální, opční, alternativní nebo pomocí odkazů na normy.
77

 

Z hlediska norem o ochraně spotřebitele je významné především rozlišení úplné a minimální 

metody harmonizace. Rozlišení je prosté: při minimální harmonizaci jsou stanoveny určité 

základní požadavky a je na volbě členských států, zda si ponechají či zavedou přísnější 

standard. Při úplné harmonizaci členské státy nemohou mít předpisy ani mírnější ani přísnější. 

Obě metody se v normách ochrany spotřebitele prolínají.  

 

Stěžejní oblast ochrany spotřebitele se pro potřebnou podrobnost úpravy nachází v normách 

sekundárního práva. Bude následovat přehled nejvýznamnějších norem, které obsahují 

veřejnoprávní ochranu spotřebitele. Pro přehlednost výkladu rozdělím normy do určitých 

kategorií.  Vhodné pro tento účel se zdají tři z pěti oblastí ochrany spotřebitele, které byly 

rozlišeny v Předběžném programu EHS z roku 1975: zdraví a bezpečnost spotřebitele, 

informovanost spotřebitele, ochrana hospodářských zájmů. 

 

Zdraví a bezpečnost spotřebitele. Tato oblast typicky vyžaduje veřejnoprávní preventivní 

a abstraktní ochranu. Bylo by totiž nedostatečné, kdyby ohrožení, ale zejména poškození 

zdraví bylo řešeno výlučně následně a konkrétně. Vyjadřuje to i terminologie soukromého 

práva: majetkovou škodu lze „nahradit“ – vytvořit stav stejné kvality jaký byl před zásahem. 

U újmy na zdraví to ovšem již dost dobře možné není. Nepoužívá se tak výraz náhrada, ale 

zadostiučinění. 

Úpravu obsahuje: 

 Směrnice Rady č. 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které 

proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu 

Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků. Humánní léčivé přípravky podléhají 

zvláštní registraci. 
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 Někdy je u harmonizace rozlišováno i mezi rozsahem úpravy (harmonizace úplná, minimální, opční) a 

metodou úpravy (harmonizace úplná, alternativní, pomocí odkazů na normy). Srovnej SVOBODA, Pavel. Úvod 

do evropského práva. Vydání 5. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 231. 
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 Blíže ZEMÁNEK, Jiří. Harmonizace práva členských států. In: TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 

5. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 232. 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné 

bezpečnosti výrobků. Tato směrnice mimo jiné zakotvuje podmínky pro systém EU pro 

rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích RAPEX.
78

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky 

modifikovaných potravinách a krmivech. Nařízení stanovuje podmínky povolování geneticky 

modifikovaných organismů, jejich označování a dohled nad stanovenými povinnostmi. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 

potravin. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 

o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS 

a 89/109/EHS 

 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích 

pro potraviny. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS 

a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. Nařízení má zajistit to, aby byli 

pracovníci a spotřebitelé informováni o nebezpečnosti chemických látek prostřednictvím 

systému klasifikace a označování. 

 Nařízení č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se 

stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh 

a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti 

hraček. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 

o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely 

a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, 

směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. 
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 K tomu dále například rozhodnutí Komise č. 2010/15/EU ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny 

pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“. 
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Nařízení pro lepší přehlednost a komplexnost shrnuje a nahrazuje předchozí fragmentovaná 

pravidla v této oblasti. 

 

Informovanost spotřebitele. Předběžný program z roku 1975 uváděl informovanost 

spotřebitele jako podmínku pro to, aby vůbec ostatní práva spotřebitele měla význam – je 

třeba, aby je spotřebitel znal a mohl se tak zasadit o jejich dodržování. Jednalo se tedy 

o informovanost zejména v souvislosti s určitým vzděláváním spotřebitele. Veřejnoprávní 

ochrana se bude zaměřovat rovněž na informovanost týkající se cen a vlastností zboží 

a služeb. 

Úpravu obsahuje:  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně 

spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli. Podstatou této směrnice je 

zajištění zřetelné výsledné prodejní ceny a také informování o jednotkové ceně. Členské státy 

mají k dodržování povinností určených směrnicí stanovit sankce, které mají být účinné, 

přiměřené a odrazující. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění 

spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou 

energie a v normalizovaných informacích o výrobku. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech 

textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků 

a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES 

a 2008/121/ES. Dřívější česká úprava o názvech textilních vláken ze ZOS je vypuštěna 

a jejich úprava je tedy v českém právu ponechána výlučně na tomto přímo použitelném 

nařízení. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 

o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 

87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise 

(ES) č. 608/2004. V místech neupravených nařízením, mají členské státy možnost, je-li to 

opodstatněné, přijmout v této oblasti další pravidla. Členský stát v takovém případě musí 

vyrozumět Komisi a ostatní členské státy. Přijetí norem je podmíněno stanoviskem Komise 

[viz článek 45 nařízení (EU) č. 1169/2011].  

 

U některých směrnic v této oblasti jsou veřejnoprávní souvislosti možné, ale ne evidentní: 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování 

osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice 

o soukromí a elektronických komunikacích). Směrnici sem zařazuji pro povahu povinností, 

neboť se domnívám, že slouží veřejnému zájmu. Směrnice nicméně neurčuje mechanismy 

typické pro veřejnoprávní ochranu spotřebitele (dozor, sankce). 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé 

a srovnávací reklamě. Zařazení směrnice mezi prameny veřejnoprávní ochrany spotřebitele je 

sporné, ale pro názornost považuji za přínosné, se nad ním zamyslet. Směrnice ponechává na 

volbě členských států, zda ochrana bude zajišťována před soudy nebo správními orgány. Co se 

týká správních orgánů, směrnice stanovuje, že správní orgány mají vést řízení o konkrétních 

stížnostech. Pokud by se ovšem role správního orgánu měla blížit k postavení nestranného 

třetího, nevypovídalo by to o charakteru ochrany spotřebitele z hlediska právního dualismu.
79

  

Naproti tomu v případě, že správní orgán nad určitými povinnostmi vykonává správní dozor, 

nebo při jejich porušení ukládá sankce, stvrzuje jeho role veřejnoprávní povahu povinností. 

Záleží poté na charakteru povinností a směrnice zřejmě poskytuje oporu jak pro 

soukromoprávní tak pro veřejnoprávní zpracování. 

 

Ochranu hospodářských zájmů sleduje: 

 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých 

právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na 

vnitřním trhu. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální 

službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací. Směrnice 

upravuje regulaci poskytování služeb elektronických komunikací. Členské státy mají zajistit, 

aby určité služby byly za určitou cenu k dostání všem spotřebitelům. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se 

stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření 

nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) 

č. 295/91. Členské státy mají určit subjekt, který bude odpovědný za prosazování nařízení. Pro 

případy nedodržení by měly být stanoveny účinné, přiměřené a odrazující sankce.
80

 

 Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Vynucování směrnice je upraveno 
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 Viz například rozhodování sporů Českým telekomunikačním úřadem dle § 129 zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Na povinnosti stanovené nařízením (ES) č. 261/2004 navazuje v českém právním řádu zákon č. 49/1997 Sb., 

o civilním letectví a stanovuje nedodržení některých jeho povinností jako správní delikt. 
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obdobně jako u směrnice č. 2006/114/ES, viz výše. O veřejnoprávním charakteru úpravy 

vypovídá kategorické zaměření na zákaz nekalých obchodních praktik s tím, že členské státy 

mají stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce pro zajištění dodržování tohoto zákazu. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech 

osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké 

dopravě. Členské státy mají určit subjekt, který bude odpovědný za prosazování nařízení. Pro 

případy nedodržení by měly být stanoveny účinné, přiměřené a odrazující sankce.
81

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním 

řešení spotřebitelských sporů. Směrnice obsahuje převážně soukromoprávní úpravu. 

Veřejnoprávní charakter mají však informační povinnosti pro podnikatele ohledně možnosti 

mimosoudního řešení sporů. Jejich nedodržení by mělo být sankcionováno. 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 

spotřebitelských sporů on-line. Obdobné jako u směrnice č. 2013/11/EU. 

 

Mimo výše uvedené skupiny je pro toto téma také významná úprava, která se věnuje pouze 

dozoru. Jedná se o: 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) 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“). 

 

III. 4. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele v České republice 

 

Obecnou úpravu veřejnoprávní ochrany spotřebitele v České republice obsahuje zákon 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

Ve své první části ZOS, jak je pro předpisy správního práva typické, vymezuje 

předmět a rozsah úpravy zákona a také klíčové pojmy, se kterými se v zákoně bude dále 

pracovat. Zákon zapracovává určité směrnice a navazuje na některá nařízení EU
82

 a upravuje:  
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 Na povinnosti stanovené nařízením (ES) č. 1107/2006 navazuje v českém právním řádu rovněž zákon 

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a stanovuje nedodržení některých jeho povinností jako správní delikt. 
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 Konkrétně jde o směrnici č. 2005/29 o nekalých obchodních praktikách, směrnici č. 69/493/EHS o sbližování 

právních předpisů týkajících se křišťálového skla, směrnici č. 94/11/ES o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli, 

směrnici č. 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání 
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- některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele,  

- úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele, 

- oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob založených 

k ochraně spotřebitele hájit spotřebitelská práva,  

- mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. 

Podmínky podnikání jsou vyjádřeny povinnostmi podnikatelů. Jde o veřejnoprávní 

regulaci soukromoprávní činnosti primární. Úkoly veřejné správy spočívají v dozoru nad 

dodržováním povinností a sankcionováním jejich porušení. Jde tedy o veřejnoprávní regulaci 

soukromoprávní činnosti sekundární (o primární a sekundární veřejnoprávní regulaci 

soukromoprávní činnosti viz výše). Úprava oprávnění spotřebitelů a sdružení spotřebitelů 

hájit spotřebitelská práva a nově i úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se 

mého tématu převážně netýká. Sdružení spotřebitelů mají práva zejména v soukromoprávní 

rovině ochrany spotřebitele, veřejnoprávním přesahem je možnost činit podnět orgánům 

veřejné správy v souvislosti s jejich dozorem nad ochranou zájmů spotřebitele. Mimosoudní 

řešení sporů nevede k závaznému rozhodnutí ze strany správních orgánů, nýbrž může umožnit 

dohodu mezi podnikatelem a spotřebitelem. V tomto případě lze tedy hovořit o nástroji 

soukromoprávní povahy. Veřejnoprávním prvkem je však například povinnost součinnosti 

podnikatele při mimosoudním řešení sporu dle § 20s ZOS pod hrozbou sankce za správní 

delikt při jejím nedodržení. 

ZOS obsahuje rovněž úpravu svého vztahu k jiným předpisům. Ustanovení zvláštních 

předpisů
83

 o podmínkách výroby, dovozu, prodeje a označování výrobků nejsou ZOS dotčena. 

ZOS je k těmto předpisům ve vztahu subsidiarity. 

 

                                                                                                                                                                                     
ubytovacího zařízení (timeshare), směrnici č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů, směrnici č. 2013/11/EU 

o alternativním řešení spotřebitelských sporů, nařízení (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken, nařízení 

(ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na 

trh, nařízení (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. 
83

 ZOS poskytuje v poznámce č. 3 příkladný výčet: „… zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., 

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156d/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 

o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.“ 
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Rozsah působnosti zákona je však de facto určen i pojmovým aparátem, který zákon používá. 

Zásadním pojmem je spotřebitel, o němž pojednávám v samostatné kapitole. Zákon dále 

pojednává i o podnikateli v různých rolích (ZOS nicméně pojem podnikatel nedefinuje, viz 

výše). Prodávajícím je podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky, nebo poskytuje služby. 

Výrobcem je podnikatel, který zhotovil výrobek anebo jeho součást, vytěžil prvotní surovinu 

nebo ji dále zpracoval, anebo dokonce i ten, který se za výrobce označil. Dovozcem je zase ten 

podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu EU. A konečně 

dodavatelem je každý další podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů 

dodal prodávajícímu výrobky. Definice osoby na podnikatelské straně nebyly během trvání 

ZOS měněny. Výjimkou je pojem dodavatel, u něhož se postupně rozlišovalo, zda dovezl 

zboží do ČSFR, ČR či EU a pojem výrobce, jemuž byl odebrán definiční znak poskytování 

služby, neboť byl zároveň obsažen i v pojmu prodávající. Naopak například skrze pojem 

služba se rozsah působnosti zákona měnil. Dle původního znění ZOS byla službou jakákoli 

činnost, která byla určena k nabídce spotřebiteli. Nicméně zákon č. 104/1995 Sb. rozsah ZOS 

zúžil, neboť byly z definice služby vyňaty neživnostenské činnosti upravené zvláštními 

zákony
84

, u kterých byl dozor nad ochranou spotřebitele svěřen samostatným profesním 

sdružením (komorám), nebo jiným orgánům státní správy než uvedeným v ZOS. Zákon 

č. 378/2015 Sb. ovšem tuto obsahovou výjimku pojmu služba ruší. Je to z toho důvodu, aby 

se naplnil požadavek směrnice č. 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách a byl zajištěn 

dostatečný dopad zákazu nekalých obchodních praktik.
85

 Za významný považuji ještě pojem 

výrobek. Výrobek je věc, která je určena k nabídce spotřebiteli, včetně práv a závazků s touto 

věcí souvisejících. Pro další pojmy viz § 2 ZOS. 

V druhé části již ZOS upravuje konkrétní povinnosti stanovené podnikatelům. Jedná 

se zejména o: 

 Povinnost poctivosti prodeje výrobků a poskytování služeb. Zajištěna má být správná 

hmotnost, míra, váha prodávaných výrobků. Výrobky a služby mají mít určitou jakost, 

která pokud není stanovena právními předpisy nebo uvedena podnikatelem měla by 

být alespoň obvyklá. Konečně, ceny výrobků a služeb mají být v mantinelech 

stanovených cenovými předpisy a správně účtovány. 

                                                           
84

 Například zákon ČNR č. 128/1990 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících 

a právní pomoci jimi poskytované, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových 

poradců České republiky. 
85

 Srovnej důvodovou zprávu k zákonu č. 378/2015 Sb. [online]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=445&CT1=0 [cit. 24. 7. 2016]. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=445&CT1=0
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 Zákaz nekalých obchodních praktik. O této problematice více v I. kapitole druhé časti 

této práce. 

 Zákaz diskriminace spotřebitele. V ZOS je tento zákaz formulován obecně, tak že 

prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele 

diskriminovat. Slovo diskriminace vychází z lat. discriminare což znamená rozlišovat. 

V ustáleném významu se však již toto slovo používá jako rozlišování na základě 

nedovoleného kritéria, respektive rozlišování, které narušuje rovnost.
86

 Například 

rozlišování spotřebitelů podle věku při prodeji alkoholických nápojů se děje na 

základě dovoleného (ba přikázaného) kriteria a nenarušuje formální rovnost, protože 

pro vymezenou skupinu jsou dodržována stejná pravidla. Takové rozlišování by tedy 

nemělo být pochopitelně označeno za diskriminaci.
87

 

 Informační povinnosti. Tyto povinnosti se týkají nejen vlastností výrobků a služeb ale 

i způsobu použití a údržby výrobku a nebezpečích spojených s jeho nesprávným 

použitím či údržbou. Je-li to s ohledem na povahu výrobku, způsob a povahu jeho 

používání potřebné musí být tyto informace shrnuty do písemného návodu. O těchto 

skutečnostech má prodávající zákazníka dle § 9 ZOS informovat řádně.
88

 Dále je 

informační povinnost spojená s označováním výrobků. 

ZOS je obecný předpisem v oblasti ochrany spotřebitele, proto je s podivem, že se v této 

obecné rovině nacházejí i poměrně specifické úpravy. Považuji za legislativně-technicky 

nedokonalé, že jsou povinnosti ohledně označování materiálů použitých v hlavních částech 

obuvi (§10a ZOS), nebo křišťálového skla (§ 18a ZOS) upraveny v tomto obecném předpise.  

 

                                                           
86

 A v rámci ochrany spotřebitele se bude jednat zejména o takzvanou rovnost formální, ta spočívá ve stanovení 

jednotných pravidel pro určitě vymezenou skupinu. Naproti tomu takzvaná rovnost materiální se zabývá 

i dopady pravidel na určitou skupinu a často tenduje k vyvažování stanovováním výjimek. Pro širší souvislosti 

srovnej například dílo BOBEK, Michal, et al. Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
87

 Zákaz diskriminace dále upravuje také zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („antidiskriminační 

zákon“). Antidiskriminační zákon zasahuje nejen do oblasti přístupu ke zboží a službám, ale i do dalších oblastí 

(srovnej § 1 odst. 1 antidiskriminačního zákona). Má tak širší působnost než § 6 ZOS. Při porušení práv 

stanovených antidiskriminačním zákonem je možné se bránit soudní cestou, antidiskriminační zákon tedy 

poskytuje soukromoprávní ochranu před diskriminací. 
88

 Výkladu pojmu řádně v tomto kontextu se věnoval Tomáš Pelikán. Přes srovnání se závazkovým právem, kde 

se stanoví, že závazek by měl být splněn „řádně a včas“ se Pelikán dostává k těmto závěrům: řádná informace 

by měla být úplná, postačující z hlediska zájmů spotřebitele, včasnost informace § 9 ZOS neupravuje, ale je 

třeba dovodit, že musí být poskytnuta tehdy, aby se na jejím základě mohl spotřebitel rozhodnout o koupi či 

využití služby, tedy před uzavřením smlouvy.  PELIKÁN, Tomáš. Ochrana spotřebitele ve správním právu – III. 

Právní praxe v podnikání: měsíčník Komory komerčních právníků České republiky, měsíčník České advokátní 

komory, 1998, roč. 7, č. 11, s. 7. 

javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/L1NJY4L5A33DJJKXBSDKVDTS7YGRUG21LQLPRKXMI7ELBD4RFX-27950?func=service&doc_number=000523419&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22https://ckis.cuni.cz:443/F/L1NJY4L5A33DJJKXBSDKVDTS7YGRUG21LQLPRKXMI7ELBD4RFX-27950?func=service&doc_number=000523419&line_number=0015&service_type=TAG%22);
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Další předpisy, které upravují veřejnoprávní ochranu spotřebitele, si lze pro přehlednost 

rozdělit do dvou skupin: 

 

V první skupině jsou zákony, které upravují zejména přímo podmínky výroby, dovozu, 

prodeje a označování výrobků a poskytování služeb (veřejnoprávní regulaci soukromoprávní 

činnosti primární, jak byla popsána výše). V zákonech se rovněž zpravidla nachází úprava 

dozoru nad stanovenými povinnostmi a úprava odpovědnosti v případě jejich porušení. 

Zákony se zaměřují na určité oblasti, ale rovněž i specifičtěji na určité komodity. Pro 

přehlednost zákony tematicky uspořádávám. 

 

Technické požadavky na výrobky 

 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon stanovuje technické požadavky na určité výrobky jako jednu ze záruk 

bezpečnosti výrobku pro spotřebitele. Konkrétně upravuje: 

o Způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve 

zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní 

prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem (dále „oprávněný zájem“). 

o Práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě 

uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit 

oprávněný zájem. 

o Práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které 

souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním 

zkušebnictvím. Jde například o posuzování shody výrobku s technickými 

požadavky. U stanovených výrobků je poté shoda označena českým nebo 

evropským označením, CCZ nebo CE. 

o Způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických 

předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a 

požadavků práva Evropských společenství. 

Technickými požadavky na výrobky se rozumí zejména vlastnosti výrobku relevantní 

z hlediska zájmů ochrany zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo životního 

prostředí a požadavky na rozměry, funkčnost jakost, balení a označení i na zkoušení 

výrobku. Technické požadavky na výrobek jsou stanoveny především v technických 

předpisech, které mají povahu právních předpisů (zejména nařízení vlády). 
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Podrobnější pravidla jsou stanovena v českých technických normách, které nejsou 

právními předpisy a nejsou tak samy o sobě závazné.
89

 Zákon byl však fakticky takřka 

„vyprázdněn“ a ve většině rozsahu nahrazen pozdějším předpisem, a to zákonem 

č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. 

 Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na 

trh. Zákon přebírá agendu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky ve věci posuzování shody (postupy posuzování shody, moduly posuzování 

shody, prohlášení o shodě) a státního zkušebnictví (to jest činnosti, kterou je 

vykonávána státní správa v oblasti posuzování shody). Zákonu č. 22/1997 Sb. zbývá 

tedy převážně úprava udílení akreditace (akreditační orgán uděluje akreditaci, která 

slouží jako osvědčení toho, že udělený subjekt je způsobilý vykonávat určené 

posuzování shody výrobku). 

 

Bezpečnost výrobků 

 

 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zákon má zajistit, aby výrobky uváděné na trh nebo do 

oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné. Jde 

o obecný zákon v oblasti bezpečnosti výrobků a je subsidiární k řadě dalších 

předpisů.
90

 

 

Ceny 

 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o cenách“). Součástí poctivého prodeje dle § 3 odst. 1 písm. c) ZOS je prodávat 

výrobky v souladu s cenovými předpisy. Cenovým předpisem, na který ZOS odkazuje, 

je právě zákon o cenách. Zákon o cenách podrobně upravuje, jak má být zboží při 

prodeji spotřebiteli cenou označeno a také obsahuje pravidla o regulaci cen. Pro 

                                                           
89

 STAŠA, Josef. Veřejnoprávní úprava podnikání. Konspekt přednášek. 21. upravená verze. 2015, 

s. 59. 

 
90

 Například k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, k nařízení vlády č. 21/2003 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích, k zákonu č. 91/1996 Sb., o krmivech, k zákonu č. 156/1998 Sb., o hnojivech, k zákonu 

č. 350/2011 Sb., chemický zákon, k zákonu č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích, k zákonu č. 119/2002 

Sb., o střelných zbraních a střelivu. 
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úplnost doplňuji, že úprava institucí vykonávajících dozor v této oblasti je obsažena 

v zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Hospodářská soutěž 

 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Zákon chrání spotřebitele převážně nepřímo, tím, že 

zajišťuje stabilitu trhu.
91

 Zákon se však na zájmy spotřebitelů někdy přímo odkazuje, 

viz například § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb. 

 

Metrologie 

 

 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví 

pravidla používání měřidel a povinnosti týkající se hotově baleného zboží a lahví 

používaných jako odměrných obalů. Pro souvislost doplňuji, že úprava dozorčích 

orgánů v této oblasti je obsažena v zákoně ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu 

státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Reklama 

 

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon obsahuje regulaci reklamy, která je nekalou obchodní praktikou (zde zákon 

odkazuje na ZOS), reklamy srovnávací, reklamy na tabákové výrobky, na humánní 

léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční 

a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její 

šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů 

dozoru. Dále zákon upravuje regulaci reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na 

ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví. 

                                                           
91

 Zastánce názoru, že ochrana spotřebitele není samoúčelná, ale slouží k zajištění stability trhu, by s tímto 

tvrzením zřejmě nesouhlasil. Viz výše v pojednání o důvodech a cílech ochrany spotřebitele. 
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 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů. V zákoně jsou například upraveny povinnosti provozovatele 

rozhlasového či televizního vysílání při vysílání obchodních sdělení a povinnosti při 

zařazování reklam a teleshoppingu do vysílání. 

 

Trestněprávní aspekty 

 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). 

Některé trestné činy obsažené v TZ sledují ochranu spotřebitele. 

Jedním ze znaků skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů 

o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 TZ je ohrožování zdraví a bezpečnosti 

spotřebitelů. Pro naplnění skutkové podstaty je spolu s tímto zapotřebí, aby pachatel 

při účasti v hospodářské soutěži porušil předpis nekalé soutěže, a způsobil tím újmu ve 

větším rozsahu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, nebo opatřil sobě nebo jinému 

ve větším rozsahu neoprávněné výhody.  

V § 253 TZ je stanovena skutková podstata trestného činu poškozování 

spotřebitele. Trestný čin, za splnění ostatních znaků, spáchá ten „kdo na cizím majetku 

způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tím, že je šidí 

na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh 

výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady.“ 

Některé skutkové podstaty TZ nechrání pouze spotřebitele, ale je zřejmé, že 

ochraně spotřebitele budou významně přispívat. Jedná se o trestný čin ohrožování 

zdraví závadnými potravinami a jinými předměty dle § 156 TZ, o trestný čin 

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti dle § 157, 

o trestný čin provozování nepoctivých her a sázek dle § 213 TZ a o trestný čin lichvy 

dle § 218 TZ.
92

 

 

Platby, půjčky, úvěry 

 

 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zákona č. 43/2013 Sb. Zákon 

stanovuje řadu povinností pro věřitele, který nabízí nebo poskytuje spotřebitelský 

úvěr, a pro zprostředkovatele úvěru. Nedodržení některých informačních povinností, 

                                                           
92

 Blíže viz GŘIVNA, Tomáš. Ochrana spotřebitele z trestněprávního pohledu. In: SALAČ, Josef et al. Právní 

ochrana spotřebitele. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011, s. 87 an. 
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nebo povinností ohledně způsobu splácení spotřebitelského úvěru je sankcionováno 

jako správní delikt.
93

 

 

Označení provozovny 

 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon především upravuje podmínky podnikání. Okrajově se však dotýká i ochrany 

spotřebitele a upravuje, jakým způsobem by měla být označena provozovna 

podnikatele, aby pro spotřebitele bylo dopředu jasné, kde a kdy může očekávat 

nabídky od podnikatele a nákup si mohl dopředu rozmyslet. To může v praxi souviset 

s tím, že od smluv uzavřených mimo obchodní prostory prodávajícího lze 

(spotřebitelem) do 14 dnů od uzavření smlouvy odstoupit dle § 1829 an. OZ. V zákoně 

č. 455/1991 Sb. se nachází obecné pravidlo ohledně označování provozovny, 

v určitých oblastech je označení provozovny upraveno zvláštními předpisy.
94

 Pro 

úplnost doplňuji, že úprava dozorčích orgánů nad touto povinností je obsažena 

v samostatném zákoně č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Potraviny a související zemědělská témata 

 

 Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovuje 

některé požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu 

a uvádění krmiv na trh.
95

 

 Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon upravuje: 

o Povinnosti provozovatele potravinářského podniku a podnikatele, který vyrábí 

nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky. Jedná se zejména o zvláštní 

požadavky na dodržování jakosti potravin, označování potravin, dodržování 

                                                           
93

 V současné době prochází legislativní procedurou nový návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Vládní návrh 

zákona předložen 22. 5. 2015, sněmovní tisk PS PČR 679. 
94

Například § 3 odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. 
95

 Úpravu doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se 

stanoví požadavky na hygienu krmiv. 
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hygienických postupů a dodržování limitů toxikologicky významných látek 

v potravinách.  

o Státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona. 

 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon je základní 

normou, která upravuje zemědělskou činnost a produkci zemědělských výrobků. 

Jedním z cílů zákona je dosažení potravinové bezpečnosti.  

 Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon upravuje například podmínky uvedení hnojiv do oběhu. 

 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

upravuje mimo jiné veterinární požadavky na potraviny a suroviny živočišného 

původu. Nicméně z tohoto hlediska je obsahově poměrně vyprázdněný. Tuto oblast 

totiž také normují přímo použitelná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 853/2004, která se stanovují zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného 

původu, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, 

která stanovují zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného 

původu určených k lidské spotřebě. 

 Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

(plemenářský zákon), v platném znění. Zákon upravuje podmínky šlechtění 

a plemenitby vybraných hospodářských zvířat. Dále zákon upravuje označování 

vybraných hospodářských zvířat a také evidenci těchto označovaných zvířat. Cílem 

normy je zajistit skrze správné šlechtění a plemenitbu genetickou rozmanitost, a tedy 

i kvalitu chovaných zvířat. V tomto ohledu lze hovořit, kromě zjevných 

hospodářských záměrů, i o ochraně spotřebitele, ke kterému produkty zvířat směřují.
96

 

 Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje některé povinnosti týkající se uvádění bioproduktů na trh.
97

 

 Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek 

na trh, v platném znění. 

 Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, 

v platném znění. Zákon stanovuje podmínky uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do 

oběhu a registraci odrůd některých druhů pěstovaných rostlin. 

                                                           
96

 Zákon o plemenitbě zařazuje mezi normy poskytující ochranu spotřebiteli i Tomáš Hulva. HULVA, Tomáš. 

Ochrana spotřebitele. Praha: Aspi, a. s., 2005, s. 412. 
97

 Označování ekologických produktů spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 834/2007. 
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 Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 

a genetickými produkty, v platném znění. Zákon upravuje povinnosti týkající se 

nakládání s geneticky modifikovanými organismy, například při jejich uvádění do 

oběhu.
98

 

 Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon navazuje zejména na nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, 

označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků 

a upravuje podmínky provozování vinohradnictví a vinařství. 

 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění. Zákon se zabývá 

především ochranou rostlin (například i zeleniny) a rostlinných produktů proti 

škodlivým organismům a poruchám.
99

 

 

Zdraví 

 

 Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (zákon o lihu), ve 

znění pozdějších předpisů. Zákon vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, 

evidenci a oběh lihu. Ustanovení zákona přispívají na ochranu zdraví spotřebitele, primárním 

cílem jsou však daňové záležitosti. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a nastavuje 

hygienické standardy pro kvalitu pitné vody, koupališť a dalších zařízení. V zákoně 

jsou rovněž stanoveny povinnosti pro výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora: 

o  Materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami upravených přímo 

použitelným předpisem Evropské unie o materiálech a předmětech určených 

pro styk s potravinami.
100
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 Normováno také nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných 

potravinách a krmivech, v platném znění. 
99

 Viz také nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 

na ochranu rostlin na trh, v platném znění. 
100

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk 

s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, v platném znění. 
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o Kosmetických přípravků upravených přímo použitelným předpisem Evropské 

unie o kosmetických přípravcích.
101

 

o Výrobků pro děti ve věku do 3 let, vyjma hraček a potravin.
102

 

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zákon stanovuje opatření směřující k ochraně před škodami 

na zdraví působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami.
103

 

 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 

o léčivech). Léčiva dle tohoto zákona podléhají registraci. Kontrolu humánních léčiv 

provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv, který je podřízený Ministerstvu zdravotnictví. 

Veterinární léčiva podle zákona kontroluje Ústav pro státní kontrolu veterinárních 

biopreparátů a léčiv, který je podřízený Ministerstvu zemědělství.
104

 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 

Zákon mimo jiné upravuje podmínky poskytování zdravotních služeb, práva 

a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb. Zákon rovněž upravuje 

podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb. 

                                          

Puncovnictví 

 Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších 

předpisů. V zákoně jsou stanoveny takzvané zákonné ryzosti pro určité drahé kovy, 

které mají být vyráběny, prodávány nebo jinak uváděny na trh. V zákoně jsou rovněž 

stanoveny další povinnosti pro FO a PO, které vyrábějí nebo prodávají, či jinak 

uvádějí drahé kovy na trh. Zakázané je například klamavé označení, jež by mohlo 

vyvolat omyl ohledně toho, zda je nabízený kov drahý. Zákonnou ryzost kontroluje 

Puncovní úřad podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu. Úpravu úřadů 

provádějících dozor nad těmito povinnostmi obsahuje zákon č. 19/1993 Sb., 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, v platném znění. 
102

 Hygienické požadavky na hračky pro děti do věku 3 let jsou stanoveny v prováděcím předpise k zákonu 

č. 258/2000 Sb., ve vyhlášce č. 84/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
103

 V současné době je projednáván návrh o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Vládní 

návrh předložen 2. 6. 2016, sněmovní tisk PS PČR 828. 
104

 V této oblasti platí také nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy 

Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje 

Evropská agentura pro léčivé přípravky, v platném znění. 
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o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých 

kovů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Střelné zbraně a pyrotechnické předměty 

 

 Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon 

o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje zejména práva a 

povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, doplňků 

zbraní a střeliva a výkon státní správy při ověřování střelných zbraní. 

 Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně 

některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Zákon mimo jiné upravuje základní 

bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na 

trh, a další požadavky směřující k zajištění ochrany lidského života, zdraví, majetku, veřejné 

bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů. 

 

Vozidla a pohonné hmoty 

 

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů. Dle zákona musí být typ vozidla jeho systém a konstrukční 

části před uvedením na trh schváleny Ministerstvem dopravy. 

 Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska 

ochrany spotřebitele je významné, že zákon upravuje požadavky na složení a jakost 

pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot. 

 

Stavební materiály 

 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

Zákon se především věnuje jiným záležitostem. Z hlediska ochrany spotřebitele však 

lze zmínit požadavek, aby pro stavbu byly použity pouze výrobky, materiály 

a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 

údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost 

a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
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bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, 

ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

 

Elektronické komunikace a služby 

 

 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje odpovědnost a práva 

a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní 

sdělení.
105

 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje mimo jiné 

podmínky podnikání v oblasti elektronických. Mezi explicitnější projevy ochrany 

spotřebitele patří například to, že nedodržení povinnosti operátora uzavřít smlouvu 

s uživatelem, který požaduje připojení k veřejné komunikační síti, je stanoveno jako 

správní delikt. 

 

Energetika 

 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Zákon 

upravuje podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, 

kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob s tím spojené. 

 

Služby v oblasti cestovního ruchu cestovního ruchu 

 

 Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 

v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví provozovateli 

cestovní kanceláře ve vztahu ke spotřebiteli určité informační povinnosti. Ochranu spotřebitele 

před rizikem problematického vymáhání pohledávek ve vztahu k provozovateli cestovní 

kanceláře v případě jeho úpadku zajišťuje povinnost provozovatele cestovní kanceláře mít 

sjednané pojištění záruky pro případ úpadku.  

                                                           
105

 Zákon implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES a směrnici Evropského 

parlamentu a Rady č. 2002/58/ES. 
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Ve druhé skupině jsou zákony, které upravují zejména činnost orgánů vytvořených speciálně 

ke kontrole povinností stanovených v rámci veřejnoprávní ochrany spotřebitele (jedná se 

o veřejnoprávní regulaci soukromoprávní činnosti sekundární, jak byla popsána výše): 

 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

upravuje činnosti České obchodní inspekce, která kontroluje právnické a fyzické osoby 

prodávající nebo dodávající výrobky na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou 

podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště. 

 Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon upravuje činnost Státní zemědělské a potravinářské 

inspekce, která u fyzických a právnických osob kontroluje zemědělské výrobky, 

potraviny a tabákové výrobky. 

O těchto a jiných dozorčích orgánech více pojednám ve třetí části práce. 
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ČÁST DRUHÁ. Vybrané instituty v rámci veřejnoprávní ochrany 

spotřebitele 
 

V předchozí části jsem vymezil veřejnoprávní ochranu spotřebitele a popsal její obsah, jež je 

zahrnut v celé řadě právních předpisů. Dospěl jsem k závěru, že veřejnoprávní ochrana 

spotřebitele spočívá především, za splnění dalších znaků, ve stanovení povinností osobám, 

které prodávají výrobky nebo poskytují služby, v dozoru nad jejich dodržováním 

a v uplatňování odpovědnosti při jejich porušení. V této části se zaměřím zejména na 

přiblížení povinností, které spadají do veřejnoprávní ochrany spotřebitele. Pro hlubší vhled 

jsem se rozhodl představit vybrané instituty, respektive povinnosti, které obsahují. 

O některých ostatních povinnostech (zejména ze ZOS) je stručně pojednáno v první části, 

kapitole III., podkapitole Veřejnoprávní ochrana spotřebitele v České republice. Domnívám 

se, že snaha o podrobnější popis všech povinností spadajících do veřejnoprávní ochrany 

spotřebitele by s ohledem na rozsah práce vyzněla velice povrchně a proto považuji za 

účelnější představit povinnosti vybrané. 

 

KAPITOLA I. Nekalé obchodní praktiky 

 

Jako první jsem zvolil institut nekalých obchodních praktik. Jedná se o institut působící 

značně široce do všech oblastí, v nichž podnikatel obchodně jedná se spotřebitelem, proto 

bude dobrým reprezentantem nespecifické, průřezové veřejnoprávní ochrany spotřebitele. 

Atraktivitě tématu navíc přidává nedávná novelizace této úpravy v ZOS zákonem č. 378/2015 

Sb. 

Institut nekalých obchodních praktik představuje v českém právu veřejnoprávní obdobu 

úpravy nekalé soutěže, která je upravena v § 2976 an. OZ. Rozdíl je v účelu těchto úprav  

– institut nekalé soutěže se zaměřuje zejména na ochranu soutěžitelů a soutěže samé a až 

sekundárně na spotřebitele, veřejnoprávní úprava se však zaměřuje primárně na ochranu 

spotřebitele. Rozdílné jsou následně pochopitelně i možné reakce na porušení pravidel té které 

úpravy, které buď vycházejí ze soukromoprávních, nebo veřejnoprávních hledisek. 

 

Úprava nekalých obchodních praktik se nachází v ZOS v § 4 až 5b a příloze 1 a příloze 2. Do 

ZOS byla tato pravidla o nekalých obchodních praktikách vložena novelou zákonem 

č. 36/2008 Sb. jako implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze 

dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 
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a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 

98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (dále jen 

„směrnice o nekalých obchodních praktikách“).  

 

I. 1. Směrnice o nekalých obchodních praktikách 

 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách měla za cíl harmonizovat pravidla členských 

států ohledně nekalých obchodních praktik a přispět tak k řádnému fungování jednotného trhu 

a hospodářské soutěže v EU. V bodě 8 odůvodnění směrnice o nekalých obchodních 

praktikách se uvádí, že směrnice přímo chrání ekonomické zájmy spotřebitele, ale rovněž 

chrání nepřímo oprávněné podniky před soutěžiteli, kteří nedodržují pravidla směrnice. Toto 

pro praxi rozvádí P. Hajn. Dovozuje, že na základě pravidel ze směrnice o nekalé soutěži se 

uplatní jedna ze „soudcovských skutkových podstat nekalé soutěže“. Tou je porušení norem 

veřejného práva s důsledky pro soutěžní postavení v soukromoprávních vztazích. Mnohá 

nekalá praktika proti spotřebitelům, tak zároveň představuje nekalosoutěžní jednání mezi 

hospodářskými soutěžiteli.
106

 

 

Nekalá je dle směrnice o nekalých praktikách praktika, která (1) je v rozporu s požadavky 

náležité profesionální péče a (2) podstatně narušuje nebo je schopná narušit ekonomické 

chování spotřebitele, který je jejímu působení vystaven, nebo kterému je určena. Toto je 

označováno jako velká generální klauzule. Obchodní praktiky jsou nekalé zejména tehdy, 

jsou-li klamavé (ve smyslu čl. 6 a 7) nebo agresivní (ve smyslu čl. 8 a 9), jejich definice se 

označují jako malé generální klauzule. Klamavé obchodní praktiky se dále dělí na klamavá 

jednání a klamavá opomenutí. Příloha I dále obsahuje takzvanou černou listinu, výčet 

obchodních praktik, které mají být za každých okolností nekalé.
107

  

 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách vychází, dle bodu 18 úvodních ustanovení, 

obecně z pojetí posuzování vlivu podnikatelské činnosti na spotřebitele z takzvaného 

konceptu průměrného spotřebitele. Směrnice se odkazuje na rozhodovací praxi 

ESD: průměrný spotřebitel je takový, který má dostatek informací a je v rozumné míře 

pozorný a opatrný s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. Průměrný spotřebitel 

                                                           
106

 HAJN, Petr. Směrnice o nekalých obchodních praktikách a české právo. In: Právní rozhledy, roč. 15, č. 22, 

s. II. 
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obchodních praktikách v ZOS. 
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není v českém ani evropském právu výslovně definován, výklad tohoto pojmu lze nalézt 

v rozhodovací praxi soudů členských států a ESD. Ve členských státech byla pojetí 

průměrného spotřebitele různá, například v německy mluvících zemích se vycházelo spíše 

z představy nepozorného, povrchně vnímajícího spotřebitele, spíše tedy pasivního 

spotřebitele. Naproti tomu v zemích latinské kultury byl průměrný spotřebitel považován za 

bystrého a všímavého, lze tedy hovořit o aktivním spotřebiteli.
108

 Různé výklady 

vnitrostátních soudů ovšem sjednocoval a sjednocuje ESD. Například ve věci Gut 

Springenheide
109

 je průměrný spotřebitel v rozsudku (o který se očividně opírá bod 18 

směrnice č. 2005/29/ES) ESD popsaný takto: „pro určení, zda je označení, ochranná známka 

nebo reklamní označení či určitý výrok způsobilý oklamat spotřebitele, vzal ESD v úvahu 

předpokládané očekávání průměrného spotřebitele, který je v rozumné míře dobře 

informovaný a v rozumné míře pozorný a obezřetný.“
110

 Vymezení spotřebitele bylo doplněno 

ESD v případě Lloyd v. Klijsen. Společnost Klijsen chtěla rozšířit svou značku „Lointes“ do 

Německa, proti tomu se však ohradila společnost Lloyd pro možné nebezpečí zaměnitelnosti 

značek. Obě značky s podobnou výslovností se měly používat na podobné produkty (obuv). 

Toto se dostalo jako předběžná otázka k ESD. ESD dovozuje, že pro možnou záměnu značek 

postačuje i pouhá podobnost ve znění značek, které se vztahují k podobnému zboží. ESD 

argumentuje: „Průměrný spotřebitel určitého zboží je z celkového pohledu považován jako 

v rozumné míře dobře informovaný a v rozumné míře pozorný a obezřetný … (zde se ESD 

odkazuje na případ Gut Springenheide). Nicméně je třeba vzít v potaz fakt, že průměrný 

spotřebitel má jen zřídka možnost přímo porovnat určité značky, ale musí důvěřovat v jejich 

nepřesný obraz, který si uchovává v mysli. Měli bychom mít také na zřeteli, že úroveň 

pozornosti průměrného spotřebitele se může lišit v závislosti na druhu příslušného zboží 

a služeb.“
111

 

Jsou rozlišovány dva modely průměrného spotřebitele. V současné době převažuje 

model normativní, který vychází z toho, jak by se spotřebitel měl chovat. Naproti tomu model 

empirický se snaží vyjádřit to, jak se spotřebitelé skutečně chovají, bude tedy pracovat 

zejména se sociologickými průzkumy.
112

 V citovaných rozsudcích ESD lze spatřit projev 

modelu normativního. Jedná se o abstraktní konstrukt, kterému reálně nemusí odpovídat 
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 Viz HAJN, Petr. Oslabená ochrana spotřebitelů?: K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních 
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53 
 

žádný konkrétní spotřebitel. Model má být však vodítkem, jak situace spravedlivě posoudit. 

S empirickým modelem naproti tomu pracoval ESD v případu Nissan
113

. ESD posuzoval, zda 

je klamavá reklama na neojeté automobily, které byly dováženy z Belgie do Francie a zde 

prodávány za nižší cenu, než ostatní automobily stejného typu. Přičemž automobily dovážené 

z Belgie měly menší základní výbavu než ostatní vozy. Reklama na vozy obsahovala mimo 

jiné tvrzení, že automobily jsou prodávány za nižší cenu než konkurenční. Toto tvrzení bylo 

pravdivé, nicméně nižší cena byla především v důsledku nižší základní výbavy (údaje 

o výbavě reklama obsahovala pochopitelně také). ESD při řešení otázky, zda bylo tvrzení 

o nižší ceně klamavé, rozhoduje takto: „ke druhému bodu, který se zabývá tvrzením, že 

automobily jsou levnější, takové tvrzení může být považováno za klamavé pouze v případě, že 

vedlo k rozhodnutí pořídit si automobil u významného počtu spotřebitelů, kterým byla reklama 

cílena, bez ohledu na fakt, že nižší cena je spjata s menším základním vybavením.“
114

 

Směrnice o nekalých obchodních praktikách ve svém článku 11 nabízí dvě základní možnosti, 

jak vynucovat dodržování zákazu nekalých obchodních praktik. Nekalé obchodní praktiky by 

měly být napadnutelné u soudu nebo u správního orgánu, který rozhodoval o stížnostech 

týkajících se nekalých obchodních praktik. Úprava ve směrnici obsahuje, nehledě na zvolený 

způsob vynucování, veřejnoprávní rysy. Nekalé obchodní praktiky jsou zakázané 

a vynucování zákazu má probíhat s ohledem na veřejný zájem. Členské státy mají rovněž 

stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce, aby byl zákaz nekalých obchodních praktik 

dodržován. 

 

I. 2. Institut nekalých obchodních praktik v ZOS  

 

Úprava nekalých obchodních praktik v ZOS vychází ze směrnice o nekalých obchodních 

praktikách. Dělení podkapitol na úpravu institutu nekalých obchodních praktik ve směrnici 

o nekalých obchodních a v ZOS zde budu do jisté míry relativizovat. Jejich systematické 

rozlišení má význam pro představení směrnice o nekalých obchodních praktikách jako takové, 

pro další plynulost a komplexnost výkladu ovšem považuji za vhodné pojednávat o ZOS 

v kontextu směrnice o nekalých obchodních praktikách a poznatcích o ní. 
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Vývoj pravidel o nekalých obchodních praktikách 

 

Ve svém původním znění po přijetí obsahoval zákon č. 634/1992 Sb. v § 8 zákaz klamání 

spotřebitele. Lze hovořit o institutu předcházejícím zákaz nekalých obchodních praktik. 

Základním pravidlem § 8 bylo, že: „Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět 

nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo 

zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních 

podmínek.“. Uvedené příklady: „nedoložené, neúplné, nepřesné informace…“ musí být vždy 

spojeny se základní podmínkou, tedy klamáním. Pelikán k tomuto doplňuje, že se jednalo 

o ohrožovací delikt, důležité bylo jednání podnikatele, nikoli účinek (naproti tomu srovnej 

„oklamat“).
115

 

 

V § 5 zákona č. 634/1992 Sb., v původním znění, byl obsažen požadavek, aby prodávající 

zabezpečil prodej výrobků a poskytování služeb způsobem, který umožní jejich řádné 

provádění. Toto pravidlo poskytovalo poměrně široké výkladové možnosti a dozajista je 

možné některé nekalé obchodní praktiky podřadit pod prodej výrobků, který není řádný, nebo 

poskytování služeb, které není řádné. Proto je namístě si toto pravidlo připomenout i zde. 

Nicméně právě pro široké interpretační možnosti byl § 5 zákona č. 634/1992 Sb., v původním 

znění, poměrně záhy zrušen zákonem č. 104/1995 Sb.
116

 

 

Úprava předcházející nekalé obchodní praktiky byla obsažena rovněž v zákoně č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy (dále také „zákon o regulaci reklamy“). Již od nabytí účinnosti 

obsahoval zákon o regulaci reklamy v § 2 zákaz reklamy, která by obsahovala nepravdivé 

údaje, nebo prvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy. Novela zákonem č. 138/2002 

Sb. zavedla do zákona o regulaci reklamy zákaz reklamy klamavé (§ 2 odst. 1 písm. c). Co do 

definice se sice zákon o regulaci reklamy odkazoval na § 45 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, nicméně zákaz klamavých reklam podléhal dozoru správními orgány 

a porušení zákazu bylo sankcionováno. Novelou zákonem č. 36/2008 Sb. přešel zákaz 

klamavých reklam do zákazu reklam, které jsou klamavou obchodní praktikou s odkazem na 

ZOS. 
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Zákon č. 36/2008 Sb. v reakci na směrnici o nekalých obchodních praktikách přináší do 

zákona č. 634/1992 Sb. § 4 až 5a, přílohy č. 1 a 2 a ruší výše zmíněný § 8 obsahující zákaz 

klamání spotřebitele. V § 4 byla stanovena velká generální klauzule nekalých obchodních 

praktik, v § 5 a 5a byly stanoveny malé generální klauzule o klamavých a agresivních 

obchodních praktikách, a v přílohách č. 1 a 2 se nacházely černé listiny nekalých 

a agresivních obchodních praktik. Implementace směrnice o nekalých praktikách nebyla 

nicméně ve všech bodech důsledná. Namísto klamavého konání a klamavého opomenutí ze 

směrnice o nekalých obchodních praktikách znal zákon č. 634/1992 Sb. pouze klamavé 

obchodní praktiky. Řádně nebylo implementované také pravidlo vycházející 

z čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice o nekalých obchodních praktikách. Obchodní praktika má být 

považována klamavou, pokud spolu s dalšími znaky zahrnuje uvádění produktu na trh a vede 

nebo může vést k záměně s jinými produkty (to jest výrobky nebo službami), ochrannými 

známkami, obchodními firmami nebo jinými rozlišovacími znaky jiného soutěžitele. Úprava 

v § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb. opomíjela, že stačí, aby praktika k těmto 

následkům pouze mohla vést. Zařazení nabízení nebo prodeje výrobků nebo služeb 

porušujících některá práva duševního vlastnictví mezi klamavé obchodní praktiky zase 

naopak úpravu směrnice překračovalo. V souladu se směrnicí o nekalých obchodních 

praktikách mělo být za klamavé konání považováno pouze vyvolání omylu týkající se práv 

duševního vlastnictví, a ne nabízení výrobků nebo služeb práva duševního vlastnictví 

porušujících. 

 

Novela zákonem č. 378/2015 Sb. zmíněné chyby v implementaci napravuje. Klamavé 

obchodní praktiky z předchozí úpravy jsou rozděleny na klamavá konání dle § 5 ZOS 

a klamavá opomenutí dle § 5a. Dle § 5 odst. 3 písm. a) a b) ZOS již stačí i to, aby obchodní 

praktika mohla vést záměně s jiným výrobkem nebo službou, ochrannou známkou, obchodní 

firmou nebo jiným rozlišovacím znakem jiného prodávajícího. Zákaz prodeje výrobků 

porušujících některá práva duševního vlastnictví byl přesunut do samostatného § 8 ZOS mimo 

nekalé obchodní praktiky a v § 5 odst. 2 písm. f) ZOS je upraveno vyvolání omylu ohledně 

práva duševního vlastnictví jako klamavé konání. 

 

Dále se zaměřím na současný stav v ZOS. 
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Velká generální klauzule nekalých obchodních praktik 

 

Základní vymezení nekalých obchodních praktik se nachází v § 4 ZOS. 

 

Obchodní praktika je nekalá, 

(1) je- li v rozporu s požadavky odborné péče a (zároveň) 

(2) 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. 

 

Definice některých znaků velké generální klauzule nekalé obchodní praktiky (dále také jen 

„velká generální klauzule“) je zařazena mezi úvodní pojmově výkladová ustanovení 

v § 2 ZOS, a nikoliv do ustanovení, které se přímo věnují nekalým obchodním praktikám. 

U pojmů, které se v zákoně vícekrát používají, to má svůj zavedený smysl. Nicméně u pojmů, 

které se v zákoně použijí pouze jednou, tato metoda nepůsobí příliš přesvědčivě. Například 

u definice odborné péče v § 2 písm. p) ZOS se nabízí otázka, zda se namísto úvodního 

vymezení pojmu, nejedná spíše o nesystematické přesunutí úpravy pravidla. Z úvodně 

vymezených pojmů týkajících se nekalých obchodních praktik se v ZOS více používá pouze 

pojem rozhodnutí ohledně koupě. 

 

Obchodní praktika vůči spotřebitelům je definovaná v § 2 odst. 1 písm. o) ZOS jako „způsob 

chování prodávajícího spočívající v konání, opomenutí, prohlášení, obchodním sdělení včetně 

reklamy a uvedení na trh související s propagací, prodejem nebo dodáním výrobku nebo 

služby spotřebiteli“.
117

  

Směrnice o nekalých obchodních praktikách definuje obchodní praktiku mírně odlišně. 

Významný především následující rozdíl. ZOS hovoří o obchodní praktice jako o „způsobu 

chování spočívajícího v konání, opomenutí“ a dalším. Směrnice o nekalých obchodních 

praktikách definuje obchodní praktiku jako „jednání, opomenutí, chování …"
118

 Proč česká 

úprava implementující směrnici nezachovává rozlišení mezi jednáním, opomenutím 

a chováním, ale zvolila jiný systém, ve kterých je obchodní praktika způsobem chování, který 

se pak dále dělí na konání a opomenutí? Konání zde má mít zřejmě stejný význam jako 
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 Vychází z čl. 2 písm. d) směrnice o nekalých obchodních praktikách. 
118

 Dle čl. 2 písm. d) směrnice o nekalých obchodních praktikách se rozumí „obchodními praktikami vůči 

spotřebiteli (dále také jen „obchodní praktiky“) jednání, opomenutí, chování nebo prohlášení, obchodní 

komunikace včetně reklamy a uvedení na trh ze strany obchodníka přímo související s propagací, prodejem nebo 

dodáním produktu spotřebiteli“ 
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jednání dle směrnice o nekalých obchodních praktikách. Domnívám se, že důvodem pro toto 

jiné rozlišení je provázání pojmů s OZ. Dle § 546 OZ lze právně jednat buď konáním, nebo 

opomenutím. Definice obchodní praktiky, kde by jednání a opomenutí byly vedle sebe jako 

rovnocenné kategorie, by s tímto nebyla v souladu. Ovšem vypuštění chování jako samostatné 

kategorie a jeho definování jako souhrnu ostatních kategorií považuji za nepřesné 

a nenacházím pro něj odůvodnění. 

Nekalá obchodní praktika je dle § 4 odst. 4 ZOS zakázaná před rozhodnutím, 

v průběhu rozhodování a i po učinění rozhodnutí ohledně koupě.
119

  

Vzhledem k tomu, že je nekalá obchodní praktika zakázaná ještě před učiněním 

rozhodnutí ohledně koupě, může k ní dojít bez ohledu na to, zda si spotřebitel daný výrobek 

nebo službu nakonec koupí. Spotřebitel je například na internetu osloven nabídkou služby za 

lákavou cenu a až po postupu na další stránky se dozví, že uvedená cena představuje pouze 

poplatek za rezervaci a že výslednou cenu je ještě třeba doplatit. I když už v tuto chvíli 

spotřebitel dalšího jednání zanechá, prodávající se dopustil nekalé obchodní praktiky.
120

  

Příklady, kdy je učiněna nekalá obchodní praktika až po učinění rozhodnutí ohledně 

koupě, lze nalézt v Pokynech pro provedení/uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách z roku 2009.
121

 Například průběh vymáhání pohledávky vzniklé 

při jednání se spotřebitelem je třeba stále hodnotit v perspektivě zákazu nekalých obchodních 

praktik. Rovněž situace, kdy by podnikatel bezdůvodně mařil přechod zákazníka k jinému 

podnikateli, může být kvalifikována jako nekalá obchodní praktika. 

 

Obchodní praktiky jsou omezené co do souvislosti s „propagací, prodejem nebo dodáním 

výrobku nebo služby“, v zásadě by mezi ně neměly být tedy zahrnuty případy, kdy podnikatel 

v rámci své obchodní činnosti něco od spotřebitele kupuje, například při provozu antikvariátu. 

Obdobně, ve vztahu ke směrnici o nekalých obchodních praktikách, hovoří Pokyny
122

. 

Výjimkou by mohla být částečná směna, kdy například při odevzdání starého automobilu 

kupující získá slevu na nový automobil. V takovém případě by se, dle Pokynů, obchodní 

praktika posuzovala v rámci celého jednání. 
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 Návaznost na čl. 3 odst. 1 směrnice o nekalých obchodních praktikách. 
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VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.): Komentář. [systém ASPI] 2016, [cit. 18. 3. 

2016] ASPI_ID KO634_1992CZ, s. 20.  
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  Pokyny k provedení/uplatňování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. Pracovní 

dokument Komise ze dne 4. 12. 2009. SEK (2009) 1666, s. 32. Dostupné v anglickém znění z: 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2009/EN/2-2009-1666-EN-F-0.Pdf [cit. 24. 7. 2016]. Dále jen 

„Pokyny“. 
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 Pokyny, s 9. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2009/EN/2-2009-1666-EN-F-0.Pdf
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Odborná péče je definovaná v § 2 odst. 1 písm. p) ZOS jako „úroveň zvláštních dovedností 

a péče, kterou lze od podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá 

poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti jeho činnosti“.
123

 

Požadavek odborné péče je na podnikatele kladen i z hlediska soukromého práva a to dle 

§ 5 OZ. Kritérium odborné péče se v ZOS posuzuje objektivně podle toho, jaké dovednosti 

a péče je v tom kterém oboru potřeba, nikoliv dle konkrétních dovedností určitého 

podnikatele.
124

 Odborná péče je vyjádřena jako určitá úroveň dovedností a péče, kterou lze ve 

vztahu k podnikateli rozumně očekávat. Kritérium očekávání, zdá se, může požadovanou 

laťku úrovně dovedností a péče zvýšit; například pokud se podnikatel hlásí k určitým 

odborným standardům, logicky se zvýší i očekávání spotřebitele. Je však možný pohyb 

úrovně dovedností a péče na základě očekávání i směrem dolů? Jednalo by se například 

o nákup od skupiny podnikatelů, u nichž je nižší úroveň péče tak častá, že se pomalu stala 

pravidlem a promítá se i do očekávání zákazníků (za vhodný příklad považuji nákup ojetých 

vozů z autobazarů). Korektivem tohoto posunu je ovšem požadavek, aby úroveň dovedností 

a péče odpovídala poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v dané 

činnosti. Domnívám se tedy, že je možná změna úrovně dovedností a péče podnikatele na 

základě očekávání spotřebitele směrem nahoru, směrem dolů je změna očekávání omezena 

minimem poctivých obchodních praktik a obecných zásad dobré víry.
125

 

 

Dalším znakem velké generální klauzule je, že by určité jednání mělo podstatně narušit nebo 

být způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele. Co se rozumí podstatným 

narušením ekonomického chování spotřebitele, lze nalézt v §2 odst. 1 písm. s) ZOS, je jím: 

„použití obchodní praktiky, která významně zhoršuje schopnost spotřebitele učinit 

informované rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil“.
126

 Rozhodnutí ohledně koupě 

je definováno v § 2 písm. r) ZOS: „rozhodnutí spotřebitele o tom, zda, jak a za jakých 

podmínek výrobek nebo službu koupí, zda za ně zaplatí najednou nebo částečně, zda si je 

ponechá nebo neponechá nebo zda ve vztahu k nim uplatní právo vyplývající ze smlouvy, ať 

již se spotřebitel rozhodne jednat nebo zdržet se jednání“. 
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 To odpovídá náležité profesionální péči dle čl. 2 písm. h) směrnice o nekalých obchodních praktikách. 
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 VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.): Komentář. [systém ASPI] 2016, 
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Reform. Consumer Protection from Unfair Trading:  Guidance on the Consumer Protection from 
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 Vychází z čl. 2 písm. e) směrnice o nekalých obchodních praktikách. 
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Česká úprava zde opět vychází z evropské, nicméně ve směrnici o nekalých 

obchodních praktikách se obdobně definované rozhodnutí nazývá jako rozhodnutí o obchodní 

transakci.
127

 Je otázka, zda to není pojem přiléhavější; v obou případech se rozhodnutí týká 

jak služeb, tak věcí (ve směrnici o nekalých obchodních praktikách se rozhodnutí týká 

produktu, který zahrnuje zboží i služby), přičemž koupě evokuje spíše rozhodnutí 

pouze o věci. 

Je zajímavé, že stačí, aby nekalá obchodní praktika byla pouze způsobilá narušit 

ekonomické chování spotřebitele (rozliš s případem ovlivnění během různých fází koupě, kdy 

stačí, aby byl spotřebitel ovlivněn ještě před rozhodováním o koupi a pak třeba nepokračoval 

dále, protože nekalost prohlédl). Zdá se to jako reflexe příklonu od empirického modelu 

průměrného spotřebitele k normativnímu: není pro nás důležité, zda byl někdo opravdu 

ovlivněn, ale to, zda podle určitých objektivních kritérií ovlivněn být mohl (o konceptu 

průměrného spotřebitele a jeho modelech pojednáno výše). 

 

Dále je v § 4 odst. 1 a 2 ZOS určen model spotřebitele, dle kterého se posuzuje, zda je 

praktika způsobilá podstatně narušit jeho ekonomické chování. Směrnice o nekalých 

obchodních praktikách vychází obecně z konceptu takzvaného průměrného spotřebitele. 

S ohledem na eurokonformní výklad bude zapotřebí při posuzování nekalých obchodních 

praktik dle ZOS z tohoto konceptu obecně rovněž vycházet. V § 4 odst. 1 a 2 ZOS jsou pro 

určování modelu spotřebitele upravena zvláštní pravidla. Buďto podle průměrného člena 

skupiny, na kterou je praktika zaměřena (§ 4 odst. 1 ZOS in fine), nebo, ještě specifičtěji, dle 

průměrného člena jednoznačně vymezené skupiny spotřebitelů, kteří jsou z důvodu duševní 

nebo fyzické slabosti, věku nebo důvěřivosti zvlášť zranitelní ovšem s korektivem toho, že 

pouze způsobem, který může prodávající rozumně předpokládat (§ 4 odst. 2 ZOS). Do 

samotné směrnice o právech spotřebitelů byla pravidla pro určování průměrného spotřebitele 

v rámci skupin a specifických skupin vložena až pozměňovacími návrhy. Cílem bylo zmírnit 

jinak obávané tvrdé dopady plošné aplikace konceptu průměrného spotřebitele na některé 

skupiny spotřebitelů.
128
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 Čl. 2 písm. k) směrnice o nekalých obchodních praktikách. 
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Klamavá konání a opomenutí 

 

Klamavá konání a opomenutí jsou definovány obecně v § 5 a 6 ZOS a dále je jejich výčet 

obsažen v černé listině v příloze č. 1 ZOS.  

 

Pokyny navrhují dělení klamavých jednání ve směrnici o nekalých obchodních praktikách na 

tři druhy.
 129

 Dělení beze změny platí i pro klamavá konání dle ZOS.
130

 U klamavých konání 

lze tedy rozlišit: 

 poskytování obecných klamavých informací, 

 způsobení záměny s produktem konkurentů, 

 nedodržení jednoznačných a ověřitelných závazků přijatých v kodexu chování. 

 

Základní pravidlo pro klamavé konání je obsaženo v § 5 odst. 1 ZOS: „Obchodní praktika se 

považuje za klamavou, pokud obsahuje věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což 

vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.“ 

Důsledek ve způsobení rozhodnutí ohledně koupě, které by spotřebitel jinak neučinil, již 

známe, spolu s dalšími znaky, jako součást podstatného narušení ekonomického chování 

spotřebitele, které je součástí velké generální klauzule. U klamavého jednání je tedy oproti 

velké generální klauzuli specifický především důraz na věcně nesprávnou, nepravdivou 

informaci.  

 

Požadavek na správnost a pravdivost informací je ovšem v ZOS obsažen již jinde. V § 9 an. 

ZOS je stanovena řada informačních povinností, jejichž nedodržení je sankcionováno jako 

správní delikt [§ 24 odst. 7 písm. e) až l)]. V jakém vztahu je důraz na správnost a pravdivost 

informací v rámci klamavého konání a v rámci informačních povinností v § 9 an. ZOS? Je 

očividné, že nepravdivá informace, která je klamavým konáním, má závažnější důsledky. 

Vede totiž, nebo může vést, spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. 

K dopuštění se klamavého konání jako součásti nekalých obchodních praktik je tedy třeba 

splnit více požadavků, dosáhnout závažnějších následků. Z tohoto nám vyplývá, že klamavé 

konání dle § 5 odst. 1 ZOS (ale i klamavá opomenutí dle § 5a ZOS) představuje zvláštní 

úpravu ve vztahu k informačním povinnostem dle § 9 an. ZOS. V rozsudku 
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 Proč bylo klamavé jednání ze směrnice o právech spotřebitelů přejato do ZOS jako klamavé konání viz výše. 
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sp. zn. 5 A 39/2012 - 43 NSS použil porušení informační povinnosti dle § 9 ZOS jako jeden 

z doplňujících argumentů pro závěr, že byla spáchána klamavá obchodní praktika. 

 

§ 5 odst. 2 ZOS doplňuje, že ohledně určitých, taxativně stanovených skutečností může být 

klamavou i obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, za předpokladu, že je 

jakýmkoliv způsobem alespoň schopná uvést spotřebitele v omyl a ten učiní obchodní 

rozhodnutí, které by jinak neučinil.  

Stěžejní je zde důraz na způsob působení na spotřebitele. Směrnice o nekalých 

obchodních praktikách v čl. 6 odst. 1 ke způsobu klamavé praktiky uvádí, že stačí uvedení 

v omyl způsobené „jakýmkoli způsobem, včetně celkového předvedení“, dle Pokynů
131

 

směrnice tímto reflektuje nové poznatky z behaviorální ekonomie. Podle nich má na reakci 

spotřebitele vážný dopad nejen obsah informace, ale rovněž způsob, jakým je informace 

podána.   Takto je vhodné interpretovat i ono „jakýmkoliv způsobem“, které je obsažené 

v ZOS. Důraz je zde kladen nikoliv na obsah sdělení (tedy například zda je pravdivá 

informace složitě strukturovaná a nesnadno uchopitelná a tak způsobilá oklamat spotřebitele), 

ale na celkový způsob sdělení – jak je informace podaná, na co je kladen důraz, kolik má 

spotřebitel času informaci vstřebat. Pokud je například informace sdělena formou televizní 

reklamy, je spotřebitel časově limitován, nevybírá si, kolik času by chtěl převzetí informace 

věnovat, a není schopen se reálně soustředit na příliš informací poskytnutých najednou 

a v krátkém časovém úseku. Toto reflektoval NSS v rozsudku 9 As 38/2010 - 71.
 132

 

Podnikatel v televizní reklamě nechal zobrazit cenu služby, stejná cena byla rovněž uvedena 

ve zvukové stopě reklamy. Menším písmem pod zobrazenou cenou bylo uvedeno, že se jedná 

o cenu bez DPH a jaká je cena s DPH. Soud zhodnotil, že vzhledem k tomu, že obrazový údaj 

s cenou bez DPH potlačil údaj s cenou včetně DPH a zvuková stopa obsahovala pouze údaj 

bez DPH, je reklama způsobilá vyvolat u průměrného spotřebitele klamnou představu a jedná 

se tedy o klamavou reklamu.
133

 

 

§ 5 odst. 3 ZOS obohacuje klamavá konání o takové praktiky, které jednak opět vedou, nebo 

mohou vést spotřebitele k tomu, aby učinil obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. A to 

pokud praktiky vedou k (I) záměně výrobku nebo služby uvedených na trh s jiným výrobkem 
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 Pokyny, s. 32. 
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 Rozsudek NSS ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. 9 As 38/2010-71. 
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 O klamavou reklamu zakázanou dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně 
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1. 6. 2002 do 11. 2. 2002. O vývoji klamavé reklamy v zákoně č. 40/1995 Sb. více výše. 
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nebo službou, nebo k (II) záměně výrobků nebo služby uvedených na trh s ochrannou 

známkou, obchodní firmou nebo jinými rozlišovacími znaky jiného prodávajícího, anebo 

pokud spočívají v (III) nedodržení jednoznačného závazku obsaženého v kodexu chování, 

k jehož dodržování se podnikatel zavázal. Těchto důsledků nemusí být dosaženo pouze 

pomocí nesprávné informace nebo způsobu podání byť i správné informace, ale formulace je 

zde ještě širší: stačí, pokud k těmto důsledkům obchodní praktika vede nebo může vést ve 

věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem. 

 

Klamavé opomenutí je definováno v § 5a ZOS. Dle § 5a odst. 1 ZOS se obchodní praktika 

považuje za klamavé opomenutí, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke 

všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné 

informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž 

způsobí, nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by 

jinak neučinil. Za zmínku stojí kritérium omezení sdělovacího prostředku, to v důsledku 

představuje totiž korektiv rovněž ve prospěch podnikatele, je-li sdělení podnikatele časově 

a prostorově omezeno, není možné požadovat úplně všechny informace. Dle § 5a odst. 5 ZOS 

by nicméně mělo být vzato v úvahu, zda podnikatel přijal nějaká opatření, aby zajistil přístup 

spotřebitele k informacím i jinými prostředky. Omezení sdělovacího prostředku zohledňuje 

NSS v rozsudku sp. zn. 6 As 125/2014 - 26: „Limitovaný časový úsek vyhrazený v televizním 

vysílání na reklamu omezuje na jednu stranu diváka, který nemůže reklamě věnovat tolik času, 

kolik sám uzná za vhodné, na druhou však také samotného autora reklamy, který musí sdělení 

přizpůsobit nastaveným podmínkám. Je třeba tedy brát v potaz obě hlediska a nalézt mezi 

požadavky na úplnost sdělení a na ochranu spotřebitele rovnováhu. Úplnost a jednoznačnost 

informací je třeba navíc posuzovat s ohledem na oblast, v jaké je reklamní kampaň vedena“. 

Dle § 5a odst. 2 je klamavým konání rovněž situace, kdy prodávající výše vypsané informace 

zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo 

v nevhodný čas. V  § 5a odst. 3 je poskytnutý demonstrativní výčet podstatných informací 

(hlavní znaky výrobku nebo služby, cena, adresa a totožnost prodávajícího, platební 

podmínky a další).  
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Agresivní obchodní praktiky 

 

Agresivní obchodní praktiky jsou vymezeny v § 5b ZOS. Agresivní obchodní praktika 

představuje závažnější zásah do integrity spotřebitele než klamavé konání či opomenutí. Týká 

se ovlivňování svobody spotřebitele vstoupit či nevstoupit s podnikatelem do právního 

vztahu. Agresivní praktiky působí formou obtěžování, donucování nebo nepatřičného 

ovlivňování. Vliv agresivních praktik se hodnotí v jejich věcných souvislostech 

a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem. Důsledkem působení praktiky by mělo 

být opět rozhodnutí spotřebitele (nebo alespoň možnost, že by se rozhodl), které by jinak 

neučinil. 

 

Při posuzování, zda je určitá praktika agresivní, se přihlíží například k načasování, místu, 

době trvání obchodní praktiky, ke způsobu jednání, jeho výhružnosti či urážlivosti, 

k vědomému využití nepříznivé situace spotřebitele nebo tomu, zda prodávající neukládá 

spotřebiteli nepřiměřenou mimosmluvní překážku pro uplatnění práva (blíže viz § 5b odst. 2 

ZOS; směrnice o nekalých obchodních praktikách používá tytéž faktory v užším kontextu, pro 

posuzování, zda bylo použito obtěžování, donucování nebo nepatřičné ovlivňování). 

 

Řadu příkladů agresivních obchodních praktik lze najít na organizovaných (či také 

„předváděcích“) akcích; již jen faktory místa a doby trvání akce tomuto nahrávají. Tyto akce 

jsou zaměřeny na určité skupiny osob, zejména seniory, a používají propracovaných 

psychologických přesvědčovacích metod. Prodejci používají například falešných výher  

– původní cena byla přemrštěná a tím, že spotřebitel po manipulovaném „slosování“ vyhraje 

slevu, tak se obchodní rozhodnutí v jeho očích stává atraktivnějším. Praktikou výhružnou dle 

způsobu jednání je například situace, kdy prodejce vyzdvihuje zdravotní vlastnosti určitého 

výrobku před seniory s tím, že pokud ho nekoupí svým vnoučatům, tak jsou vnoučata ve 

velkém zdravotním nebezpečí.
134

 Problém je často také s uplatněním práva na odstoupení od 

smlouvy dle § 1829 OZ, prodávající buď záměrně nereagují, nepřebírají si poštu, nebo si 

stanoví nezákonná omezení práva k odstoupení od smlouvy. Jedná se zpravidla 
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 Srovnej například rozhovor ze dne 13. 6. 2012 s Romanou Mazalovou, psycholožkou a spoluautorkou 

dokumentu Šmejdi, který se fenoménem předváděcích akcí zabýval [online]. Dostupné 

z: http://byznys.lidovky.cz/nekoupite-deku-zemrou-vam-vnoucata-to-me-dostalo-rika-psycholozka-107-/moje-

penize.aspx?c=A120612_165341_moje-penize_rka [cit. 24. 7. 2016]. – Pro psychologické aspekty nátlaku na 

předváděcích akcích možné konzultovat diplomovou práci Romany Mazalové: MAZALOVÁ, Romana. 

Manipulace při přímém prodeji [online]. Olomouc, 2011. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, 

Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Dostupné z: http://theses.cz/id/upnte3 [cit. 24. 7. 

2016]. 

http://byznys.lidovky.cz/nekoupite-deku-zemrou-vam-vnoucata-to-me-dostalo-rika-psycholozka-107-/moje-penize.aspx?c=A120612_165341_moje-penize_rka
http://byznys.lidovky.cz/nekoupite-deku-zemrou-vam-vnoucata-to-me-dostalo-rika-psycholozka-107-/moje-penize.aspx?c=A120612_165341_moje-penize_rka
http://theses.cz/id/upnte3
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o nepřiměřenou mimosmluvní překážku. A jak jsem výše uvedl, nekalé obchodní praktiky je 

možné se dopustit i po učinění rozhodnutí ohledně koupě. 

 

Jako příklad uvedu případ společnosti X, která prodává určité léčebné přístroje.
135

 Ponechám 

stranou kvalitu zboží a ostatní aspekty a zaměřím se na možnost odstoupení od smlouvy. 

Společnost pořádá organizované akce v sídle své společnosti a odmítá akceptovat odstoupení 

zákazníků od smlouvy s tvrzením, že smlouva byla uzavřena v rámci prostor obvyklých 

k podnikání a není tedy naplněn zákonný důvod pro odstoupení dle § 1829 OZ (v kontextu 

§ 1820 OZ). Domnívám se ovšem, že tomu tak není. Právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů 

od předání zboží dle § 1829 OZ je v zásadě dáno spotřebiteli pro případy, kdy je smlouva 

uzavřena na dálku, tj. zejména přes internet či po telefonu, nebo mimo prostory obvyklé pro 

podnikatelovo podnikání. Když spotřebitel uzavírá smlouvu přes internet, nemůže si zboží 

přímo prohlédnout, jedním z důvodů čtrnáctidenní lhůty na odstoupení od smlouvy je tedy 

simulování podmínek, jaké by byly v kamenné prodejně, aby se spotřebitel mohl o trvání 

závazku rozhodnout poté, co uvidí zboží in natura. U smluv uzavřených po telefonu se 

zřetelněji rýsuje další smysl možnosti odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Zvláště při aktivním 

telemarketingu, kdy společnosti obvolávají spotřebitele, nemá spotřebitel dostatek možností si 

v klidu promyslet, zda se skutečně chce zavázat a snadno neuvážlivě přitaká nabídce 

podnikatele, kterou by za jiných okolností nepřijal. U smluv uzavřených mimo prostory 

obvyklé k podnikání je tento smysl také zřejmý, spotřebitel je 14 dny na odstoupení chráněn 

před nepromyšleným a náhlým rozhodnutím.
136

 Tyto důvody ochrany spotřebitele jsou 

v případě akcí pořádaných společností X zřejmě naplněny. Lidé jsou písemnou pozvánkou 
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 Z reflexe případu v médiích srovnej například zprávu České televize ze dne 11. 3. 2015 s názvem „Šmejdi“ 

se nevzdávají. Prodávají falešné zdravotní pomůcky [online]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1510884-smejdi-se-nevzdavaji-prodavaji-falesne-zdravotni-

pomucky [cit. 24. 7. 2016]  – Ohledně okolností při uzavírání smluv se společností X viz například tiskovou 

zprávu  spotřebitelské organizace dTest, o. p. s. ze dne 18. 3. 2015 s názvem Nový trik – předváděcí akce v sídle 

prodejce [online]. Dostupné z: https://www.dtest.cz/clanek-4251/novy-trik-predvadeci-akce-v-sidle-prodejce 
[cit. 24. 7. 2016]. Vycházím navíc rovněž z vlastní zkušenosti při řešení konkrétních případů v rámci právní 

spotřebitelské poradny. 
136

 To dokresluje, že v situaci, kdy by smlouva byla uzavřena v obchodních prostorách, ale spotřebitel by byl 

bezprostředně předtím osloven „na ulici“ a do prodejny přiveden, má spotřebitel rovněž právo do 14 dnů od 

převzetí zboží od smlouvy odstoupit, viz § 1828 odst. 2 písm. a) OZ. – Srovnej například výňatek z preambule 

směrnice č. 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory: „vzhledem 

k tomu, že pro smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory dodavatele je charakteristické, že podnět ke 

smluvnímu jednání zpravidla pochází od dodavatele a spotřebitel není na smluvní jednání připraven nebo je 

neočekává; že spotřebitel často nemá možnost porovnat jakost a cenu nabídky s jinými nabídkami; že prvek 

překvapení je obecně spojen nejen se smlouvami sjednávanými před domovními dveřmi, ale rovněž s jinými typy 

smluv uzavíraných dodavatelem mimo jeho obchodní prostory.“, nebo výňatek z bodu 21 předmluvy směrnice 

č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů: „Mimo obchodní prostory může být spotřebitel potenciálně vystaven 

psychologickému nátlaku nebo vůči němu může být využito momentu překvapení“. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1510884-smejdi-se-nevzdavaji-prodavaji-falesne-zdravotni-pomucky
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1510884-smejdi-se-nevzdavaji-prodavaji-falesne-zdravotni-pomucky
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vhozenou do schránky zváni na určitou přednášku o zdraví. Z pozvánky není zřejmé, že se 

v průběhu „přednášky“ bude nabízet zboží.
137

 Moment překvapení, nemožnost si koupi 

v klidu rozmyslet, možnost využití psychologických technik ze strany prodávajícího zde může 

být obdobně přítomné jako v předváděcích akcích konaných například někde v restauracích. 

Jedním ze dvou základních smyslů práva na odstoupení dle § 1829 OZ je právě ochrana 

spotřebitele před takto uzavřenými smlouvami. K samotnému pojmu „prostory obvyklé k 

podnikání“, respektive zde „obchodní prostory“ viz výklad ESD v případu Travel Vac 

v. Manuel José Antelm Sanchis.
138

 Obchodními prostory by měly být prostory, v „nichž 

podnikatel obvykle provádí svoji podnikatelskou činnost a které jsou pro veřejnost jasně 

označeny jako prostory sloužící k prodeji.“
139

 

„Obchodní prostory“ společnosti X jsou ve vyšším patře sídelní budovy společnosti 

a není tam možný volný přístup z ulice bez pozvání, nejsou jasně vymezené prodejní doby, 

kdy by si zákazník mohl samostatně a nerušeně prohlédnout produkty nabízené společností. 

Domnívám se, že navzdory tomu, že k uzavírání smluv dochází v sídle společnosti a místě, 

které je nahlášené jako provozovna v živnostenském rejstříku, nejedná se vzhledem ke 

způsobu pozvání, očekávání a připravenosti zákazníků, označení a přístupnosti provozovny 

o „místo obvyklé k podnikání“ ve smyslu § 1820 OZ [vzhledem ke způsobu pozvání je možné 

navíc podpůrně použít analogie s § 1828 odst. 2 písm. a) OZ], respektive o obchodní prostory 

dle směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů. Domnívám se, že opačný výklad by vedl 

k obcházení zákona a že neumožnění spotřebitelům odstoupit od smlouvy s touto argumentací 

představuje agresivní obchodní praktiku. 
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 Pozvánku viz v Příloze I. práce. Následky nedostatečného informování na pozvánce k akci a jeho možný vliv 

na možnost odstoupit od smlouvy se budu dále zabývat v podkapitole „Povinnosti související s organizovanými 

akcemi“. 
138

Travel Vac v. Manuel José Antelm Sanchis, C-423/97, SbSD, 1999, I-02195. – Soud vykládá pojem „obchodní 

prostory“, „bussines premises“, který je použitý, jak v tomto případě dotčené směrnici č. 85/577/EHS o ochraně 

spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, tak například ve směrnici č. 2011/83/EU o 

právech spotřebitelů (zejména bod 22 předmluvy a čl. 2 odst. 9) a měl by tedy být analogický k pojmu „prostory 

obvyklé k podnikání“ užívaného v implementované české úpravě. 
139

 Jedná se o vlastní překlad z anglického znění rozsudku. 
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Černé listiny klamavých a agresivních obchodních praktik 

 

V příloze 1 a 2 ZOS je výčet obchodních praktik, které jsou vždy považovány za klamavé 

nebo agresivní.  

U klamavých obchodních praktik se výčet týká například dodržování kodexů chování, 

ke kterému se podnikatel zavázal, používání značky jakosti, nabízení výrobku nebo služby ke 

koupi bez schopnosti zajištění dodávky přiměřeného množství výrobku nebo služby, uvádění 

práv za zákona jako výhody pro zákazníka, propagace výrobku, která může způsobit záměnu, 

nepravdivého prohlášení o záměru ukončit provozovnu podnikatele a dalších. 

V případě agresivních obchodních praktik černá listina obsahuje například vytváření 

dojmu, že spotřebitel nemůže opustit provozovnu bez uzavření smlouvy, návštěva spotřebitele 

v jeho bydlišti, ačkoliv dal spotřebitel najevo, aby to již podnikatel nečinil, opakované 

nevyžádané nabídky spotřebiteli prostřednictvím telefonu, faxu, elektronické pošty, vytváření 

klamného dojmu, že spotřebitel vyhrál nebo vyhraje a další. 

Pro podrobný a úplný výčet zakázaných praktik odkazuji přímo na přílohy 1 a 2 ZOS.
140

 

 

Za nejzajímavější považuji otázku aplikace černých listin. V přílohách č. 1 a 2 ZOS se 

stanoví, že vyjmenované praktiky budou klamavé či agresivní vždy. Bude to tak tedy i bez 

naplnění znaků malých generálních klauzulí, popřípadě velké generální klauzule? Jak 

z jazykového hlediska, tak z výkladu s přihlédnutím ke směrnici o nekalých obchodních 

praktikách vyplývá, že ano. Bod 17 předmluvy směrnice o nekalých obchodních praktikách 

stanoví, že praktiky uvedené ve výčtu zakázaných obchodních praktik jsou nekalé i bez 

kontroly s generálními klauzulemi.
141

 Dle tohoto pravidla představím aplikační postup 

určování nekalých obchodních praktik. Nejprve se posoudí, zda určité jednání spadá pod 

některou z praktik uvedených na černé listině, pokud tomu tak je, jedná se o nekalou obchodní 

praktiku a není třeba již jednání posuzovat dle malých generálních klauzulí a velké generální 

klauzule. V případě, že určité jednání není na černé listině, porovná se se znaky malých 
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 Blíže ke klamavým obchodním praktikám dle černé listiny viz ONDREJOVÁ, Dana. Klamavé obchodní 

praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. Bulletin advokacie. 2015, č. 11, s. 27–34. Dostupné 

také z: http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_11_2015_web.pdf [cit. 24. 7. 2016]. Blíže 

k agresivním obchodním praktikám dle černé listiny viz ONDREJOVÁ, Dana. Agresivní obchodní praktiky 

podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. Bulletin advokacie, 2016, č. 4, s. 17–21. Dostupné z: 

http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_04_2016_web.pdf [cit 24. 7. 2016].  
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 Výňatek z bodu 17 předmluvy směrnice o nekalých obchodních praktikách: „Pro zajištění vyšší právní jistoty 

je žádoucí určit takové obchodní praktiky, jež jsou za všech okolností nekalé. Příloha I proto uvádí taxativní 

výčet všech takových praktik. Pouze tyto obchodní praktiky lze pokládat za nekalé, aniž by bylo třeba provádět 

hodnocení jednotlivých případů podle článků 5 až 9. …“ 
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generálních klauzulí a pokud jsou naplněny, jedná se o nekalou obchodní praktiku. V případě, 

že nebyly naplněny ani znaky malých generálních klauzulí, porovná se jednání s velkou 

generální klauzulí.
142

 Tento způsob aplikace by měl přinést zajištění vyšší právní jistoty a, dle 

poznatku Hugh Collinse vycházejícího z anglického právního prostředí, snad i do jisté míry 

vyvážit v evropském právu chybějící precedenty.
143

 Generální klauzule tu ve výsledku 

představují určité zbytkové, záchytné kategorie. Obzvláště velká generální klauzule takto 

bude užívána spíše zřídka. 

Výčet praktik, které jsou vždy nekalými, má tedy za cíl zvýšit přehled a jistotu 

spotřebitelů a podnikatelů. Co do záměru tuto koncepci vítám. Z výše uvedeného je skutečně 

zřejmé, že pokud chceme v platném právu určit, zda je určitá praktika nekalá, stačí nám 

k tomu naplnění některého z jednání uvedených na černé listině a není již třeba dále zkoumat 

malé a velké generální klauzule. Domnívám se, že celá situace ovšem není takto jednoduchá. 

Podle této koncepce stačí při posuzování nekalých obchodních praktik naplnění formálních 

znaků (jednání uvedené na černé listině) bez toho, aby bylo třeba posuzovat znaky materiální 

(způsobilost jednání ovlivnit spotřebitele).
144

 Výsledkem tohoto postupu je, že určité jednání 

se označí za nekalou obchodní praktiku. Užití nekalé obchodní praktiky je dle § 4 odst. 4 ZOS 

zakázané. Porušení tohoto zákazu představuje dle § 24 odst. 1 písm. a) ZOS správní delikt. Za 

jeden ze znaků správní deliktu je ale považována společenská škodlivost.
145

 Společenská 

škodlivost jako materiální znak by měla být vzata v úvahu při posuzování toho, zda je nějaké 

jednání správním deliktem. Je možné, že by jasně formulovaný záměr, jak mají být 

posuzované nekalé obchodní praktiky, učinil z tohoto pravidla výjimku? Domnívám se, že 

nikoliv. Systémově vzato, jasný záměr se týká toho, co má být posuzováno jako nekalá 
                                                           
142

 Stejně o aplikaci hovoří i Pokyny, s. 62. Tento způsob určování nekalých obchodních praktik potvrzuje i 

rozsudek NSS ze dne 23. 10. 2014 7 As 110/2014 – 52.  
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    COLLINS, Hugh. Harmonisation by example: European laws against unfair commercial practices 

[online], 2010, s. 21. Dostupné z: 

http://eprints.lse.ac.uk/26925/1/__lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_

Collins,%20H_Harmonisation%20example_Collins_Harmonisation%20example_2014.pdf [cit. 24. 7. 2016]. 
144

 Ač jsou v přílohách 1 a 2 ZOS poměrně výstižně popsané praktiky, které jsou z hlediska jednání se 

spotřebitelem poměrně závažné, přesto i při jejich posuzování přichází korektiv materiálních znaků v úvahu. Za 

příklad uvádím praktiku, kterou se dle přílohy 1 písm. q) ZOS prodávající dopouští klamavé obchodní praktiky 

v případě, že: „poskytuje nesprávné informace o tržních podmínkách nebo o možnosti opatřit si výrobek nebo 

službu, aby tak přiměl spotřebitele koupit si tento výrobek nebo službu za méně výhodných podmínek, než jsou 

běžné tržní podmínky“. Zřejmě si lze představit určité přehánění (obdobné reklamnímu) týkající se dostupnosti 

výrobku tvrzené kvality, které se může při jednání o uzavření smlouvy vyskytnout a které by nemělo mít na 

rozhodnutí průměrného spotřebitele vliv. 
145

 Blíže srovnej PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2013, s. 196 an. – Materiální znaky u správních deliktů jsou dovozovány na základě analogie se zásadami 

soudního trestání; jinak je tomu u přestupků, kde je materiální znak stanoven přímo v zákoně, viz § 2 odst. 1 

zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Situace by se ovšem změnila 

s přijetím vládního návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (předložen PS PČR 16. 7. 2015; 

sněmovní tisk 555), který počítá s širším rozsahem přestupku.  
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obchodní praktika, ale nikoliv toho, co má být posuzováno jako správní delikt v důsledku 

dopuštění se nekalé obchodní praktiky. Myslím, že materiální znak správního deliktu poměrně 

relativizuje koncepci černé listiny. Dost možná se při úvaze o společenské škodlivosti jednání 

budou brát v potaz podobné aspekty, které jsou obsaženy v generálních klauzulích nekalých 

obchodních praktik… 
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KAPITOLA II. Povinnosti související s konáním organizovaných akcí 

 

Druhým vybraným institutem, na který se zaměřím, jsou povinnosti související s konáním 

organizovaných akcí (dále také „předváděcích akcí“, nebo jen „akcí“). Tento institut jednak 

v určitém ohledu doplňuje předchozí výklad o nekalých obchodních praktikách. Jak jsem výše 

uvedl, organizované akce jsou často velice dobrou příležitostí pro dopuštění se některé 

z nekalých obchodních praktik a úprava povinností souvisejících s konáním organizovaných 

akcí na toto reaguje. Naproti plošně působícímu zákazu nekalých obchodních praktik jsou 

povinnosti související s konáním organizovaných akcí specifičtější a úžeji zaměřené. To je 

můj další důvod pro volbu tohoto tématu, pro větší komplexnost představení veřejnoprávní 

ochrany spotřebitele doplňuji výklad prvního vybraného institutu o široce působících 

povinnostech o druhý vybraný institut, který působí značně úžeji. 

 

II. 1. O smyslu úpravy povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí 

 

Již v kapitole o nekalých obchodních praktikách jsem se věnoval tomu, že při předváděcích 

akcích jsou často používané agresivní obchodní praktiky, přesvědčování ke koupi a využívání 

psychologických metod ke zvýšení prodeje.
146

 Častou reakcí nezasažené veřejnosti je nicméně 

názor, že si za to do jisté míry mohou ti lidé, kteří na předváděcí akce chodí, sami. 

O charakteru předváděcích akcí i o přesvědčovacích metodách, které se na nich používají, se 

totiž již poměrně ví. A pokud se tedy někdo přesto na takovou akci vydává, dá se říci, že 

souhlasí s tím, aby s ním bylo takto zacházeno. Není poté zbytečné věnovat úsilí vytváření 

a kontrole norem ke zvláštní veřejnoprávní ochraně před riziky předváděcích akcí? 

Domnívám se, že nikoliv. Pravidla o předváděcích akcích jednak upravují již samotné 

pozvánky – mělo by být transparentní, že se na akci bude prodávat zboží, aby se co nejvíce 

zamezilo případům, kdy by lidé navštěvující takové akce ani nevěděli, co je může čekat. 

Nicméně i situaci lidí, kteří vědomě navštíví předváděcí akci, bychom měli vnímat 

komplexněji. Organizované akce jsou velmi často cíleny na seniory a často se je snaží nalákat 

na nějaký dárek či občerstvení zdarma a také na vidinu zajímavě stráveného dne, 

například  když předváděcí akce má proběhnout ve spojení s výletem. Pro některé lidi, kteří 

nemají dostatek sociálního vyžití, představuje tato možnost vítané zpestření jejich života a 
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 Například v roce 2014 provedla Česká obchodní inspekce na předváděcích akcích 683 kontrol. V 81,1 % 

případů bylo zjištěno porušení zákona a ve 34,1 % z celkového počtu případů se ze strany prodávajícího jednalo 

o dopuštění se nekalé obchodní praktiky. Viz tiskovou zprávu ČOI ze dne 25. 1. 2015 s názvem ČOI: Pokuty 

pořadatelům předváděcích akcí přes 29 milionů: (Závěrečná zpráva za rok 2014) [online]. Dostupné z: 

http://www.coi.cz/predvadeci-akce-pokuty-29-mil.-nc1354/ [cit. 24. 7. 2016]. 

http://www.coi.cz/predvadeci-akce-pokuty-29-mil.-nc1354/


70 
 

získání něčeho zdarma celou záležitost ještě racionalizuje. Prodávající při organizovaných 

akcí jsou schopní této poptávky velice zdařile využít. Dárek zdarma pak může ještě posloužit 

jako apel zakoupit si nabízený produkt z vděčnosti na oplátku. Navíc jsou i názory, že u 

účastníků předváděcích akcí může vznikat na akcích dokonce závislost
147

. Spotřebitelé pak 

navzdory předsevzetím, že na akce jezdit nebudou, na akce dále jezdí, i když to vede k jejich 

zadlužení. Praktiky, které jsou používány na předváděcích akcích, je pak třeba vnímat 

i v souvislosti praktik, které vedou k nalákání na tyto akce. Obzvláště tedy metody, kterými 

jsou lidé stále na předváděcí akce lákáni a je k nim využívána jejich možná samota nebo 

snížená aktivita, jsou důvodem, proč mít předváděcí akce zvláště na zřeteli. Důvody nejsou 

pochopitelně tak silné, aby byly předváděcí akce zakázány, což je v liberální společnosti 

krajní řešení, nicméně vzhledem ke všem zmíněným okolnostem je třeba předváděcí akce 

monitorovat a snažit se co nejvíce možným rizikům předcházet.  

 

II. 2. Úprava povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí v ZOS 

 

Vývoj úpravy povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí v ZOS 

 

Úprava povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí byla do zákona č. 634/1992 

Sb. zavedena zákonem č. 476/2013 Sb. Nejedná se o implementaci evropského práva, což 

v evropsky zhusta normované oblasti ochrany spotřebitele jistě stojí za zmínku. Dle důvodové 

zprávy k zákonu č. 476/2013 Sb. reagovala úprava především na to, že během 

organizovaných akcí docházelo často k nekalým obchodním praktikám.
148

 Problémem bylo, 

že se dozorčí orgány o předváděcích akcích dozvěděly nezřídka poté, co již proběhly, a bylo 

problematické porušení zákona jednoznačně a hodnověrně prokazovat. Pro zajištění většího 

přehledu měli nově podnikatelé pořádající organizované akce povinnost dopředu informovat 

dozorčí orgány o termínu a místu organizované akce a o sortimentu, který na ní bude nabízen. 

Důraz byl kladen rovněž na náležitosti, které má obsahovat pozvání na předváděcí akci, aby si 

spotřebitelé mohli dopředu udělat obrázek o povaze události a o tom, co mají očekávat. Další 

změnu přinesl zákon č. 378/2015 Sb. a to díky pozměňovacímu návrhu, který zakazuje 

pořadateli organizované akce přijmout až do sedmi dnů po uzavření smlouvy plnění od 

spotřebitele odpovídající kupní ceně. 
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 Srovnej například článek spotřebitelské organizace dTest ze dne 18. 5. 2016 s názvem Výzkum: Proč senioři 
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Povinná osoba 

ZOS uděluje zpravidla povinnosti prodávajícímu [srovnej § 2 odst. 1 písm. b) ZOS], který 

v rámci organizované akce hodlá prodávat výrobky nebo poskytovat služby, případně je 

propagovat nebo nabízet. Pokud je ovšem podnikatel pořádající organizovanou akci rozdílný 

od prodávajícího v rámci akce, ukládá ZOS některé povinnosti tomuto podnikateli. Jedná se 

konkrétně o informační povinnost ve vztahu ke spotřebiteli při pozvání k účasti na akci dle 

§ 20a odst. 1 ZOS. 

 

Vymezení organizované akce 

 

Dle § 20 odst. 2 ZOS se za organizovanou akci považuje akce,  

 

- která je určená pro omezený počet spotřebitelů, 

- na kterou byli spotřebitelé adresně či neadresně pozváni, 

- v jejímž průběhu dochází k prodeji výrobků, poskytování služeb nebo k jejich 

propagaci anebo k jejich nabízení, 

- u které není rozhodující, zda je její součástí doprava či nikoliv. 

 

Požadavek na omezený počet spotřebitelů vyjadřuje, že by akce měla probíhat v určitém 

uzavřeném prostoru (například restaurace, kulturní sál a podobně) pro určitý počet účastníků. 

Účastníci tedy nebudou během akce volně přicházet a odcházet. O omezený počet spotřebitelů 

se nebude jednat například při prezentaci výrobků u stánku na veletrhu. 

Znak adresného či neadresného pozvání má postihnout jak situace, kdy je pozvané 

určité množství spotřebitelů osobně (například pozvánkou vhozenou do schránky), tak 

situace, kdy je neurčité množství spotřebitelů pozváno hromadně (například vyvěšeným 

plakátem). Blanka Vítová poukazuje na nešťastně zvolenou terminologii 

adresného/neadresného pozvání.
 149

 Na adresné a neadresné se totiž mimo jiné rozlišuje právní 

jednání, kde má toto rozlišení ale jiný význam (adresné jednání potřebuje k perfekci adresáta 

či adresáty, právní jednání neadresné nikoliv). Pod organizované akce nespadají například 

takzvané „domácí akce“ či „domácí party“, kdy spotřebitel sám sezve své známé do 

domácnosti a prodávající zde následně pouze nabízí výrobky.
150
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 Viz VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.): Komentář. [systém ASPI] 2016, [cit. 

18. 3. 2016] ASPI_ID KO634_1992CZ, s. 91. 
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Akce by měla být primárně zaměřena na prodej výrobků nebo služeb, aby byla 

hodnocena jako předváděcí. Pravidla o organizovaných akcích dle ZOS nebudou tedy dopadat 

například na koncerty nebo sportovní akce, i když se v jejich rámci, například stánkově, 

prodává zboží.
151

 

Stanovení pravidla, aby pod organizované akce spadaly i ty, u kterých pořadatel 

nezajišťuje dopravu, považuji za velice vhodné. S prodejními metodami, které jsem výše 

popsal (nebo na jejich popis odkazoval – viz poznámku č. 131), lze vyvinout obdobný tlak na 

skupinu spotřebitelů, ať již jsou závislí na dopravě zpět na pořadateli či nikoliv. Zahrnutí mezi 

regulované organizované akce například i ty, které pořádá prodávající ve své provozovně, je 

tedy logickým krokem. 

 

Povinnosti související s organizovanými akcemi 

 

Oznamovací povinnost. Prodávající, který v rámci organizované akce hodlá prodávat výrobky 

nebo poskytovat služby, popřípadě je i propagovat nebo nabízet, je povinen oznámit České 

obchodní inspekci stanovené údaje o organizované akci. Mezi ně patří adresa místa akce, 

datum konání, identifikace nabízených výrobků (postačí základní identifikace, není třeba 

uvádět identifikaci konkrétních modelů)
152

 nebo služeb s uvedením ceny, za kterou budou tyto 

výrobky nebo služby spotřebitelům skutečně nabízeny (tj. bez případných ad hoc „slev“), 

kopie pozvání k účasti na organizované akci (podrobněji viz v § 20 odst. 4 ZOS). Toto 

oznámení musí být učiněno nejpozději 10 pracovních dnů před konáním organizované akce 

a musí splňovat obecné náležitosti podání dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Tato oznamovací povinnost má, 

jak jsem psal výše, význam, aby mohla Česká obchodní inspekce dopředu monitorovat 

a popřípadě i přímo kontrolovat předváděcí akce. 

 

Vítová v této souvislosti upozorňuje na zajímavý problém.
153

 Některé společnosti se 

s povinností oznamovat organizované akce vypořádávají tak, že mají dopředu na každý den 

nahlášenou akci. Ne každý den se ovšem pochopitelně organizovaná akce koná. Česká 

obchodní inspekce je poté takřka ve stejné situaci, jako když oznamovací povinnost dosud 

nebyla zavedena – informace o termínech akcí je pro ČOI stejná, ať už akce není nahlášena na 
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žádný den, nebo je naopak nahlášena na všechny dny v určitém období. Vítová navrhuje 

řešení spočívající v tom, že by prodávající v rámci předváděcí akce měl povinnost oznámit 

rovněž zrušení akce. Nešlo by však toto jednání postihovat jako správní delikt již za 

současného stavu? Dle § 24 odst. 9 písm. c) ZOS se správního deliktu dopustí prodávající 

v rámci předváděcí akce, pokud v oznámení dle § 20 odst. 1 ZOS uvede nepravdivé nebo 

neúplně údaje. Domnívám se, že pokud by v kontextu konkrétního případu bylo možné 

prokázat, že prodávající v rámci předváděcí akce záměrně oznamuje výrazně větší počet dnů, 

než ve kterém se skutečně bude akce konat, měl by být pro uvedení nepravdivého údaje 

v oznámení postihován za spáchání správního deliktu. 

 

Náležitosti pozvánky na organizovanou akci. Co do data, místa a identifikace výrobků 

a služeb se údaje shodují s těmi, které mají být v oznámení o akci pro Českou obchodní 

inspekci. Dále je stanoven výslovně požadavek na identifikaci pořadatele organizované akce 

(to u oznámení vyplývá z náležitostí dle § 37 odst. 2 správního řádu) a identifikaci 

prodávajícího v rámci organizované akce, pokud je rozdílným od pořadatele. Informační 

povinnost nese ten, kdo akci pořádá. Pozvánka by měla být pro spotřebitele jasným sdělením, 

na základě kterého se může připravit, že mu budou ke koupi nabízeny určité výrobky či 

služby, o jaké výrobky a služby se bude jednat, za jakou cenu a od koho. 

 

V kapitole Nekalé obchodní praktiky jsem se v pojednání o agresivních obchodních 

praktikách věnoval možnosti odstoupení od smlouvy u smluv uzavřených při předváděcích 

akcích určité společnosti X. V případě hrály roli rovněž údaje uvedené na pozvánce. 

Argumentovali jsme tím, že spotřebitelé dopředu jasně nevěděli, že se na akci bude prodávat 

zboží. Jaké bude posouzení případu z hlediska povinností souvisejících s organizovanými 

akcemi? Akce společnosti X spadají pod organizované akce dle § 20 odst. 2 ZOS. Společnost 

prodává zboží v uzavřené místnosti pro omezený počet spotřebitelů, kteří na ní byli zpravidla 

adresně pozváni písemnou pozvánkou. Pozvánka nicméně zřejmě neobsahuje všechny 

náležitosti, které by měla, zejména upozornění na to, že v rámci akce dojde k nabízení 

a popřípadě i prodeji výrobků [§ 20a odst. 1 písm. c) ZOS] a o jaké výrobky se bude jednat.
154

 

Jaké budou právní následky tohoto nedostatku? Prodávající v rámci organizované akce 

se při neuvedení všech údajů na pozvánce na akci pro spotřebitele dopouští správního deliktu 

dle § 24 odst. 10 ZOS. Za to může být prodávajícímu v souladu s § 24 odst. 14 písm. d) 

uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Při pohledu na možné soukromoprávní následky se 
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nabízí otázka, nebude uzavřená kupní smlouva na předváděcí akci neplatná pro porušení 

zákona? Pak by ovšem ve výše rozebraném případě v pojednání o agresivních obchodních 

praktikách nemělo smysl řešit možnosti odstoupení od smlouvy. Dle § 580 OZ je neplatné 

právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, 

pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. Jakmile proběhne předváděcí akce a pozvánka na ní 

nemá všechny náležitosti, jedná se o porušení zákona, a to § 20a odst. 1 ZOS. V této situaci 

nebude odporovat zákonu sledované jednání (uzavření smlouvy o předváděném výrobku), ale 

jednání, které uzavření smlouvy předcházelo. Nicméně rozpor právního jednání se zákonem 

může nastat i tehdy, jestliže jednání není samo o sobě svým obsahem v rozporu se zákonem, 

ale do tohoto rozporu se dostává v důsledku okolností jeho vzniku.
155

 Vznik smlouvy 

uzavřené na předváděcí akci je ovlivněn tím, že spotřebitel nebyl pozván pozvánkou 

s náležitostmi dle § 20a odst. 1 ZOS, čímž byl tento zákon porušen. Neplatnost právního 

jednání je nicméně podmíněna tím, aby ji smysl a účel zákona vyžadoval. Domnívám se, že 

tato podmínka v daném případě splněna není. Specifické podmínky smluv uzavřených na 

předváděcích akcích jsou již reflektovány například v možnosti od smlouvy odstoupit do 

14 dní od převzetí zboží, tato možnost je z hlediska účelu a smyslu zákona zřejmě postačující 

i v případě, že by spotřebitel uzavřel smlouvu na akci, na kterou nebyl řádně pozván. 

Neplatnost by v tomto případě byla přílišným zásahem do autonomie vůle. 

 

Omezení přijímaní plateb. Dle § 20b ZOS je zakázáno, aby prodávající v rámci organizované 

akce před uplynutím sedmi dnů od uzavření smlouvy požadoval nebo přijal plnění 

odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby anebo její části. Uvedený zákaz je 

velice vhodný a reaguje na soukromoprávní úpravu. Pokud si spotřebitel zakoupí zboží na 

předváděcí akci bez možnosti srovnání jiných nabídek a spíše pod vlivem přesvědčovacích 

dovedností prodávajícího, je dost možné, že si koupi po návratu domů rozmyslí. Řešení 

v takové situaci nabízí soukromé právo. V souladu s § 1829 odst. 1 OZ mají spotřebitelé 

ohledně smlouvy o zboží zakoupeného při předváděcí akci obecně právo odstoupit od 

smlouvy do 14 dnů. Nezřídka se ovšem bohužel stává, že ač spotřebitel od smlouvy řádně 

odstoupí, prodávající peníze nevrátí. Spotřebiteli pak často nezbude než vymáhat plnění 

formou občanského soudního řízení. Problém v tomto řešení je, že pro časté adresáty 

předváděcích akcí, většinou seniory, může být představa soudního řízení natolik odrazující, že 

záležitost nebudou dále řešit. I pokud se ovšem spotřebitel do soudního řízení pustí a dosáhne 
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vykonatelného rozsudku, nebude jisté, že bude úspěšný v jeho vymáhání. Společnosti 

pořádající předváděcí akce, často s formou s.r.o., se někdy silně zadluží (k tomu může přispět 

již například jen zmíněné nevracení peněz při odstoupení od smlouvy) a šance spotřebitele na 

získání peněz zpět v rámci exekuce se tím zmenšují.
156

 Vyskytují se zde tedy bariéry pro 

získání peněžního plnění po odstoupení od smlouvy zpět, které jsou specifické pro předváděcí 

akce. Veřejné právo se snaží těmto úskalím předejít a doplnit soukromoprávní ochranu 

v § 1829 odst. 1 OZ. Pokud bude pravidlo o odložené platbě pod hrozbou sankce 

respektováno nebo alespoň i trochu vstoupí do povědomí spotřebitelů, a ti budou vědět, že 

platit za zboží na místě nemusí, prospěje to reálné možnosti uplatnit právo na odstoupení od 

smlouvy se všemi důsledky, které přináší.
157

 

 

Překročení omezení přijímání plateb se považuje za závažný způsob porušení podmínek 

stanovených zvláštním předpisem ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona. 

Dle § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb. může živnostenský úřad zrušit nebo pozastavit 

živnostenské oprávnění podnikateli, pokud ten závažným způsobem poruší podmínky 

stanovené zvláštním předpisem. Takové propojení lze jen uvítat. 
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 Konstruktivní reakci na cílené zanechání společnosti v dluzích by snad mohl přinést postup dle § 51 an. 
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ČÁST TŘETÍ. Dozor v oblasti ochrany spotřebitele a odpovědnost při 

porušení dozorovaných povinností. 

 

KAPITOLA I. Dozor v oblasti veřejnoprávní ochrany spotřebitele 

 

I. 1. Správní dozor ochrany spotřebitele 

 

Správní dozor a jeho projevy v ochraně spotřebitele 

 

Právní význam slova dozor lze přiléhavě vyjádřit například jako „soubor funkcí, jejichž jádro 

záleží v tom, že dozírající pozoruje činnost jiného (pod dozor postaveného) kritickým 

způsobem podle směrnic činnost tuto určujících, maje na pozorovaného aspoň virtuálně vliv 

směřující k tomu, aby činnost pozorovaná byla udržena ve shodě se směrnicemi pro ni 

platnými“.
 158

 V systému kontrolních činností spojených s veřejnou správou se z hlediska 

tohoto tématu budu zabývat ještě specifičtějším pojmem, kterým je správní dozor. Kontrolní 

činnosti spojené s veřejnou správou jsou jednak ty, které jsou vykonávané samotnou veřejnou 

správou a dále ty, které jsou prováděné subjekty stojícími mimo veřejnou správu (například 

Ústavním soudem, Parlamentem, správními a civilními soudy a dalšími). Kontrola 

vykonávaná samotnou veřejnou správou se dále dělí na kontrolu vnitřní, tj. uvnitř veřejné 

správy (služební dohled a instanční dozor) a na kontrolu vnější, jejíž objekt leží mimo 

veřejnou správu (správní dozor, finanční kontrola).
159

  

Samotný správní dozor je možné definovat jako „správní činnost, při které 

vykonavatel veřejné správy (dozorčí orgán) pozoruje chování nepodřízených subjektů 

a porovnává je s chováním žádoucím, požadavky právních norem. V návaznosti na hodnocení 

podle okolností aplikuje zejména nápravné nebo sankční prostředky, jimiž reaguje na zjištěný 

nesoulad mezi skutečným a žádoucím chováním dozorovaného subjektu.“
160

 Pro správní dozor 

je typické, že se žádoucí chování posuzuje výhradně dle konformity s právem a nikoliv 

s jinými faktory, jako je například účelnost, hospodárnost a podobně.  
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Z hlediska forem správní činnosti
161

 se ve správním dozoru nad ochranou spotřebitele 

uplatňují především takzvané faktické pokyny, popřípadě bezprostřední zásahy, rovněž také 

individuální správní akty. Raritním případem by mohlo být vydání opatření obecné povahy. 

Tato tvrzení v následujícím odstavci doložím několika příklady. 

 Faktickým pokynem v této oblasti je například oprávnění dozorčích orgánů vydávat 

závazné pokyny dle § 23a odst. 1 věty první ZOS k odstranění nedostatků zjištěných při 

kontrole. Dále, dle § 7 odst. 2 zákona o ČOI může inspektor po prokázaném a zjevném 

zjištění určité výrobky na místě znehodnotit, nebo nařídit jejich znehodnocení; v případě, že 

inspektor nařídí znehodnocení výrobků, bude se jednat o faktický pokyn, pokud inspektor 

výrobky přímo znehodnotí, bude se jednat o bezprostřední zásah.   V  § 23a odst. 1 větě druhé 

se nachází příklad individuálního správního aktu ve správním dozoru nad ochranou 

spotřebitele: dozorčí orgány jsou oprávněny v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví 

nebo majetku rozhodnutím pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít 

provozovnu. Opatření obecné povahy je možné při dozoru nad ochranou spotřebitele vydat 

dle § 5 odst. 6 zákona o SZPI; pokud například inspektor při podezření, že zemědělské 

produkty nebo potraviny nejsou bezpečné
162

 a pozastaví jejich uvádění na trh dle 

§ 5 odst. 1 písm. e) zákona o SZPI, může tak dle § 5 odst. 6 zákona o SZPI učinit rovněž 

formou opatření obecné povahy, a to dokonce s účinky přesahujícími územní působnost 

inspektorátů vymezenou v § 1 odst. 2 zákona o SZPI. 

Zajímavý případ z hlediska formy činnosti přináší § 7 odst. 4 zákona o ČOI; 

nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uložením opatření specifikovaným v § 7 odst. 1 zákona 

o ČOI, může proti němu podat námitku, o které rozhodne ředitel krajského inspektorátu, 

popřípadě ústřední ředitel. Takové rozhodnutí je konečné.
163

  

 

Domnívám se, že zejména forma faktického pokynu má v podmínkách správního dozoru své 

opodstatnění. Kontrola často probíhá na nejrůznějších místech, přičemž kontrolovaná osoba 

nemusí být vždy přítomná a určitá neformálnost postupu je v takových situacích efektivní, 

někdy snad i nezbytná. Lze proto vnímat rozpačitě rozsudek NSS čj. 7 As 33/2010 - 99. Soud 
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se v daném případě zabýval mimo jiné povahou opatření inspektora SZPI o odstranění 

zjištěných nedostatků dle § 5 odst. 1 zákona o SZPI. NSS dospěl k závěru, že se jedná 

o rozhodnutí. A písemné vyhotovení opatření dle § 5 odst. 2 zákona o SZPI by proto mělo 

splňovat náležitosti obsažené v § 67 odst. 2 a § 68 odst. 3 správního řádu. V odůvodnění 

rozsudku soud poukazuje na to, že zákon o SZPI nestanoví náležitosti opatření a ani 

nevylučuje subsidiární aplikaci správního řádu a ani se na něj neodkazuje. Soud dále 

argumentuje § 9 správního řádu, z něhož lze dovodit, že rozhodnutí je úkon správního orgánu, 

kterým se v určité věci zakládají, mění, nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené 

osoby anebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti nemá. 

Vzhledem k tomu, že opatřením inspektora byla uložena povinnost jmenovitě určené osobě, 

lze opatření, dle NSS, považovat za rozhodnutí. Ve výše uvedeném spočívá jádro 

argumentace NSS v tomto případě. Je ovšem třeba podotknout, že pochopitelně i v důsledku 

faktického pokynu mohou vznikat osobám povinnosti.
164

 Domnívám se, že pokud v důsledku 

opatření má osoba určitou povinnost, nestačí to jako hlavní argument pro označení opatření za 

rozhodnutí. Přesvědčivější by bylo, pokud by argumenty soudu odpovídající na to, proč se 

jedná o rozhodnutí, doplňovalo negativně laděné shrnutí argumentů toho, proč se nejedná 

o faktický zásah – tedy co konkrétně vede závěru, že se jedná o rozhodnutí a vylučuje to 

podřazení pod faktický zásah. Jak jsem zmiňoval výše, neformálnost určitých zásahů v rámci 

správního dozoru má své opodstatnění.
165

  

 

V zákoně se užívání teorií definovaného pojmu správní dozor poměrně rozmělňuje, když se 

pro jeho vyjádření používá rovněž pojem kontrola
,
 dohled, inspekce (jako činnost nikoli 

instituce), revize nebo prověrka.
166

 Pozitivní přístup k rozličnému terminologickému 

vyjadřování dozoru v zákoně zaujal však například Vladimír Vopálka. Domnívá se, že 

zákonodárce tím respektuje výrazy v určité oblasti dlouhodobě užívané a při používání 

termínů se řídí jazykovým citem, a varuje se tak neobvyklých spojení.
167

 Slova kontrola 

a kontrolovat v této práci používám v obecném významu jako součást opisu výrazů se 

specifickým významem jako jsou výkon dozoru a vykonávat dozor.  
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Správní dozor ochrany spotřebitele spočívá ve vykonávání dozoru nad dodržováním 

povinností uložených podnikatelům, jejichž cílem je (alespoň sekundárně) ochrana 

spotřebitele. 

 

Nástroje správního dozoru a jejich projevy v ochraně spotřebitele 

 

Správní dozor je vykonáván pomocí zákonem stanovených práv dozorčích orgánů. Tato práva 

či nástroje dozoru, lze rozdělit do tří skupin:
 168

 

- dozorčí oprávnění, 

- nápravné prostředky, 

- sankční opatření. 

 

Dozorčí oprávnění pomáhají dozorčím orgánům při zjišťování skutečného stavu věcí, aby 

mohly posoudit, zda je dozorované chování v souladu s právem.  

Mezi dozorčí oprávnění patří:
 169

  

- právo vstupu,  

- právo prohlídky,  

- právo požadovat poskytnutí potřebných informací,  

- právo požadovat předložení nosičů informací,  

- právo zajistit důkazy, právo omezit nebo zakázat určitou činnost za účelem zachování stavu, 

který má být předmětem dalšího šetření. 

Řadu příkladů dozorčích oprávnění v oblasti ochrany spotřebitele bylo možné nalézt v zákoně 

č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění před 1. 5. 2014 (před účinností novely 

zákonem 64/2014 Sb.) V § 4 byla obsažena řada oprávnění týkajících se například vstupu do 

provozoven, ověřování totožnosti kontrolovaných osob, požadování potřebných dokladů, 

údajů a vysvětlení a odebírání vzorků.  

Nicméně novelou zákonem č. 64/2014 Sb. bylo přijato nové znění § 4 (upravující 

pouze prokazování se služebním průkazem zaměstnanci ČOI při výkonu kontroly). Zákon 

č. 64/2014 novelizoval celou řadu předpisů v návaznosti na přijetí zákona č. 255/2012 Sb., 

kontrolního řádu. Cílem novely zákonem č. 64/2014 Sb. bylo zejména odstranit některé 
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speciální úpravy kontrolních postupů ve zvláštních zákonech a otevřít tak prostor aplikaci 

dozorčích oprávnění v zákoně č. 255/2012 Sb.
170

 Oprávnění odpovídající těm dle § 4 zákona 

č. 64/1986 Sb. ve znění před 1. 5. 2014 lze nyní nalézt v § 7, 8 a 11 zákona č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád.  

Do zákona č. 64/1986 Sb. byla poté, s účinností od 28. 12. 2015, vložena novelou 

zákonem č. 378/2015 Sb. zvláštní úprava oprávnění, která odpovídá specifickým požadavkům 

na vykonávání dozoru ČOI. Jde o § 4a, který kontrolory ČOI za určitých podmínek opravňuje 

pořizovat zvukové, obrazové a zvukově-obrazové záznamy bez vědomí kontrolovaných osob. 

Tato úprava reaguje na specifika dozoru nad průběhem organizovaných akcí (definice v § 20 

odst. 2 ZOS), kde často dochází k nekalým obchodním praktikám (viz pojednání této práce 

o institutu nekalých obchodních praktik).
171

 Práce v utajení je často jedinou možností, jak 

získat o nekalých praktikách na předváděcích akcích spolehlivé důkazy. Pokud se totiž 

kontrolující legitimuje (nebo z akce pořizuje neskrytě záznamy) pořadatelé akci pod nějakou 

záminkou zruší nebo přizpůsobí její obsah.
172

 Doplním, že § 8 písm. d) zákona č. 255/2012 

Sb., kontrolní řád, sice zakládá oprávnění kontrolujícího pořizovat obrazové nebo zvukové 

záznamy a upravuje možnost pořizovat záznamy bez souhlasu kontrolované osoby, ale 

nikoliv bez vědomí kontrolované osoby (tedy i skrytě).
173

 

 

Jako nápravné prostředky dozoru označuji ta oprávnění dozorčích orgánů, která jsou 

stanovena pro případ nedostatku mezi zjištěným a žádoucím stavem a míří bezprostředně 

k nápravě možných škodlivých následků nedostatku. Nápravným prostředkem je například 

právo požadovat odstranění zjištěných nedostatků (popřípadě i ve stanovené lhůtě).  Způsob, 

jakým má být nedostatek odstraněn, může být jednak ponechán na dozorované osobě, ale 

rovněž může dozorčí orgán udílet konkrétní pokyny k odstranění nedostatku. Tyto nápravné 

prostředky jsou někdy označovány jako obecné a oproti nim jsou rozlišovány nápravné 

prostředky specifické, mezi které se řadí například uložení povinnosti zdržet se určitého 

jednání, uzavření provozovny nebo odnětí oprávnění.
174
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 Srovnej důvodovou zprávu k návrhu zákona č. 64/2014 Sb. [online]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=29&CT1=0 [cit. 24. 7. 2016]. 
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 Srovnej důvodovou zprávu k zákonu č. 378/2015 Sb. [online]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=445&CT1=0 [cit. 24. 7. 2016]. 
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 Viz TURZA, Vlastimil. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele z pohledu orgánu dozoru nad trhem. In: TICHÝ, 

Luboš, ed. Ochrana Spotřebitele. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, 2014, s 196. 
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 Viz VEDRAL, Josef. Kontrolní řád: komentář. Vydání 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2015, 

s. 104–105. 
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 O obecných a specifických nápravných prostředcích dozoru STAŠA, Josef. Správní dozor. In: HENDRYCH, 

Dušan, et al. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 294. 
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Nápravné prostředky v ochraně spotřebitele se výrazně projevují například v § 7 a 8 

zákona o ČOI.  

Dle § 7 zákona o ČOI odst. 1 písm. a) a b) inspektor na základě kontroly až do 

zjednání nápravy zakáže uvedení na trh, distribuci, dodávky, prodej nebo použití výrobků, 

které neodpovídají požadavkům zvláštních předpisů (v poznámce zákona uveden příkladem 

ZOS) nebo zakáže používání neověřených měřidel, nebo měřidel neodpovídajících obecně 

závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě 

schválenému typu. Dle § 7 odst. 2 zákona o ČOI může inspektor po prokázaném a zjevném 

zjištění zdravotní závadnosti výrobku výše uvedené výrobky znehodnotit nebo nařídit jejich 

znehodnocení. 

Dle § 8 odst. 1 zákona o ČOI je inspektor oprávněn v případě zjištění porušení právní 

povinnosti, která může mít za následek ohrožení života nebo zdraví spotřebitelů, zakázat 

výkon další činnosti nebo nařídit uzavření provozovny až na dobu dvou prodejních nebo 

provozních dnů následujících po dni zjištění nedostatků. V případě neodstranění nedostatku 

může, dle § 8 odst. 3 zákona o ČOI, ředitel inspektorátu lhůtu prodloužit. 

 

Sankčními opatřeními jako součástí správního dozoru rozumím sankce netrestního charakteru, 

ukládané kontrolované osobě pro zajištění výkonu dozoru. Dříve bylo možné hovořit 

v kontextu správního dozoru zejména o takzvaných pořádkových deliktech, které vznikají 

v důsledku porušení procesních povinností. Obecný základ představovala pořádková pokuta 

dle § 19 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Nicméně od 1. 1. 2014, s účinností 

zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, který zákon č. 552/1991 Sb. nahrazuje, je 

nespolupráce v rámci kontroly upravena jako hmotněprávní delikt.
175

 Takto koncipovaný 

delikt lze s ohledem na jeho objekt rovněž zařadit mezi sankční opatření.
176

 

 

I. 2. Institucionální zajištění dozoru  

 

V této podkapitole budou představeny orgány moci výkonné, jež přímo vykonávají dozor nad 

ochranou spotřebitele, popřípadě jsou nadřízeny orgánům, které dozor nad ochranou 

spotřebitele vykonávají. Nebudu se zaměřovat na veškerou agendu dotyčných správních 

orgánů, ale především na tu, která souvisí s ochranou spotřebitele. 
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 Dle § 15 a 16 zákona č. 255/2012 Sb. 
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 Blíže ke vztahu pořádkových deliktů a deliktů dle § 15 a 16 zákona č. 255/2012 Sb. například v STAŠA, 

Josef. Tzv. pořádkové delikty. In: MATES, Pavel et al. Základy správního práva trestního. 6. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2015. s. 162–164.  
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Při vykonávání dozoru nad ochranou spotřebitele hrají významnou roli inspekce (zejména 

ČOI). Inspekcí se rozumí dozorčí orgán, u něhož je vykonávání dozoru převažující nebo 

dokonce jedinou složkou jeho činnosti.
177

 

 

Správní dozor v oblasti ochrany spotřebitele vykonává v ČR poměrně velké množství 

dozorčích orgánů.
178

 Tato různorodost je příležitostí pro větší specializaci dozorčích orgánů, 

zároveň ovšem klade vyšší nároky na přehledné rozdělení působnosti orgánů. 

Rozdělení věcné působnosti v oblasti správního dozoru nad ochranou spotřebitele 

v ČR považuji nicméně za problematické a komplikované. Komplikace začínají již při 

rozdělení oblastí dozoru dle obecného předpisu, ZOS (§ 23 ZOS). Při rozlišování působnosti 

se vychází ze základního kritéria rozdělení podle výrobků a služeb upravených ve zvláštních 

zákonech, jemuž je pak také do určité míry přizpůsobována úprava dozoru nad určitým 

jednáním (například nekalými obchodními praktikami). Dozor je v § 23 ZOS rozlišen dle 

produktů
179

 pouze do jisté míry. V některých oblastech je plně ponechán na ČOI 

a v některých zase svěřen jiným dozorčím orgánům. V tomto rozdělení však není použit 

jednotný rámec, a proto se i rozsah oblastí dozoru liší mezi jednotlivými orgány v rámci § 23 

ZOS (například dozor nad dodržováním některých informačních povinností dle § 10 ZOS na 

úseku zbraní a střeliva vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, nad 

těmi  povinnostmi na úseku léčiv ovšem nevykonává dozor Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

ale ČOI).  

Dozor nad dodržováním zákazu nekalých obchodních praktik je v zásadě přizpůsoben 

rozlišení produktů dle zvláštních zákonů. Podle specifických oblastí jej vykonávají specifické 

dozorčí orgány, obecně ČOI. Komplikovanější rozlišení dozoru je však například v rámci 

odkazu na úpravu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. 

Při výkonu dozoru nad reklamou, která je nekalou obchodní praktikou, se dle § 23 odst. 10 

ZOS postupuje dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. V § 7 zákona č. 40/1995 Sb. je 

rozlišeno 9 správních orgánů, které vykonávají dozor nad určitými druhy reklam. 
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 Viz (i co se týče jiného právního používání pojmu inspekce) MATES, Pavel. Oprávnění inspekce a jejích 

orgánů. In: Právní rádce. 1998, roč. 6, č. 3, s. 17. 
178

 Viz například srovnání, které na základě zpráv členských států EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele 

dle § 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 2006/2004 provedla Rita Šik-Simon mezi ČR a vybranými státy EU. ČR s deseti 

příslušnými úřady na ochranu spotřebitele co do počtu úřadů „vede“. Šik-Simon, Rita. Správněprávní sankce za 

porušování spotřebitelských práv v České republice a Maďarsku. In: TICHÝ, Luboš, ed. Ochrana Spotřebitele. 

Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 210. 
179

 Výraz produkt jsem si pro účely výkladu vypůjčil ze směrnice o nekalých obchodních praktikách, mám tedy 

na mysli zboží i služby. 
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Hlavní problémy rozlišení dozorčí působnosti spatřuji v tom, že (I) u jednotlivých produktů, 

v závislosti na tom jaké povinnosti jsou v souvislosti s produktem kontrolovány, vykonávají 

dozor různé dozorčí orgány a že (II) je příliš složitě nastavené určování příslušnosti dozorčích 

orgánů (což ještě umocňuje množství dozorčích orgánů). 

 

Ad I. Představme si, že inspektor SZPI bude provádět kontrolu v obchodě se zeleninou. 

V souladu s § 23 odst. 2 ZOS se bude zaměřovat na jakost zboží dle § 3 odst. 1 písm. b) 

a dalších požadavků stanovených například zákonem č. 110/1997, o potravinách, ve znění 

pozdějších předpisů). Pokud by ovšem shledal, že jsou porušovány některé povinnosti 

ohledně prodeje ve správné hmotnosti, nebo množství dle § 3 odst. 1 písm. a) ZOS, nezbylo 

by, s ohledem na § 23 odst. 1 ZOS, než informovat ČOI. 

 

Ad II. Vezměme si kolik je možných příslušných dozorčích orgánů v případě reklamy, která 

je klamavou obchodní praktikou, a co když se ještě budeme muset zabývat otázkou, zda je 

konkrétní jednání reklamou nebo nabídkou k uzavření smlouvy a „do hry“ ještě vstupuje 

obecný dozorčí orgán ČOI?
180

  

V pojednání o nekalých obchodních praktikách této práce jsem došel k závěru, že 

klamavá konání a opomenutí jsou speciální úpravou k informačním povinnostem dle § 9 an. 

ZOS. Pokud by se například jednalo o klamavé konání na úseku léčiv, bude k dozoru 

příslušný dle § 23 odst. 9 ZOS Státní ústav pro kontrolu léčiv. V případě, že by však nebylo 

možné posoudit jednání jako nekalou obchodní praktiku, ale „pouze“ jako nedodržení 

informační povinnosti (například dle § 10 ZOS), byla by příslušná ČOI. 

 

Řešení uvedených problémů přináší zejména spolupráce dozorčích orgánů při výkonu dozoru. 

Ta již v řadě případů probíhá a naplňuje tak § 8 odst. 1 správního řádu.
181

 Domnívám se, že 

by šlo situaci pomoci i změnou zákonné úpravy, a to formou rozšíření sdílené působnosti 

dozorčích orgánů. Například v § 23 odst. 5 ZOS je stanovena v určitých oblastech sdílená 

působnost pro ČOI a obecní živnostenské úřady („dozor nad … provádějí též…“). Myslím, že 

by bylo vhodné tento koncept rozšířit i mezi další dozorčí orgány uvedené  

v § 23 ZOS a stanovit, že vykonávají dozor společně s ČOI. Tyto kroky by měly přispět 

                                                           
180

 Srovnej TURZA, Vlastimil. Veřejnoprávní ochrana spotřebitele z pohledu orgánu dozoru nad trhem. In: 

Luboš, ed. Ochrana Spotřebitele. Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze, 2014, s. 194. 
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 Srovnej například výroční zprávu ČOI za rok 2015 [online], s. 69. Dostupné z: 

http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/vyrocni-zprava-2015.pdf [cit. 24. 7. 2016]. 

http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/vyrocni-zprava-2015.pdf
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k omezení negativních kompetenčních konfliktů v této oblasti. Mohla by se pochopitelně vést 

diskuze o míře této sdílené působnosti, tedy jaké všechny oblasti by do ní měly být zahrnuty. 

Návrh většího sdílení působnosti by předpokládal prohlubování spolupráce mezi dozorčími 

orgány a koordinaci jejich postupů. Korektivem případných kolizí řízení by byla překážka 

litispendence obsažená v § 48 odst. 1 správního řádu. 

 

Evropské aspekty zajištění dozoru nad ochranou spotřebitele 

 

Do zajišťování správního dozoru nad ochranou spotřebitele se promítá rovněž evropské 

právo. Nařízení (ES) č. 2006/2004 stanoví řadu pravidel pro evropskou spolupráci v oblasti 

ochrany spotřebitele. Určité orgány určené členskými jako příslušné pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů mají spolupracovat navzájem mezi sebou a s Komisí, 

aby tyto zákony byly dodržovány. Členské státy zároveň určí takzvaný ústřední styčný úřad 

pro uplatňování nařízení (ES) č. 2006/2004, v ČR je tímto ústředním styčným úřadem MPO. 

Nařízení stanoví pro příslušné orgány určité základní „vyšetřovací a donucovací pravomoci“, 

které mohou vykonávat pouze v případě důvodného na protiprávní jednání.
182

 Jedná se tedy 

o určité minimální nástroje správního dozoru společné pro příslušné orgány všech členských 

států. Nařízení (ES) č. 2006/2004 dále upravuje vzájemnou pomoc co do výměny celé řady 

informací a pravidla pro koordinaci činnosti příslušných orgánů.
183

 

 Na základě nařízení (ES) č. 2006/2004 podávají členské státy každé dva roky zprávu 

o uplatňování tohoto nařízení. Komise na základě těchto zpráv podává souhrnnou zprávu 

o uplatňování nařízení (ES) č. 2006/2004. Ve své poslední zprávě z roku 2014
184

 hodnotí 

Komise spolupráci mezi orgány členských států jako dobrou, nicméně asymetrickou. 

Největších úspěchů bylo zřejmě dosaženo na digitálním poli. Jedná se například 
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 Čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 2006/2004: „Pravomoci uvedené v odstavci 3 lze vykonávat pouze v případě 

důvodného podezření na protiprávní jednání uvnitř Společenství a zahrnují alespoň právo: a) mít přístup ke 

každému důležitému dokumentu v jakékoli podobě, který se týká protiprávního jednání uvnitř Společenství; b) 

požadovat od kohokoli důležité informace, které se týkají protiprávního jednání uvnitř Společenství; c) provádět 

nezbytné kontroly na místě; d) písemně požadovat po dotčeném prodejci nebo dodavateli ukončení protiprávního 

jednání uvnitř Společenství; e) získat od prodejce nebo dodavatele odpovědného za protiprávní jednání uvnitř 

Společenství závazek takové jednání ukončit a ve vhodných případech výsledný závazek zveřejnit; f) požadovat 

ukončení nebo zákaz jakéhokoli protiprávního jednání uvnitř Společenství a ve vhodných případech výsledná 

rozhodnutí zveřejnit; g) požadovat po žalované straně, která neuspěla v soudním řízení, aby v případě neplnění 

rozhodnutí provedla platbu do veřejné poklady nebo příjemci určenému ve vnitrostátních právních předpisech 

nebo na jejich základě.“ 
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 V případě protiprávního jednání, které uvnitř Společenství poškozuje zájmy spotřebitelů ve více než dvou 

členských státech, probíhá koordinace přes ústřední styčný úřad. V takovém případě uvědomí příslušné orgány 

Komisi a mohou přizvat úředníky zmocněné Komisí. 
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 Zpráva komise evropskému parlamentu, radě, evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru 

regionů o fungování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 … ze dne 1. 7. 2014. Celexové 

číslo 52014DC0439. 
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o koordinovanou kontrolu internetových stránek známou jako „sweep“, nebo zaměření se na 

případné nekalé obchodní praktiky v oblasti aplikací pro chytré telefony.
185

  

Tento vývoj hodnotím kladně, domnívám se, že právě v oblasti digitálního trhu 

a kontroly internetových stránek obchodů má spolupráce mezi dozorčími orgány členských 

států v oblasti ochrany spotřebitele veliký potenciál. Podnikatelé pomocí internetu mohou 

snáze rozšiřovat pole svého působení. Společný postup dozorčích orgánů a sdílení informací 

mezi nimi by měl zabraňovat tomu, aby podnikatel, který se dopouští nekalých obchodních 

praktik, přesouval svou činnost mezi různými členskými státy. 

 

Dále se zaměřím již na konkrétní vykonavatele správního dozoru nad ochranou spotřebitele. 

Instituce jsou pro přehled tříděny s ohledem na územní působnost a postavení v organizační 

soustavě veřejné správy.  

 

Instituce zajišťující dozor nad ochranou spotřebitele v ČR 

 

A. Ústřední správní orgány: 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Působnost ministerstva je stanovena v § 13 zákona ČNR 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“). Ministerstvo je mimo jiné ústředním 

orgánem státní správy pro vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů [§ 13 odst. 1 písm. c) 

kompetenčního zákona]. Ministerstvu jsou podřízeny následující správní orgány, které 

dozorují nad ochranou spotřebitele: 

- Česká obchodní inspekce, 

- Puncovní úřad, 

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

- Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. 

 

Ministerstvo zemědělství. Působnost ministerstva je stanovena v § 15 kompetenčního zákona. 

Z hlediska ochrany spotřebitele je významné, že ministerstvo je ústředním orgánem státní 

správy pro zemědělství a potravinářský průmysl. Ministerstvu jsou podřízeny následující 

správní orgány, které dozorují nad ochranou spotřebitele: 
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 Srovnej tiskovou zprávu Komise ze dne 27. 2. 2014 s názvem Komise reaguje na obavy uživatelů aplikací pro 

chytré telefony [online]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-187_cs.htm [cit. 24. 7. 2016]. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-187_cs.htm
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- Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 

- Česká plemenářská inspekce, 

- Státní veterinární správa ČR, 

- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 

 

Ministerstvo zdravotnictví. Působnost ministerstva je stanovena v § 10 kompetenčního 

zákona. S ochranou spotřebitele souvisí, že ministerstvo je ústředním orgánem státní správy 

pro zdravotní služby a ochranu veřejného zdraví. Ministerstvu je podřízen Státní ústav pro 

kontrolu léčiv a krajské hygienické stanice. 

 

Ministerstvo financí. Působnost ministerstva je stanovena v § 4 kompetenčního zákona. 

Ministerstvo je mimo jiné ústředním orgánem státní správy pro ochranu zájmů spotřebitelů na 

finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České 

národní banky. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj. Působnost ministerstva je stanovena v § 14 kompetenčního 

zákona. Ministerstvo je mimo jiné ústředním orgánem státní správy v oblasti cestovního ruchu 

a vykovává dozor nad dodržováním některých povinností dle zákona č. 159/1999 Sb., 

o cestovním ruchu, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Česká národní banka (dále jen „ČNB“). Působnost ČNB je stanovena v zákoně ČNR 

č. 6/1993 Sb., o České národní bance. ČNB tvoří ústředí, pobočky a účelové organizační 

jednotky. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada ČNB. Bankovní rada je 

sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér ČNB, 2 viceguvernéři ČNB a další 4 členové 

bankovní rady ČNB. Guvernéra, viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident 

republiky. ČNB vykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených OZ pro uzavírání 

smluv o finančních službách uzavíraných na dálku.
186

 ČNB vykonává dozor nad dodržováním 

povinností při sjednávání spotřebitelského úvěru stanovených zákonem č. 145/2010 Sb., 

o spotřebitelském úvěru. ČNB vykonává dále dle § 23 odst. 8 ZOS dozor nad dodržováním 

některých povinností stanovených ZOS.  

 

                                                           
186

 § 1841 an. OZ. 



87 
 

Energetický regulační úřad. Působnost úřadu je stanovena v zákoně č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. V čele úřadu 

stojí předseda. Předsedu úřadu jmenuje prezident republiky na návrh vlády na funkční období 

6 let. Úřad vykonává dozor zejména nad dodržováním podmínek podnikání v oblasti 

elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství dle zákona č. 458/2000 Sb. Úřad vykonává dále 

dle § 23 odst. 11 ZOS dozor nad dodržováním některých povinností stanovených ZOS. 

 

Český telekomunikační úřad. Pravomoci úřadu jsou stanoveny v zákoně 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích. Úřad má pětičlennou Radu úřadu. Jeden z členů Rady úřadu 

je jejím předsedou. Předseda Rady úřadu stojí v čele Českého telekomunikačního úřadu. 

Členy Rady úřadu a jejího předsedu jmenuje vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. 

Úřad vykonává dozor nad dodržováním podmínek v oblasti elektronických komunikací 

a v souvislosti s tím dbá o zajišťování vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Úřad vykonává 

dále dle § 23 odst. 15 ZOS dozor nad dodržováním některých povinností stanovených ZOS. 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů. Pravomoci úřadu jsou obecně stanoveny v zákoně 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Úřad řídí předseda, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky na návrh 

S PČR. Úřad vykonává dozor nad některými povinnostmi stanovenými zákonem č. 480/2004 

Sb., o některých službách informačních společností.  

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Působnost rady je stanovena v zákoně č. 231/2001 

Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Radu tvoří 13 členů, 

které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Funkční období 

člena rady je 6 let. Činnost rady řídi předseda rady, který je volen radou z jejích členů. Rada 

vykonává mimo jiné dozor nad dodržováním pravidel týkajících se obchodních sdělení 

v rámci rozhlasového a televizního vysílání a jiných povinností týkajících se obsahu 

rozhlasového a televizního vysílání dle zákona č. 231/2001 Sb. 

 

B. Úřady s celostátní působností, které jsou podřízeny ministerstvům: 

 

Česká obchodní inspekce. ČOI je podřízena Ministerstvu průmyslu a obchodu. Působnost 

inspekce je stanovena zejména zákonem o ČOI, kterým byla inspekce zřízena. ČOI postupuje 

také dle ZOS, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
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požadavcích na výrobky, zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 

jejich dodávání na trh, zákona č. 102/1991 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, zákona 

č. 477/2001 Sb., o obalech, zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a zákona 

č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. 

ČOI se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízených sedm (oblastních) 

inspektorátů. V čele ČOI stojí ústřední ředitel, v čelech oblastních inspektorátů stojí ředitelé. 

Jmenování ústředního ředitele a ředitelů se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“). 

ČOI dozoruje nad ochranou spotřebitele zejména tím, že kontroluje PO a FO 

prodávající nebo dodávající výrobky na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou 

podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště 

(viz § 2 odst. 1 zákona o ČOI; tyto osoby jsou v zákoně o ČOI označené jako „kontrolované 

osoby“). ČOI zejména kontroluje (blíže viz § 2 odst. 2 zákona o ČOI):  

- dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti výrobků včetně zdravotní 

nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu, 

- zda se při prodeji výrobků používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda 

používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným 

technickým předpisům, popřípadě schválenému typu, 

- dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými 

závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností kontrolovaných osob dle 

§ 2 odst. 1 zákona o ČOI, 

- zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu 
187

 

výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen 

stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají 

stanoveným technickým požadavkům a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku 

byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy, 

- zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné,
188

 

- zda jsou dodržovány některé povinnosti stanovené právním předpisem upravujícím 

sjednávání spotřebitelského úvěru.
189

 

 

                                                           
187

 Jedná se o zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 
188

 Dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. 
189

 Jedná se o zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. 
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Puncovní úřad. Puncovní úřad je podřízen MPO. Úřad byl zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 

Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých 

kovů, ve znění pozdějších předpisů. V čele Puncovního úřadu stojí předseda, jmenování 

předsedy se řídí zákonem o státní službě. Předseda Puncovního úřadu může se souhlasem 

MPO zřizovat pracoviště Puncovního úřadu, jimiž jsou pobočky a expozitury. K činnosti 

úřadu blíže viz § 4 zákona č. 19/1993 Sb. Puncovní úřad dozoruje nad ochranou spotřebitele 

zejména tím, že vykonává puncovní kontrolu a puncovní inspekci a kontroluje dodržování 

povinností pro FO a PO, které vyrábějí, prodávají nebo jinak uvádějí na trh výrobky z drahých 

kovů, dle zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Úřad je podřízen MPO 

a byl zřízen zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické 

normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů. V čele úřadu 

stojí předseda, jehož jmenování se řídí zákonem o státní službě. K působnosti blíže 

§ 4 zákona č. 20/1993 Sb. Pro téma ochrany spotřebitele je významné, že úřad kontroluje 

povinnosti stanovené zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, 

a to především pravidla používání měřidel a povinnosti týkající se hotově baleného zboží 

a lahví používaných jako odměrných obalů. K další činnosti úřadu viz § 13 zákona 

č. 505/1990 Sb. 

 

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Úřad je podřízen MPO a byl zřízen zákonem 

č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění 

pozdějších předpisů. V čele úřadu stojí předseda, jmenování předsedy se řídí zákonem o státní 

službě. Úřad kontroluje dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb. pro 

výrobce, dovozce, vývozce, distributory a opravce střelných zbraní, doplňků zbraní a střeliva 

(úřad například pomocí technických zkoušek ověřuje stanovené střelné zbraně, stanovené 

střelivo a stanovené doplňky, konkrétněji k dalším činnostem viz § 17 zákona č. 156/2000 

Sb.) a povinností vyplývajících ze zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích 

a zacházení s nimi a o změně některých zákonů pro výrobce, dovozce, distributory 

pyrotechnických výrobků (konkrétněji a ohledně dalších činností viz § 52 zákona č. 206/2015 

Sb.) Vykonává dále dle § 23 odst. 9 ZOS dozor nad dodržováním některých povinností 

stanovených ZOS. 
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce. SZPI je podřízena Ministerstvu zemědělství. 

Inspekce je zřízena zákonem o SZPI. SZPI je tvořena ústředním inspektorátem a sedmi jemu 

podřízenými inspektoráty. V čele SZPI stojí ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát. 

V čele inspektorátů stojí ředitelé. Jmenování ústředního ředitele a ředitelů inspektorátů se řídí 

zákonem o státní službě. 

Dle § 3 odst. 1 zákona o SZPI kontroluje SZPI u FO a PO zemědělské výrobky, potraviny, 

nebo tabákové výrobky. SZPI zejména kontroluje zda (I) zemědělské výrobky, potraviny nebo 

tabákové výrobky, (II) výroba zemědělských výrobků nebo potravin nebo jejich uvádění na 

trh
 
anebo výroba tabákových výrobků nebo jejich uvádění do oběhu a (III) kontrolované 

osoby splňují požadavky stanovené právními předpisy
190

, mezinárodními smlouvami
191

 nebo 

přímo použitelnými předpisy Evropské unie
192

. SZPI dále kontroluje zda: 

- nedochází ke klamání spotřebitele (s odkazem například na § 5 ZOS – klamavá 

konání),  

- zda zemědělské výrobky nebo potraviny uváděné na trh anebo tabákové výrobky 

uváděné do oběhu jsou bezpečné,
193

 

- zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí ochrana zapsaného označení 

původu nebo zeměpisného označení zemědělských výrobků, potravin nebo 

tabákových výrobků
 
nebo zaručených tradičních specialit. 

Ohledně dalších činností inspekce viz § 3 odst. 2 až 11 zákona o SZPI. 

 

Česká plemenářská inspekce. Inspekce je podřízena Ministerstvu zemědělství a byla zřízena 

zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V čele inspekce stojí ředitel, 

jeho jmenování se řídí zákonem o státní službě. Inspekce kontroluje dodržování povinností 

stanovených pro chovatele, uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat, 

                                                           
190

 Jedná se například o zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zákon č. 321/2004 Sb., 

o vinohradnictví a vinařství, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně 

chmele a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
191

 Jedná se například o Dohodu o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných 

prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) uveřejněnou pod č. 28/2010 Sb. m. s. 
192

 Jedná se například o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy 

týkající se bezpečnosti potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, 

nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům. 
193

 Dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. 
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oprávněné osoby, provozovatele jatek, provozovatele líhní, provozovatele shromažďovacích 

středisek, obchodníky, dopravce, uživatelská zařízení, asanační podniky. Více o činnosti 

inspekce v § 24 zákona č. 154/2000 Sb. 

 

Státní veterinární správa České republiky (dále jen „SVS ČR“). SVS ČR je orgánem 

veterinární správy dle § 47 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je podřízena Ministerstvu zemědělství. 

SVS ČR je tvořena Ústřední veterinární správou, krajskými veterinárními správami 

a Městskou veterinární správou v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární správy 

na území hlavního města Prahy. V čele SVS ČR je ústřední ředitel, který řídí Ústřední 

veterinární správu. V čele krajských veterinárních správ jsou ředitelé. Jmenování ústředního 

ředitele a ředitelů krajských veterinárních správ se řídí zákonem o státní službě. SVS ČR 

vykonává dle § 52 zákona č. 166/1999 Sb. státní veterinární dozor,
 194

 při jehož výkonu mimo 

jiné kontroluje, zda jsou dodržovány povinnosti, požadavky a podmínky stanovené zákonem 

č. 166/1999 Sb., zvláštními právními předpisy
195

 nebo předpisy Evropské unie.
196

 SVS ČR 

vykonává dále dle § 23 odst. 7 ZOS dozor nad dodržováním některých povinností 

stanovených ZOS. 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Ústav je podřízený Ministerstvu zemědělství 

a byl zřízen zákonem č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V čele 

ústavu je ředitel, jeho jmenování se řídí zákonem o státní službě. Ústav provádí správní řízení 

a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony a kontrolní a dozorové činnosti 

podle zvláštních zákonů, a to na úseku: 

- vinohradnictví, 

- krmiv, 

- odrůd osiv a sadby pěstovaných rostlin, 

- ochrany chmele, 

- hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů 

agrochemického zkoušení zemědělských půd. 

                                                           
194

 Spolu s dalším orgánem veterinární správy Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. 
195

 § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 
196

 Jedná se o nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro 

organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě a o nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů 

týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. 
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Blíže viz § 2 zákona č. 147/2002 Sb. Ústav rovněž provádí kontrolu na úseku nakládání 

s geneticky modifikovanými organismy. Ústav je také činný dle zákona č. 326/2004 Sb., 

o rostlinolékařské péči. S účinností zákona č. 326/2004 Sb. byla s ústavem sloučena Státní 

rostlinolékařská správa. 

 

Úřad pro civilní letectví. Působnost úřadu je stanovena v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním 

letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V čele úřadu je ředitel, jehož jmenování 

se řídí zákonem o státní službě. Ochraně spotřebitele úřad přispívá zejména tím, že kontroluje 

plnění povinností provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv 

osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace náhrad 

a povinnosti týkající se pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo 

významného zpoždění letu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.
197

  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv. Působnost ústavu je stanovena zákonem č. 378/2007 Sb., 

o léčivech. Ústav je podřízen Ministerstvu zdravotnictví. V čele ústavu stojí ředitel, 

jmenování ředitele probíhá podle zákona o státní službě. Ústav rozhoduje o registraci léčivých 

přípravků a o jejich povolení dle zákona č. 378/2007 Sb.  Ústav vykonává dále dle § 23 odst. 

9 ZOS dozor nad dodržováním některých povinností stanovených ZOS.  

 

C. Úřady s celostátní působností, které jsou podřízeny jiným správním orgánům než 

ministerstvům: 

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Působnost ústavu je stanovena 

zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech. Ústav je podřízen Ústřední veterinární správě. V čele 

ústavu je ředitel, jmenování ředitele se řídí zákonem o státní službě. Ústav rozhoduje 

o registraci léčivých přípravků a vydává povolení k výrobě léčivých přípravků na úseku 

veterinárních léčiv. 

 

 

 

                                                           
197

 Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním 

postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké 

dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. 
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D.  Úřady s omezenou územní působností: 

 

Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“). KHS jsou podřízeny Ministerstvu zdravotnictví 

a byly zřízeny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů. Spolu s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra 

patří mezi orgány ochrany veřejného zdraví dle § 78 zákona č. 258/2000 Sb. V čele krajské 

hygienické stanice stojí ředitel, který je jmenován dle zákona o státní službě. KHS mohou se 

souhlasem Ministerstva zdravotnictví zřizovat územní pracoviště. KHS vykonávají dále dle 

§ 23 odst. 3 ZOS dozor nad dodržováním některých povinností stanovených ZOS. 

 

Živnostenské úřady. Živnostenské úřady byly zřízeny zákonem č. 570/1991 Sb., 

o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Živnostenskými úřady jsou obecní 

živnostenské úřady, jejichž funkci plní odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 

krajské živnostenské úřady, jejichž funkci plní příslušné odbory krajských úřadů
198

 

a Živnostenský úřad České republiky, který dosud nebyl zřízen a proto vykonává jeho 

působnost MPO. Obecní živnostenské úřady vykonávají dále dle § 23 odst. 5 ZOS spolu 

s ČOI dozor nad dodržováním některých povinností stanovených ZOS. 

 

Na okraj je možné ještě zmínit roli krajských a obecních úřadů, které spolu s dalšími úřady 

provádějí cenovou kontrolu na základě zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 

republiky v oblasti regulace cen. Celní úřady vykonávají rovněž dozor nad dodržováním 

některých povinností dle zákona č. 265/1991 Sb. Od 1. ledna 2017, s účinností zákona 

č. 188/2016 Sb., který novelizuje ZOS, budou navíc celní úřady vykonávat dozor nad 

dodržováním některých povinností stanovených ZOS v oblasti provozování hazardních her.  

  

  

                                                           
198

 Funkci obecních živnostenských úřadů rovněž plní živnostenské odbory úřadů městských částí hlavního 

města Prahy a funkci krajského živnostenského úřadu je rovněž plní odbor Magistrátu hlavního města Prahy. 
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KAPITOLA II. Právní odpovědnost v oblasti veřejnoprávní ochrany spotřebitele 

 

V této kapitole bude následovat stručný exkurz do institutu právní odpovědnosti s ohledem na 

veřejnoprávní ochranu spotřebitele. Cílem kapitoly je poskytnout určitý teoretický základ, 

v souvislosti s tím blíže přiblížit odpovědnost jako součást veřejnoprávní ochrany spotřebitele 

a tím uzavřít téma celé práce. Následovat bude zamyšlení se nad efektivitou sankcí, které jsou 

v rámci odpovědnosti ukládány. 

 

Odpovědnost a v ní obsažená hrozba sankcí je logickým završením veřejnoprávní ochrany 

spotřebitele. Na ochranu spotřebitele je zpravidla podnikatelům v rámci veřejného práva 

stanovena řada povinností. Aby ochrana spotřebitele mohla být účinná, je třeba kontrolovat 

dodržování těchto povinností, to je úkolem správního dozoru. A konečně, při zjištění, že 

povinnosti byly porušeny, je třeba reagovat takovým způsobem, který bude od dalšího 

porušování povinností odrazovat. Toho lze docílit především pomocí institutu správněprávní 

odpovědnosti. 

 

Odpovědnosti v oblasti veřejnoprávní ochrany spotřebitele se realizuje především v rámci 

trestního práva správního.
199

 Jedná se tedy o odpovědnost za správní delikt, jehož znakem je 

porušení povinnosti sloužící k ochraně spotřebitele. Odpovědnost je v právní vědě často 

podrobována zkoumání a jsou na ni různé pohledy. Častým je pojetí odpovědnosti jako 

sekundární povinnosti, která působí v případě, že byla porušena povinnost primární. 

Správněprávní odpovědnost lze popsat jako sekundární povinnost strpět a nést správněprávní 

sankci, která se realizuje v odpovědnostním vztahu mezi pachatelem a subjektem veřejné 

správy, jehož obsahem je právo, respektive povinnost správního orgánu uložit za správní 

delikt správní trest nebo ochranné opatření a povinnost pachatele strpět uložení správního 

trestu nebo ochranného opatření a strpět jej.
200

 

 

Někdy se rozlišuje mezi správněprávní odpovědností v širším a užším smyslu.
201

 V širším 

smyslu zahrnuje správněprávní odpovědnost i odpovědnost spojenou s uplatňováním právních 

                                                           
199

 Veřejnoprávní ochrana spotřebitele je rovněž naplňována také v trestním právu skrze odpovědnost za trestný 

čin. K vymezení trestného činu viz JELÍNEK, Jiří. Trestný čin. In: JELÍNEK, Jiří et al. Trestní právo hmotné: 

obecná část, zvláštní část. 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.2.2016 včetně změn vyplývajících 

ze zákona č. 47/2016 Sb., účinného od 1.7.2016. Praha: Leges, 2016, s. 130 an. 
200

 PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,  

s. 10–12. 
201

 O pojetí správněprávní odpovědnosti v širším a užším smyslu čerpáno z Ibidem s. 11. 



95 
 

sankcí netrestního charakteru. V užším smyslu se za správněprávní odpovědnost považuje 

odpovědnost za správní delikt, za který ukládá správní orgán správní trestní sankci.
202

 

 

Sankce je tedy reakcí na určité právem zakázané jednání, které se označuje jako správní 

delikt. Za správní delikt se považuje „protiprávní jednání odpovědné osoby, jehož znaky jsou 

uvedeny v zákoně a s nímž zákon spojuje hrozbu sankcí trestní povahy ukládané v rámci 

výkonu veřejné správy.“
203

 

Správní delikty stanovené na ochranu spotřebitele jsou obsaženy v normách správního 

práva uvedených výše.
204

 Zaměření správních deliktů se odvíjí od agendy, která je v daných 

zákonech upravena.  

Správní delikty se dělí na určité druhy.
205

 S ohledem na platnou právní úpravu se 

rozlišují přestupky, disciplinární správní delikty, jiné správní delikty fyzických osob, správní 

delikty právnických osob, správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických 

osob.
206

 Pro oblast ochrany spotřebitele jsou typické především správní delikty právnických 

osob a podnikajících fyzických osob, které jsou někdy označovány jako správní delikty 

smíšené povahy.
207

 

 

„Hmatatelným“ projevem správněprávní odpovědnosti je sankce v jejím rámci uložená. 

Umožňují sankce dostatečnou ochranu spotřebitele? 

Sankce za spáchání správního deliktu, konkrétně pokuty, jsou při porušení práv stanovených 

na ochranu spotřebitele v zákoně nastaveny zřejmě v dostatečné, odstrašující výši. Pro 

představu uvedu pár příkladů. V ZOS jsou v § 24 odst. 14 odstupňované pokuty od 1 000 000 

Kč až po 50 000 000 Kč. Padesátimilionová pokuta může být uložena pouze v návaznosti na 

předchozí rozhodnutí dozorčího orgánu, které povinná osoba neplní; sankce má zabezpečit 

vykonání určitých povinností a je reakcí na takzvaný pořádkový delikt. Za porušení zákazu 

nekalých obchodních praktik je možné uložit až 5 000 000 Kč. Pokuta za některé správní 

                                                           
202

 Mezi sankce netrestního charakteru patří například sankční opatření jako nástroje správního dozoru, jak jsem 

o nich pojednal v předchozí kapitole.  
203

 STAŠA, Josef. Správní delikty a jejich klasifikace. In: MATES, Pavel et al. Základy správního práva 

trestního. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 11. Na stejném místě rovněž pojednání o pojmových znacích 

správních deliktů. 
204

 V části první, kapitole III., podkapitole s názvem Veřejnoprávní ochrana spotřebitele v České republice. 
205

 Obecněji je možné třídit správní delikty podle určitých znaků (subjekt deliktu, postavení subjektu, charatker 

porušených povinností, znak zavinění, účel a zaměření ukládané sankce). Tyto rozdíly se poté promítají i do 

skupin, na které se správní delikty třídí. 
206

 Srovnej PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 141 an. _ Jinou systematizaci zřejmě přinese vládní návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

(předložen PS PČR 16. 7. 2015; sněmovní tisk 555), který počítá s širším rozsahem přestupku. 
207

 Srovnej například § 24 ZOS, § 17 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách. 



96 
 

delikty dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách může dosáhnout až 50 000 000 Kč.
208

 

V reakci na určité správní delikty dle zákona č. 311/2006 Sb. je možné uložit pokutu až do 

výše 20 000 000 Kč.
209

 Myslím, že zákonné nastavení sankcí v rámci ochrany spotřebitele 

nepředstavuje v současné době problém. Problematické mohou být spíše praktické aspekty 

týkající se toho, nakolik jsou zákonné možnosti využívány. A to jak co do výše, tak do 

četnosti.   

 Četnost sankcí souvisí s předcházejícím tématem, a to výkonem správního dozoru. 

Čím větší počet kontrol, tím větší je i možnost zjištění porušení zákona a uložení sankce. 

Zaměřím se na počet kontrol u stěžejního dozorčího orgánu v oblasti ochrany spotřebitele, 

ČOI. Pohled na vývoj počtu kontrol během posledních let není zrovna povzbudivý. Od roku 

2010, kdy bylo provedeno celkem 48 001 kontrol, klesá každý rok počet kontrol provedených 

ČOI (s výjimkou vzestupu mezi lety 2014 a 2015) až na 32 239 kontrol v roce 2015.
210

 Je 

nicméně třeba brát rovněž ohled na počet zjištěných porušení zákona v rámci kontrol. Jeho 

počet je v průběhu let vyváženější. V roce 2010 bylo zjištěno porušení zákona při 15 285 

kontrolách a v roce 2015 to bylo při 13 436 kontrolách. Zvyšuje se tedy poměr kontrol, 

u kterých bylo zjištěno porušení povinnosti (z 31,8 % na 41,7 % ve sledovaném období). 

Tento posun je zřejmě pozitivní z hlediska efektivity kontrol a zřejmě vypovídá o lepším 

zaměřování kontrol. Nicméně na zvýšení poměru kontrol se zjištěním může například mít vliv 

i prostý fakt, že by kontrolované subjekty častěji porušovaly zákonné povinnosti (ať 

v důsledku změny chování nebo uzákoněním dalších norem, které je možné porušovat). Větší 

účinnost kontrol může mít tedy řadu příčin a neměla by být jednoznačnou „útěchou“ při 

dlouhodobém poklesu počtu kontrol. Ten je v tuto chvíli jednoznačně třeba jednoznačně 

zvyšovat. Větší počet kontrol by měl mít význam navíc nejen pro dosažení většího počtu 

kontrol se zjištěním, ale také pro prevenci. Počet samotných sankcí udělených ČOI se 

v období 2010–2015 v návaznosti na výše řečené rovněž snížil, z 15 346 na 11 944.
211

 

Výše uložených sankcí by měla být dostatečně odrazující. Při jejich ukládání je třeba 

přihlédnout k ziskům podnikatele z protiprávního jednání, aby se mu takové jednání celkově 

nevyplatilo. Například pokud v rámci předváděcích akcí prodává podnikatel zboží za cenu 

v řádu desetitisíců, pak by pokuta měla být výrazně vyšší, aby si podnikatel dalším 

protiprávním jednáním záhy opět nepřišel „na své“. Za příklad odpovídající sankce lze zřejmě 

                                                           
208

 § 17 odst. 11 písm. d) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách. 
209

 § 9 odst. 10 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách. 
210

 Sledované období 2010–2015 jsem určil jako přiměřené pro to, aby nesahalo zbytečně hluboko do minulosti, 

protože se zaměřuji na současný stav, ale zároveň aby ukazovalo současný stav v kontextu určitého vývoje. 
211

 Uvedené údaje o činnosti ČOI jsou čerpány z výročních zpráv ČOI z let 2010 až 2015 [online]. Dostupné z: 

http://www.coi.cz/cz/o-coi/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-coi/ [cit. 24. 7. 2016]. 

http://www.coi.cz/cz/o-coi/vyrocni-zpravy/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-coi/
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považovat pokutu ve výši 1 200 000 Kč uloženou za to, že podnikatel v rámci předváděcí 

akce převzal kupní cenu za prodané zboží dříve než po uplynutí lhůty sedmi dnů (v rozporu  

s § 20b odst. 1 ZOS).
212

   

Pro přiblížení vývoje ve výši pokut si opět vezmu za příklad ČOI. Navzdory snižování 

počtu kontrol a snižování počtu udělených sankcí docházelo v letech 2010 až 2015 převážně 

k růstu výše pokut, v roce 2010 byly uloženy pokuty v celkové výši 62 840 600 Kč a v roce 

2015 v celkové výši 112 443 200 Kč.
213

 

 

Domnívám se, že v rámci odpovědnosti v oblasti veřejnoprávní ochrany spotřebitele se 

nabízejí především prostá praktická zlepšení. Ta by měla spočívat v dosažení větší četnosti 

ukládání pokut (což souvisí s větším počtem provedených kontrol) a nezdráhání se uložení 

větších pokut (respektive pokračování v této tendenci), aby se zajistila účinná veřejnoprávní 

ochrana spotřebitele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
212

 Viz tisková zpráva ČOI ze dne 11. 7. 2016 s názvem Nepočkali 7 dní, pokuta 1 200 000 Kč [online]. 

Dostupné online z: http://www.coi.cz/nepockali-7-dni-pokuta-1-200-000-kc-nc2155/ [cit. 24. 7. 2016]. 
213

 Čerpáno opět z výročních zpráv ČOI z let 2010 – 2015. Viz poznámku č. 208. 

http://www.coi.cz/nepockali-7-dni-pokuta-1-200-000-kc-nc2155/
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ZÁVĚR 
 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval veřejnoprávní ochraně spotřebitele. Mým cílem bylo 

veřejnoprávní ochranu spotřebitele obecně vymezit, pojednat o jejích nejvýznamnějších 

obecně vymezených aspektech a přiblížit je konkrétními příklady. Definoval jsem pojem 

spotřebitel a pojednal o důvodech, proč spotřebitel vyžaduje určitou ochranu. Dále jsem se 

zabýval metodami rozlišování práva soukromého a práva veřejného. Vymezil jsem 

veřejnoprávní ochranu spotřebitele jako systém právních opatření, která chrání spotřebitele 

jakožto slabší smluvní stranu ve vztahu k podnikateli zejména s ohledem na jeho hospodářské 

zájmy, zdraví a bezpečnost a která mají základ ve veřejném právu. Dospěl jsem k tomu, že 

veřejnoprávní ochrana spotřebitele je důvodným doplněním ochrany soukromoprávní. 

Vymáhání soukromoprávní ochrany může mít určité překážky, například bagatelní hodnotu 

některých případných sporů nebo pravděpodobný rozdíl v ekonomické síle spotřebitele 

a podnikatele. V určitých oblastech, zejména co se týká ochrany zdraví, by navíc bylo na 

soukromoprávní ochranu již pozdě.   

Představil jsem nejdůležitější normy, v nichž je veřejnoprávní ochrana spotřebitele 

obsažena, a to v evropském právu a v českém právním řádu. Rozvíjel jsem dále tezi, že 

veřejnoprávní ochrana spotřebitele spočívá především ve stanovení povinností osobám, které 

vyrábějí, dovážejí nebo prodávají výrobky anebo poskytují služby, ve vykonávání správního 

dozoru nad jejich dodržováním a v uplatňování odpovědnosti za jejich porušení.  

Pro přiblížení povinností jsem se zaměřil na nekalé obchodní praktiky a povinnosti 

související s konáním organizovaných akcí. Nekalé obchodní praktiky jsou významným 

institutem ochrany spotřebitele působícím v řadě oblastí. Za problematické považuji pouze 

pojetí takzvané černé listiny nekalých obchodních praktik, které mají být za všech okolností 

nekalé. Tato úprava je nicméně převzata již ze směrnice o nekalých obchodních praktikách. 

Následovalo pojednání o správním dozoru a o tom, jak se projevuje v ochraně 

spotřebitele. Rozdělení působnosti dozorčích orgánů považuji za nejasné a komplikované. 

Zaprvé v tom ohledu, že nad určitými záležitostmi týkajícími se jediné komodity vykonává 

dozor více dozorčích orgánů, a dále proto, že je složitě nastavené určování příslušných 

dozorčích orgánů, což je jen podtrženo jejich velkým množstvím. Možným neblahým 

důsledkem je, že se určité konkrétní věci neujme žádný orgán. Za řešení této situace považuji 

rozšíření zákonného zakotvení sdílené působnosti dozorčích orgánů nad ochranou 

spotřebitele. 
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Práce byla uzavřena pojednáním o právní odpovědnosti v oblasti ochrany spotřebitele 

se zaměřením na efektivitu sankcí v oblasti ochrany spotřebitele s přihlédnutím k činnosti 

ČOI. 

 

Práce poukazuje na to, že veřejnoprávní ochrana spotřebitele má svůj význam. Možná 

zlepšení se nabízejí především v oblasti zákonného nastavení institucionálního zajištění 

správního dozoru a ve zvyšování počtu prováděných kontrol. Práce otevírá prostor pro další 

bádání v určitých dílčích oblastech. Mohlo by být zajímavé zaměřit se například detailněji na 

nekalé obchodní praktiky nebo na některé otázky týkající se správního dozoru v oblasti 

ochrany spotřebitele, třeba na spolupráci dozorčích orgánů při ochraně spotřebitele v rámci 

EU. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČNR   - Česká národní rada 

ČOI   - Česká obchodní inspekce 

ČR   - Česká republika 

ČSFR   - Česká a Slovenská Federativní Republika 

EHS   - Evropské hospodářské společenství 

ESD   - Evropský soudní dvůr (nyní Soudní dvůr Evropské unie) 

EU   - Evropská unie 

FO   - fyzická osoba 

MPO   - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

NSS   - Nejvyšší správní soud 

OZ   - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

PO  - právnická osoba 

PS PČR  - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

S PČR  - Senát Parlamentu České republiky 

SEHS   - Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství  

SFEU   - Smlouva o fungování Evropské unie 

SZPI   - Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

Zákon o ČOI  - zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších 

předpisů   

Zákon o SZPI  - zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

ZOS   - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 
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SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA Č. I. – Pozvánka společnosti X. 

 

Pozvánka byla získána online z adresy: http://petr.olsak.net/smejdi/bnm-pozvanka1.jpg, kde ji 

poskytl jeden z pozvaných.  
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RESUMÉ 

 

Veřejnoprávní ochrana spotřebitele 

Tato práce se zaměřuje na veřejnoprávní ochranu spotřebitele. Cílem práce je především 

poskytnout obecný a komplexní pohled na dané téma. Text se, kromě úvodu a závěru, člení na 

tři části. První část uvádí téma vymezením spotřebitele a pojednáním o ochraně spotřebitele. 

Následně je poskytnut náhled na rozdíly mezi soukromým a veřejným právem, aby ty mohli 

být dále aplikovány v pojednání o veřejnoprávní ochraně spotřebitele, o její charakteristice a 

rozdílech s ochranou spotřebitele soukromoprávní. Na závěr první části je poskytnut 

přehledem norem, ve kterých je veřejnoprávní ochrana spotřebitele obsažena, a v evropské a 

české právní úpravě. Další dvě části práce doplňují obecnou první část konkrétnějšími 

pohledy na dané téma v určitých oblastech. Tyto oblasti jsou určené v návaznosti na tezi, že 

veřejnoprávní ochrana spotřebitele spočívá především v ukládání povinností osobám, které 

vyrábějí, dovážejí nebo prodávají výrobky anebo poskytují služby, ve správním dozoru nad 

jejich dodržováním a v uplatňování odpovědnosti za jejich porušení. Druhá část přibližuje 

vybrané povinnosti sloužící ochraně spotřebitele – pojednání o průřezově působícím zákazu 

nekalých obchodních praktik je doplněno zaměřením na poměrně specifickou úpravu 

povinností souvisejících s konáním organizovaných akcí. Třetí část pracuje s obecnými 

poznatky o správním dozoru a správněprávní odpovědnosti, ukazuje, jak je v těchto 

institutech přítomná ochrana spotřebitele. Práce by měla být platformou pro další bádání 

v oblasti veřejnoprávní ochrany spotřebitele a zároveň přináší postřehy a závěry v dílčích 

oblastech daného tématu. 

 

Consumer protection in public law 

The thesis focuses on the consumer protection in public law. The objective of the thesis is 

especially give a general and complex view of the topic. The text is, apart from the 

introduction and the conclusion, divided into three parts. The first part introduces the topic by 

defining the term consumer and by studying the consumer protection. Subsequently a view on 

the differences between the public and private law is provided, so these could be applied in 

the study about the consumer protection in public law and about its characteristics and 

differences with consumer protection in private law. In the end of the first part an overview is 

given about norms, in which the consumer protection in public law is included, in European 
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and Czech legislation. The two next parts amend the general first part by more particular look 

on the topic in certain areas. These areas are determined by the thesis that the consumer 

protection in public law consists mainly of the imposing of duties to persons who produce, 

import or sell products or provide services, in the administrative inspection over these duties 

and in arising liability in the case of breaching them. The second part brings nearer selected 

duties which aim to consumer protection – study about trans-sectional affecting prohibition of 

unfair commercial practices is amended by rather specific legislation concerning duties 

related to sales promotion events. The third part works with general knowledge about 

administrative inspection and administrative law liability, shows how the consumer protection 

is present in these institutes. This thesis should be a platform for further research in the topic 

of consumer protection in public law and in the same time brings insights and conclusions in 

the specific areas of this topic. 
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