
IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

OBECNÁ ČÁST 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu 
a obchodu ČR, který kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo 
dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou 
činnost na vnitřním trhu a poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), 
pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad. 

ČOI byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Člení se na 
ústřední inspektorát a jemu podřízených 7 inspektorátů s oblastní působností a se sídly ve 
vybraných krajských městech. ČOI je řízena ústředním ředitelem a jednotlivé inspektoráty 
řediteli. ČOI mimo jiné kontroluje:  

- zda jsou výrobky uváděné na trh bezpečné,  

- zda jsou dodržovány podmínky stanovené k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků 
(kromě potravin) včetně jejich zdravotní nezávadnosti a podmínek pro skladování a 
dopravu,  

- zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla (pokud ověření podléhají), a zda 
používaná měřidla odpovídají příslušným předpisům, technickým normám či 
patřičnému schválení, 

- zda jsou dodržovány podmínky stanovené právními a jinými příslušnými předpisy pro 
poskytování určitých služeb a provozování některých specifických činností, 

- zda jsou při uvádění výrobků na trh výrobky opatřeny náležitým povinným označením, 
zda k nim byl vydán či přiložen předepsaný certifikát, zda vlastnosti stanovených 
výrobků uvedených na trh odpovídají příslušným technickým požadavkům a 
podobně,  

- zda jsou při sjednávání spotřebitelského úvěru dodržovány povinnosti stanovené 
právními předpisy (pokud dozor v daném případě nevykonává Česká národní banka). 

Tento výčet vyplývající ze stávajícího zákona č. 64/1986 Sb. upravujícího činnost ČOI přitom 
není úplný, neboť působnost ČOI se neustále rozšiřuje s přibývající legislativou 
připravovanou v působnosti celé řady resortů. 

ČOI se při výkonu dozoru řídí zejména následujícími předpisy: 

Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 311/2006 Sb., o 
pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 
látkami, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně 
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některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 189/1999 Sb., o nouzových 
zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 253/2008 
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 247/2006 Sb., o 
omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o 
fluorovaných skleníkových plynech, zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh, zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
Opomenout nelze ani přímo použitelné předpisy EU, jako např. nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování 
materiálového složení textilních výrobků, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na 
trh, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví 
postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků 
uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci 
a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 
2006/2004 a směrnice 2009/22 (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je zajistit účinný dozor v oblasti spotřebitelské 
legislativy prováděný ČOI. Nároky na výkon kontroly a dozoru zajišťovaného tímto 
dozorovým orgánem se výrazně zvyšují, jak se zvyšuje počet subjektů, jejichž služby a 
výrobky je ČOI povinna kontrolovat. S tím, jak se rozvíjí trh (zejm. digitální trh) a objevují se 
nové metody obchodních praktik a s nimi související rizika pro spotřebitele, zvyšuje se i 
celková náročnost kontrol. Aby ČOI byla schopna dostát svému poslání a zajistit řádné 
fungování trhu, na němž je spotřebitel dostatečně a účinně chráněn, musí být vybavena 
odpovídajícími nástroji, včetně legislativních. Příhodným místem je právě zákon o České 
obchodní inspekci, který upravuje činnost, působnost i pravomoci tohoto dozorového orgánu 
a podle něhož ČOI při výkonu dozoru postupuje (vedle předpisů obecné povahy, jako jsou 
zejm. správní řád a zákon o kontrole). Navrhovaná právní úprava rovněž zohledňuje 
poznatky z dosavadní aplikační praxe a z kontrolní činnosti ČOI.     

Do stávající právní úpravy je též nutné promítnout změny, které vyplývají z přijetí související 
legislativy. Jedná se např. o promítnutí změny vyplývající ze zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád) - § 7b. Rovněž je třeba do návrhu zapracovat změny vyvolané 
vládním návrhem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 9, 12 a 13a).  

Dalším z cílů je provést ve stávající právní úpravě sjednocení užité terminologie, odstranit 
některé duplicity a zjednodušit stávající normativní text (§ 2 a 3).  

V neposlední řadě je též třeba z pohledu působnosti ČOI vyjasnit aplikaci Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) a institucionalizovat postavení Evropského 
spotřebitelského centra Česká republika.  
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Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen  

Platná právní úprava neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace ve smyslu 
zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) tj. nerovného zacházení 
či znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 
názoru. Lze proto konstatovat, že platná právní úprava, jež je obsažena v zákoně o České 
obchodní inspekci, nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Z hlediska rovnosti 
mužů a žen je neutrální, neboť jak stávající, tak i navrhovaná právní úprava je pro obě 
pohlaví stejná.   

 

2.  Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je zajistit účinný dozor v oblasti spotřebitelské 
legislativy prováděný ČOI. Aby ČOI byla schopna dostát svému poslání a zajistit řádné 
fungování trhu, na němž je spotřebitel dostatečně a účinně chráněn, musí být vybavena 
odpovídajícími nástroji, včetně legislativních. Návrh zákona za tímto účelem např. nově 
zakotvuje pravomoc získat informace o prodávajícím na internetu, který o sobě neuvádí 
všechny zákonem stanovené údaje a nelze jej tedy kontaktovat. S takovými případy se 
spotřebitelé i ČOI setkávají stále častěji. Návrh zákona proto reaguje na rozšiřující se praxi 
nepoctivých podnikatelů, zejména na internetu, jejíchž sankcionování může předcházet 
zdlouhavý a náročný proces identifikace odpovědného podnikatele. Podle nové právní 
úpravy by mělo být dohledání odpovědného subjektu a tím i brzké sankcionování pro ČOI 
mnohem jednodušší. 

Dále je třeba do stávající právní úpravy zapracovat poznatky z dosavadní aplikační praxe a z 
kontrolní činnosti ČOI. Jedná se např. o zakotvení kompetence pro inspektora ČOI, aby v  
případech důvodného podezření z porušení právní povinnosti, jestliže účelu kontroly nelze 
dosáhnout jinak, mohl vstupovat do prostorů podnikatele (typicky u prodeje padělků). Rovněž 
je třeba zpřesnit podmínky kontrolního nákupu, neboť inspektorům ČOI v praxi často činí 
potíže vyřídit vrácení peněz za kontrolní nákup poté, co jej nepoškozený vrátili kontrolované 
osobě. Zpřesnění a zefektivnění podmínek pro provádění kontrolního nákupu zjednoduší 
ČOI provádění kontroly nejen v kamenných prodejnách, ale rovněž v e-shopech. Díky 
zpřesnění mechanismu provádění kontrolního nákupu bude mít prodávající jasnou povinnost 
vrátit zaplacenou cenu za zakoupené zboží, pokud bude zboží vráceno v nepoškozeném 
stavu.  

Stejným směrem je veden také návrh zajišťující inspektorům ČOI anonymitu a ochranu jejich 
osobních údajů i osobnosti. Ochrana osobních údajů a osobnosti inspektorů při provádění 
kontrol není dosud zákonem řešena, i když je ochraně osobních údajů jako takové přikládán 
značný důraz. Aby se mohl inspektor při provádění kontroly „chovat a tvářit“ stejně, jako 
každý spotřebitel, aniž by bylo ohroženo jeho soukromí, je potřebné umožnit České obchodní 
inspekci, aby v případě, že účelu kontroly nelze dosáhnout jinak a je-li takový postup za 
účelem dosažení objektivity kontroly nutný, její inspektoři měli možnost vykonat kontrolu pod 
změněnou identitou. Aby bylo možné efektivně kontrolovat internetové obchody, s ohledem 
na narůstající počet kontrol i v této oblasti, je nezbytné, aby měla ČOI dále k dispozici různé 
adresy, kam budou moci být zasílány kontrolní nákupy uskutečněné některým z prostředků 
komunikace na dálku. 

Rovněž je třeba do stávající právní úpravy zapracovat změny, které vyplývají z přijetí 
související legislativy, a provést ve stávající právní úpravě sjednocení užité terminologie, 
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odstranění některých duplicit a zjednodušení stávajícího normativního textu. Proto je např. 
navržen přesun povinnosti používat při prodeji výrobků a poskytování služeb ověřená 
měřidla, pokud ověření podléhají, z § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 64/1986 Sb., o České 
obchodní inspekci do § 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů. Touto změnou dochází mimo jiné k tomu, že zákon o ČOI zůstane 
„procesním“ předpisem upravujícím postavení, pravomoci a fungování ČOI, a nebude 
nesystémově zahrnovat také povinnost uloženou podnikatelským subjektům. V tomto duchu 
je doplněno a sjednoceno i námitkové řízení v rámci opatření ukládaných podle zákona o 
České obchodní inspekci, čímž se přispěje ke zvýšení právní jistoty podnikatelů.  

V neposlední řadě je třeba z hlediska působnosti ČOI vyjasnit aplikaci Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými 
pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v 
oblasti ochrany spotřebitele). Jedná se o upřesnění okruhu evropských právních předpisů, v 
rámci kterých je ČOI odpovědným subjektem pro praktické provádění této přeshraniční 
spolupráce. Upřesnění je žádoucí zejména z hlediska zvýšení právní jistoty podnikatelů. 

Za zmínku stojí ještě formální potvrzení řadu let existujícího stavu, že při ČOI působí 
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Toto centrum nemá prozatím žádné 
institucionální ukotvení, přestože s jeho povinnostmi počítá např. zákon č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

Principy, na kterých je činnost ČOI založena, a to jak v oblasti kontrolní, tak i v oblasti 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jakož i její členění, organizační struktura a 
vzájemné vazby mezi organizačními složkami, se v zásadě nemění, pouze se zpřesňují.   

Podrobnější informace k tomuto bodu jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace. 

Zhodnocení navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen  

Dopad na rovnost žen a mužů byl hodnocen podle Metodiky hodnocení dopadů na rovnost 
žen a mužů pro materiály předkládané vládě České republiky schválené usnesením vlády ze 
dne 8. července 2015 č. 542 (http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf). Na základě tohoto 
hodnocení předkladatel konstatuje, že navrhovaná právní úprava (stejně jako stávající právní 
úprava) neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace ve smyslu 
(antidiskriminačního zákona. Lze proto i zde konstatovat, že navrhovaná právní úprava nemá 
žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Z hlediska rovnosti mužů a žen je neutrální.   

 

 

Tabulka hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů 

Stručný popis materiálu  

Návrh zákona zabezpečuje účinný dozor v oblasti spotřebitelské legislativy prováděný 
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ČOI.  

1. Týká se materiál postavení fyzických osob?  

□ ANO  x NE  

Hodnocení  

Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů.  

Popis a odůvodnění dopadů na fyzické osoby  

Materiál nemá dopad na fyzické osoby. 

2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  

x ANO → 3a  □ NE → 3b  

Analýza a popis případných změn materiálu  

Návrh zákona má zajistit účinný dozor v oblasti spotřebitelské legislativy prováděný ČOI. 
Za tím účelem ji vybavuje odpovídajícími nástroji, včetně legislativních, které odpovídají 
aktuálním potřebám dozoru na (digitálním) trhu. V zákoně o České obchodní inspekci se 
ve vazbě na působnost ČOI vyjasňuje aplikace nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele, odstraňují se některé duplicity stávající právní úpravy a zpřesňují se některá 
ustanovení, která v praxi činila aplikační problémy. Jedná se o změny, které principiálně 
stávající právní úpravu nemění. Zachovává též vztahy mezi dotčenými subjekty. 

3a. Přináší materiál zhoršení výchozího 
stavu?  

3b. Přináší materiál zlepšení výchozího 
stavu?  

□ ANO  

Materiál 
přináší 
zhoršení.  

□ NE  

Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ ANO  

Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ NE  

Materiál 
přináší 
zhoršení.  

Hodnocení  

  Materiál má 
neutrální 
dopad na 
rovnost žen 
a mužů.  

   

Další poznámky a připomínky 

 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

V zájmu zefektivnění a zjednodušení kontrolní činnosti ČOI je třeba upřesnit některá 
ustanovení stávající právní úpravy. Jedná se zejména o upřesnění podmínek kontrolního 
nákupu - § 5, o ochranu osobních údajů a osobnosti inspektora - § 5a, nebo zajištění vstupu 
inspektora do prostor, v nichž prodávající vykonávají svou činnost porušující právní předpisy 
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- § 6. Dále dochází k odstranění některých duplicit (zejm. § 2, § 2a) a zpřesnění některých 
ustanovení či terminologie, včetně institucionální řešení Evropského spotřebitelského centra 
Česká republika - § 1 odst. 7. 

V reakci na rozvoj digitální ekonomiky a obchodních praktik na internetu je vedle již 
zmíněných upřesnění navrženo také ustanovení směřující k efektivnějšímu zjišťování identity 
prodávajících na internetu, kteří jednají protiprávně a snaží se zůstat v anonymitě - § 6a.  

V souvislosti se zpřesňováním tohoto zákona a odstraňováním duplicit se také navrhuje 
přesunout úpravu používání měřidel ve vztazích mezi prodávajícími a spotřebiteli do zákona 
o ochraně spotřebitele.   

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a není v rozporu s 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Navrhovaná úprava nevytváří 
podmínky vedoucí k nerovnoprávnému postavení mužů a žen. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Je také 
v souladu s čl. 41 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen 
„Ústava“), podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy a také v souladu s § 24 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné uvádí, že ministerstva připravují 
návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, 
jakož i návrhy, jejichž přípravu jim uložila vláda. 

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod, 
vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást 
ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“), a to jmenovitě s následujícími 
ustanoveními: 

- ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem 
zakázáno, a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá, 

- ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého lze státní moc uplatňovat jen 
v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, 

- ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko 
na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování lidských práv a svobod.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSABVELQK1)



Stránka 7 (celkem 15) 

Navrhovaná právní úprava splňuje ústavní požadavek stanovení povinností na úrovni zákona 
a vyhovuje též zásadám pro stanovení mezí základních práv a svobod podle čl. 4 Listiny. 
Návrh zákona rovněž respektuje zásadu „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege“ 
podle čl. 39 Listiny. 

Nezbytnost zásahu do nedotknutelnosti obydlí (článek 12 Listiny) je dán potřebou účinně 
čelit společensky značně škodlivým jevům a zajistit tak ochranu práv jiných osob (např. 
bezpečnost spotřebitelů, klamání spotřebitelů, ochrana práva duševního vlastnictví, nekalá 
konkurence, fiskální zájmy státu). Zakotvení pravomoci zjednat si přístup do prostor 
kontrolované osoby představuje legitimní důvod a s ohledem na podmínky pro uplatňování 
pravomoci zasahující do tohoto práva, lze prostředky pro dosažení ochrany veřejného zájmu 
hodnotit jako přiměřené. Navrhovaná právní úprava je proto v souladu s právem na 
nedotknutelnost obydlí. 

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje práva dotčených subjektů a nejsou jí 
diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné 
zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu 
České republiky. 

 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s těmito předpisy EU: 

• se Smlouvou o fungování Evropské unie, zejména s čl. 34 a čl. 36 této smlouvy, 

• se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů,  

• s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele). Nařízení o 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele bylo adaptováno zákonem č. 160/2007 Sb., 
kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele.  

 

6. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (zejména 
s čl. 34 a čl. 36 Smlouvy o fungování Evropské unie). 

Navrhovaná právní úprava se dotýká mezinárodních smluv o lidských právech a základních 
svobodách, především Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a dále 
judikatury, jež s ní souvisí. Navrhovaná právní úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně 
lidských práv a svobod, zejména se zásadou práva na spravedlivý proces (článek 6 Úmluvy), 
uložení trestu jen na základě zákona (článek 7 Úmluvy), ochrany majetku (článek 1 
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Protokolu k Úmluvě) a práva nebýt souzen nebo potrestán dvakrát (článek 4 Protokolu č. 7 
k Úmluvě).  

Nezbytnost zásahu státním orgánem do práva na respektování soukromého a rodinného 
života (článek 8 Úmluvy) je dán potřebou účinně čelit společensky značně škodlivým jevům a 
zajistit tak ochranu práv jiných osob (např. bezpečnost spotřebitelů, klamání spotřebitelů, 
ochrana práva duševního vlastnictví, nekalá konkurence, fiskální zájmy státu). Zakotvení 
pravomoci zjednat si přístup do prostor kontrolované osoby představuje legitimní důvod a s 
ohledem na podmínky pro uplatňování pravomoci zasahující do tohoto práva, lze prostředky 
pro dosažení ochrany veřejného zájmu hodnotit jako přiměřené. Navrhovaná právní úprava 
je proto v souladu s právem na respektování soukromého a rodinného života. 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.)  

 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí, na sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 

Předkládaná právní úprava nepřináší zvýšené nároky na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty. Z povahy věci nebude mít sociální dopady, ani dopady na rodiny a dopady 
na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí. 

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Z hlediska 
ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady, je 
zajištěna standardní ochrana v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  

Předkládaná právní úprava je v souladu  

• se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů,  

• s článkem 10 odst. 3 Listiny a  

• a se zákonem č. 101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů. 

 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 9 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; 
Metodika hodnocení korupčních rizik), která je v působnosti Oddělení boje s korupcí Úřadu 
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vlády České republiky a je uveřejněna na webové stránce www.korupce.cz. Při zpracování 
návrhu novely zohlednil předkladatel kritérium omezení korupčních příležitostí při aplikaci 
novelizovaného zákona. 

Při hodnocení korupčních rizik je třeba vycházet ze skutečnosti, že množina upravovaných 
vztahů a rozsah pravomoci ČOI zcela odpovídá stávající právní úpravě. ČOI bude efektivněji 
než dříve kontrolovat a vynucovat dodržování stanovených povinností stejnými postupy, jako 
je tomu u regulace současné. ČOI má z dosavadní praxe zavedeny dostatečně kvalitní 
mechanismy vnitřní kontroly u rozhodování, včetně určení konkrétní odpovědné osoby. 
V procesních záležitostech, včetně opravných prostředků proti rozhodnutí, platí obecná 
úprava správního řádu. 

Návrh nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu s požadavky 
na transparentnost a otevřenost dat. K transparentnosti přispívá zveřejňování Informací o 
veškerých činnostech ČOI na jejích webových stránkách. 

Předkladatel posoudil navrhovanou právní úpravu podle požadavků Metodiky CIA 
a navrhovaná právní úprava naplňuje tato kritéria: 

1.  Přiměřenost 

Navrhovaná právní úprava je svým rozsahem přiměřená množině vztahů, které má 
upravovat. Návrh právního předpisu neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné 
správy, pouze tyto kompetence zpřesňuje a doplňuje s cílem zajistit účinný dozor na trhu.   

2.  Efektivita 

Navrhovaná právní úprava umožňuje kontrolovat a vynucovat dodržování stanovených 
povinností. Existují možnosti efektivní implementace regulací stanovených právním 
předpisem, veřejná správa je schopna plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané 
regulace, a to i ve spolupráci s orgány správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 

3.  Odpovědnost 

Kompetence v rozhodování o stanovených povinnostech jsou v navrhované právní úpravě 
jednoznačně definovány. Pokud se týče kontrolních pravomocí, v principu zůstává zachován 
současný stav, pouze s některými výjimkami (kontrolní nákup; nákup pod změněnou 
identitou inspektora; zajištění přístupu do prostor, kde existuje podezření na protiprávní 
jednání; požadování informací ke zjištění totožnosti osob zapojených do datových toků).  

4.  Opravné prostředky 

V odvolacím řízení postupuje ČOI podle obecných ustanovení správního řádu.  

5.  Kontrolní mechanismy 

Navrhovaná právní úprava konkrétně a srozumitelně nastavuje systém odpovědnosti 
jednotlivých účastníků, kontrolní činnost České obchodní inspekce bude vykonávána, tak 
jako doposud, podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Při kontrole bude 
postupováno podle již zavedeného funkčního systému. 

Navrhovaný předpis neupravuje a nezasahuje do oblasti transparentnosti a otevřených dat.  

Předložený návrh je svým rozsahem přiměřený cílům, které si klade. 
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10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K části první 

Změna zákona o České obchodní inspekci 

K bodu 1 a 2 (k § 1) 

Stávající § 1 zákona upravuje postavení ČOI jako orgánu státní správy podřízeného 
Ministerstvu průmyslu a obchodu, který se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené 
inspektoráty. V tomto ustanovení se navrhuje jasně zakotvit též územní působnost 
inspektorátů, resp. způsob jejího vymezení, a příslušnost k rozhodování ve správním řízení. 
Zpřesněním by mělo dojít k odstranění případných pochybností, které v praxi nastávají, zejm. 
pokud jde o příslušnost k rozhodování v prvním stupni a o opravných prostředcích. 

Kromě toho se v odst. 7 zakotvuje postavení Evropského spotřebitelského centra Česká 
republika v rámci ČOI. Přestože má Evropské spotřebitelské centrum Česká republika 
povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele (§ 20l citovaného zákona), resp. z 
nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line (524/2013), prozatím nemá v právním řádu 
jednoznačné ukotvení.  

K bodu 3 a 4 (k § 2 a 2a) 

V § 2 odst. 1 se aktualizuje vymezení působnosti ČOI, které odpovídá vývoji oblastí, jež byly 
v průběhu desetiletí přiděleny ČOI k výkonu dozoru v návaznosti na přijímání nové 
legislativy, jež je v působnosti různých rezortů. Nyní bude působnost určena vyjádřením, že 
ČOI kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na 
trh výrobky, nebo nabízejí nebo poskytují služby, nebo vyvíjejí jinou činnost (osobní 
působnost), a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (věcná působnost). 
V návaznosti na takto formulovanou pravomoc dochází k vypuštění § 2a, který vyjmenovával 
pouze několik málo oblastí spadajících do dozorové pravomoci ČOI a byl tak nekonzistentní 
s platným stavem. Pokud jde o § 2a odst. 3, ten se z důvodů systematiky zákona přesouvá 
do § 3 odst. 2. 

Rovněž s ohledem na zachování systematiky zákona se přesouvá povinnost prodávajících 
týkající se používání měřidel (současný § 2 odst. 2 písm. b)) do zákona o ochraně 
spotřebitele, kam svou povahou patří, neboť se jedná o povinnost prodávajících při prodeji. 
Zákon o ČOI je svou povahou ryze „procesním“ předpisem upravujícím postavení, působnost 
a pravomoci České obchodní inspekce jako dozorového orgánu, a povinnost uložená 
prodávajícím do něho tedy nepatří.  

V § 2 odst. 2 tohoto ustanovení dochází k vyjasnění, v jakých předpisech EU má ČOI 
pravomoc, resp. povinnost spolupracovat s příslušnými orgány členských zemí EU 
zapojených do systému spolupráce při výkonu dozoru dle nařízení č. 2006/2004 o spolupráci 
v oblasti ochrany spotřebitele. 

K bodu 5 (k § 3) 

V odstavci 1 tohoto ustanovení jsou vyjmenovány pravomoci (nástroje) ČOI, které může při 
výkonu dozoru v oblastech v její působnosti využívat. Seznam je aktualizován v návaznosti 
na řadu let existující praxi a potřeby ČOI. Současně dochází k odstranění některých duplicit. 

Z hlediska systematiky a členění zákona se do nového odstavce 2 přesouvá ustanovení 
odstavce 3 zrušeného § 2a (viz výše).   

K bodu 6 (k novému § 5, 5a, § 6, § 6a) 
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Nový § 5 zakotvuje podrobná pravidla týkající se kontrolního nákupu, což je při dozorové 
činnosti ČOI ze samotné povahy věci velmi častý způsob provádění kontroly podnikatelských 
subjektů. Podle dnešní právní úpravy je sice inspektor ČOI oprávněn provádět kontrolní 
nákup [§ 8 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole], tento postup však v praxi působí 
celou řadu problémů, především při odstupování od uzavřených smluv a při určení 
vzájemných práv a povinností ČOI a kontrolovaného subjektu.  

Pokud jde o otázku odstupování od smluv, je třeba nejprve zmínit, že neexistuje žádný 
právní podklad pro to, aby inspektor mohl následně od smlouvy odstoupit, když v rámci 
kontroly určité provozovny uskuteční kontrolní nákup, aby prověřil, zda prodávající při 
uzavírání a plnění smlouvy dodržuje všechny zákonné povinnosti. Tento nedostatek se řeší 
zejm. navrženým odstavcem 2, podle kterého uzavření smlouvy za účelem kontrolního 
nákupu zakládá právo inspektora ČOI na odstoupení od spotřebitelské smlouvy. Při 
odstoupení od spotřebitelské smlouvy inspektor postupuje podle zvláštního právního 
předpisu, jímž jsou příslušná ustanovení občanského zákoníku (např. § 1829 a násl. nebo § 
2001 a násl.). Kontrolní nákup může inspektor uskutečnit za účelem prověření dodržování 
povinností souvisejících s ochranou spotřebitele jak při prodeji výrobků, tak při poskytování 
služeb.  

V případě kontrolního nákupu bude inspektor povinen kontrolované osobě, případně osobě, 
která je na místě kontroly přítomná a která má s kontrolovanou osobou pracovněprávní nebo 
obdobný vztah, nebo která pro kontrolovanou osobu reálně vykonává určitou práci spojenou 
s předmětem kontroly, oznámit bezprostředně po ukončení nákupu, nebo nejpozději do 14 
dnů od převzetí plnění, že vykonaný nákup byl kontrolní. Navrhuje se též vyjasnit, co se pro 
účely zákona rozumí kontrolním nákupem. Bude jím uzavření jakékoliv spotřebitelské 
smlouvy ve smyslu § 1810 občanského zákoníku, které spadá do rozsahu věcné působnosti 
ČOI, jak je vymezena v § 2.  

Dále je upraven okamžik vracení plnění. Pokud to povaha výrobku umožňuje, inspektor vrátí 
výrobek kontrolované osobě bezprostředně po oznámení podle odstavce 1; kontrolovaná 
osoba je následně povinna vrátit ČOI zaplacenou cenu, a to ihned, umožňuje-li to forma 
prodeje (zejm. při prodeji v kamenném obchodě), nebo do 14 dnů ode dne, kdy vrácený 
výrobek převzala nebo měla možnost jej převzít (zejm. při internetovém prodeji). Náklady 
spojené s vrácením výrobku kontrolované osobě ponese ČOI. Pro případ, kdy bude 
s předmětem koupě nakládáno jako se vzorkem (především tehdy, bude-li výrobek zakoupen 
prostřednictvím e-shopu, a to z důvodu potřeby posouzení jeho vlastností), je uvedeno, že se 
na takto zakoupený výrobek pohlíží jako na odebraný vzorek, jehož režim je upraven v § 11 
zákona o kontrole. 

Pokud jde o nový § 5a, lze úvodem konstatovat, že za účelem dovršení kontraktačního 
procesu s cílem dosažení účelu kontroly musí v některých případech, např. při kontrole 
autobazarů, předváděcích akcí, výkupu druhotných surovin apod., inspektoři poskytnout 
kontrolovaným osobám kompletní údaje o své identitě, např. z údajů ve svém vlastním 
občanském průkazu nebo cestovním pasu. V těchto případech, pokud chtějí inspektoři 
naplnit základní poslání ČOI, podstupují nepřiměřené riziko ohrožující jejich soukromí a 
dochází tak k předávání osobních údajů inspektorů, pouze za účelem výkonu kontroly. 
Mnohdy se stává, že jsou inspektoři následně poškozováni ze strany kontrolovaných 
subjektů (útok na jejich osoby, rodiny a majetek). Kdyby inspektor osobní doklad nepředložil, 
byla by kontrola zmařena, neboť by nedošlo k uzavření smlouvy, inspektoři by nebyli 
vpuštěni na předváděcí akci, apod. Proto se zakotvuje právo inspektorů v odůvodněných 
případech jednat pod utajenou identitou. Aby bylo možné efektivně kontrolovat zejména 
internetové obchody, i s ohledem na narůstající počet kontrol právě v této oblasti, je 
nezbytné, aby měla ČOI k dispozici také adresy, kam budou moci být doručovány zásilky z 
provedených kontrolních nákupů uskutečněných některým z prostředků komunikace na 
dálku. Potřebné doklady by vydávaly příslušné orgány veřejné správy na základě 
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odůvodněné žádosti ústředního ředitele ČOI. O takovýchto dokladech a prostorách povede 
ČOI evidenci, aby byl postup ČOI v tomto ohledu transparentní, snadno kontrolovatelný v 
rámci provádění služebního dohledu a zabránilo se tak jakémukoliv případnému zneužití. 

Cílem nového § 6 je umožnit jednodušší výkon kontroly dodržování právních předpisů zejm. 
v situacích, kdy není prodávající dohledatelný v důsledku opuštění prodejních míst obsluhou, 
z čehož plyne nemožnost uložit konkrétnímu subjektu (osobě) příslušné opatření a zabránit 
tak jeho dalšímu prodeji. Ustanovení by mělo řešit i problém nepřístupnosti nabízeného 
zboží, kdy v reakci na kontrolu tržiště dojde těsně před započetím kontroly k uzavření 
prodejních míst. ČOI v současné době nedisponuje oprávněním k překonání mechanických 
zábran vstupu do takto uzavřených míst, přičemž v řadě případů není z důvodu nutnosti 
rychlého zásahu možnost operativní součinnosti s jinými orgány (např. využití ustanovení § 
135 správního řádu). Za účelem odstranění uvedeného problému se navrhuje zakotvit 
pravomoc obdobnou pravomoci Statní zemědělské a potravinářské inspekce, která by 
v odůvodněných případech dávala také inspektorovi ČOI pravomoc zajistit si za účelem 
výkonu kontroly zjednání přístupu do prostor kontrolované osoby nebo do prostor jiné osoby, 
které jsou kontrolovanou osobou fakticky užívány v souvislosti s výkonem její činnosti, 
včetně otevření uzavřených prostor. Pro využití tohoto oprávnění bude inspektor ČOI vždy 
muset zvážit vhodnost kontrolního úkonu v souladu se zásadou přiměřenosti. Účel ochrany 
veřejného zájmu (zejména bezpečnost, ochrana práv jiných např. duševní vlastnictví) musí 
převážit nad zájmem ochrany práva na soukromí a nedotknutelností obydlí. Jakým 
konkrétním způsobem bude přístup do prostor zjednán, bude záležet na situaci na místě 
kontroly. Pokud to účel kontroly bude dovolovat, mělo by se ve většině případů jednat o 
zjednání přístupu za pomoci Policie, ale v ojedinělých případech, kdy by hrozila závažná 
újma na zdraví osob a ohrožená by byla i jejich bezpečnost, případně by mohlo dojít k 
významnému ohrožení práv jiných, mohl by inspektor, po neúspěšném pokusu o dobrovolné 
zpřístupnění prostor dotčenou osobou, otevřít zamčené dveře například za pomoci 
zámečníka. Současně je specifikováno, že za výše uvedené prostory se považují pozemky, 
stavby, dopravní prostředky a jiné prostory. 

Hlavním záměrem ustanovení § 6a je podobně jako v případě § 6 opatřit inspektorům 
potřebnou pravomoc k faktickému výkonu kontroly a také k zabránění vyhýbání se vymáhání 
dodržování právních předpisů ze strany podnikatelů, kteří se pod rouškou absolutní 
anonymity jejich subjektu na internetu vyhýbají jednak zákonným povinnostem vůči 
spotřebitelům a také uložení sankcí ze strany dozorových orgánů. V tomto případě se jedná 
zejm. o kontroly internetových obchodů, které nejsou snadno kontaktovatelné, a to ani 
spotřebiteli, ani dozorovými orgány. Na základě tohoto ustanovení by mohl inspektor 
v souvislosti s prováděním kontroly protiprávního jednání požadovat od dotčené osoby 
informace, dokumenty nebo data, a to bez ohledu na jejich formu nebo formát, způsob nebo 
místo uchovávání, jež jsou potřebné ke zjištění totožnosti osob zapojených do datových toků, 
nebo zjištění totožnosti osob provozujících internetové stránky. Opět by se muselo jednat o 
odůvodněné případy sledující zájem ochrany spotřebitelů. 

K bodu 7 až 10 (k § 7) 

V tomto ustanovení dochází k vypuštění odstavce 2, který ČOI v současné době již nemůže 
využívat, neboť nemá dostatečnou pravomoc k provádění kontrol zdravotní nezávadnosti. 
V odstavcích 2, 3 a 4 dochází k formálnímu zpřesnění ukládání předmětného opatření a 
sjednocení terminologie užité v jiných částech zákona, včetně výslovného zakotvení 
povinnosti kontrolované osoby informovat ČOI o zjednání nápravy. 

K bodu 11 (k § 7b) 

Odstavec 1 ustanovení zpřesňuje situace, kdy může ČOI uložit opatření zajištění výrobků. 
Jedná se o situace, kdy jsou odhaleny výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví 
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nebo neoprávněně užívající označení chráněné podle zvláštních právních předpisů. Dochází 
tak k sjednocení s úpravou obsaženou v zákoně o ochraně spotřebitele [§ 2 odst. 1 písm. n), 
§ 8 a 8a citovaného zákona].  

K bodu 12 až 14 (k § 8) 

V tomto ustanovení dochází k legislativním úpravám, resp. zpřesněním úpravy předmětného 
opatření, aby bylo koncipováno zcela stejně jako opatření uvedené v § 7, neboť není 
důvodu, aby byl režim ukládání obou opatření odlišný. To znamená, že se vyjasňuje, jakou 
cestou může být opatření uloženo, způsob, jak může kontrolovaná osoba vyjádřit námitky, 
který až do této novely zákona v předmětném zákonu chyběl, a postup jejich vypořádání. I 
v tomto ustanovení se výslovně zakotvuje povinnosti kontrolované osoby informovat ČOI o 
zjednání nápravy. 

K bodu 15 (k § 9) 

V návaznosti na novou koncepci úpravy přestupků a nově vymezenou působnost ČOI 
k dozoru dle § 2 dochází k úpravě ukládání sankcí. Jako základní princip se stanoví, že se 
kontrolovaná osoba dopustí přestupku tehdy, jestliže nesplní opatření uložená podle tohoto 
zákona (opatření uložená podle § 7, 7b a 8) nebo povinnosti stanovené tímto zákonem 
(povinnosti související s nově zakotvenými povinnostmi kontrolovaných osob během 
kontrolního nákupu dle § 5 nebo povinnosti při předávání informací o totožnosti osob 
provozujících internetové stránky dle § 6a) nebo rozhodnutím podle tohoto zákona 
(především rozhodnutí v souvislosti s přeshraniční spoluprací dozorových orgánů v oblasti 
ochrany spotřebitele dle § 7c). 

K bodu 16 (k § 12) 

Tímto ustanovením se odstraňují duplicitní ustanovení obsažená v nové koncepci právní 
úpravy přestupků. 

K bodu 17 (k § 13a) 

Úpravou se jednak odstraňuje duplicitní ustanovení obsažené v nové koncepci právní úpravy 
přestupků (zakotvení obecného přístupu do registrů pro všechny orgány vykonávající správní 
dozor), současně se však ponechává v platnosti možnost ČOI v postavení subjektu 
mimosoudního řešení spotřebitelského sporu do registrů nahlížet. 

 

K části druhé 

Změna zákona o ochraně spotřebitele 

K bodu 1 (k § 3) 

V souvislosti s úpravou systematiky zákona o ČOI dochází k vypuštění povinnosti 
prodávajících ohledně používání měřidel při prodeji [stávající § 2 odst. 2 písm. b)] a jejímu 
přesunu do § 3 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele, kam svou povahou patří. 
Současně dochází k jejímu zjednodušení, kdy se prodávajícím ukládá pouze povinnost 
používat měřidla v souladu se zvláštním zákonem, jímž je zákon č. 505/1990 Sb., o 
metrologii, ve znění pozdějších předpisů.  

 

K bodu 2 a 3 (k § 20f odst. 7, § 20u) 
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V předmětných ustanoveních dochází k legislativně technickému zpřesnění odkazů, které 
jsou v nich uvedeny. 
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