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HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

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. 

 
Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ing. Ivana Kocová, PhD. 
ředitelka odboru technické harmonizace 

a spotřebitelské legislativy 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

tel. 224 853 051, 
e-mail: kocova@mpo.cz 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

6/2017 

Implementace práva EU: Ne 

 (pokud zvolíte Ano):  

- uveďte termín stanovený pro implementaci:  

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?:   

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem předkládané právní úpravy je v první řadě zapracovat do právního řádu poznatky 
dosavadní aplikační praxe z kontrolní činnosti ČOI a reagovat na problémy, na které při 
výkonu dozoru naráží.  

Dalším důležitým aspektem je posílení dozorových pravomocí v reakci na nové 
obchodní praktiky související zejm. s rozvojem elektronického obchodování, kdy dochází 
k porušování spotřebitelské legislativy a v současnosti není možné takové protiprávní 
jednání v praxi účinně postihovat. 

Rovněž je třeba do stávající právní úpravy zapracovat změny v působnosti ČOI, které 
vyplývají z přijetí související legislativy, jež rozšiřuje věcnou působnost tohoto 
dozorového orgánu. Obdobně je nezbytné sjednotit užitou terminologii, odstranit některé 
duplicity a zjednodušit stávající normativní text. 

V neposlední řadě je třeba vyjasnit působnost ČOI ve vztahu k aplikaci nařízení 
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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 v rámci ČOI. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

Předkládaná právní úprava nepřináší zvýšené nároky na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty. 

 3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne  

Předkládaná právní úprava nepřináší dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Zefektivnění kontroly ČOI by mělo působit preventivně na potenciální porušovatele na 
spotřebitelském trhu, což ve svém důsledku přinese kultivaci trhu a posílení postavení 
poctivých podnikatelů. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne  

 Předkládaná právní úprava nebude mít z povahy věci dopady na územní samosprávné 
celky. 

3.5 Sociální dopady: Ne  

 Předkládaná právní úprava nebude mít z povahy věci sociální dopady. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopad na spotřebitele, neboť efektivnější 
kontrola spotřebitelského trhu posílí jejich ochranu na spotřebitelském trhu, zejména 
v případě distančního obchodu.  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  
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Předkládaná právní úprava nebude mít z povahy věci dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

Navrhovaná právní úprava nezakládá nerovné podmínky pro jednotlivá pohlaví.  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne  

 Předkládaná právní úprava nebude mít z povahy věci dopady výkon státní statistické 
služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne  

 Předkládaná právní úprava nepřináší korupční rizika. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  

 Předkládaná právní úprava nebude mít dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 

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. 

1.2 Definice problému 

Cílem zákona je v první řadě nutnost zajistit účinný dozor v oblasti spotřebitelské 
legislativy. Nároky na výkon kontroly a dozoru prováděných Českou obchodní 
inspekcí (dále jen „ČOI“) se výrazně zvyšují. Jednak se zvyšuje počet subjektů, 
jejichž služby a výrobky je ČOI povinna kontrolovat, zvyšuje se i celková náročnost 
kontrol, a to s tím, jak se rozvíjí trh (zejm. digitální trh) a objevují se nové metody 
obchodních praktik. 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. 

Dále je třeba do stávající právní úpravy zapracovat poznatky dosavadní aplikační 
praxe z kontrolní činnosti ČOI.  Jedná se zejména o zakotvení kompetence pro 
inspektora ČOI, aby v  případech důvodného podezření z porušení právní povinnost, 
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. Stejným směrem je veden 
také návrh zajišťující inspektorům ČOI anonymitu a ochranu jejich osobních údajů i 
osobnosti při výkonu kontroly.   

Do stávající právní úpravy je dále třeba promítnout změny, které vyplývají z přijetí 
související legislativy. Jedná se o promítnutí změn vyplývajících např. ze zákona č. 
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) nebo změny v reakci na vládní návrh zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dalším z cílů je provést ve stávající 
právní úpravě sjednocení užité terminologie, odstranění některých duplicit a 
zjednodušení stávajícího normativního textu. Proto se navrhuje přesunout úpravu 
povinnosti prodávajících používat ověřená měřidla do zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, kam systematicky patří.  
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V neposlední řadě je též třeba vyjasnit působnost ČOI při 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). 

Za zmínku stojí ještě skutečnost, že se do zákona nově zakotvuje řadu let existující 
stav, 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. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

ČOI je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu, 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. 

Rozsah působnosti ČOI, vymezení jejího oprávnění a svěřených povinností, včetně 
její organizace a funkčních pravomocí upravuje zákon č. 64/1986 Sb. Tento zákon 
byl již 24x novelizován. Do těchto novel se postupně promítaly jak společenské, tak i 
hospodářské změny uskutečňované v průběhu uplynulých čtyřech desetiletích. 
Původní regulaci tak vyprofilovaly do podoby, která vytváří relevantní podmínky pro 
výkon kontrolní činnosti na současném spotřebitelském trhu. Proto při zvažování 
variant zda připravit nový zákona, či zda novelou upravit detekované problémy, 
dospěl předkladatel k závěru, že z hlediska sledovaných cílů je nejvhodnější 
variantou přijetí novely stávajícího zákona. Z hlediska dlouhodobějšího výhledu pak 
lze uvažovat o novém zákoně, kterému bude po vyřešení aktuálních problémů 
možné věnovat náležitý časový prostor.     

1.3.1 Těžiště působnosti ČOI spočívá v kontrolní a dozorové činnosti a nově -  od 1. 
února 2016 působí také jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

Pokud se týče kontrolní činnosti, 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 (tržnice), jestliže podle zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný 
správní úřad.  

Kontroluje zejména, zda jsou dodržovány podmínky stanovené k zabezpečení jakosti 
zboží nebo výrobků (kromě potravin), včetně jejich zdravotní nezávadnosti, podmínek 
pro skladování a dopravu, zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla (pokud 
ověření podléhají), a zda používaná měřidla odpovídají příslušným předpisům, 
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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, popřípadě zda k nim byl vydán či 
přiložen předepsaný certifikát, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh 
odpovídají příslušným technickým požadavkům, zda výrobky uváděné na trh jsou 
bezpečné a 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 nekontroluje kvalitu potravin, pokrmů a tabákových výrobků. Dozor nad kvalitou 
potravinářských výrobků vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 
Těmito produkty a službami se zabývá pouze z hlediska poctivosti jejich prodeje (jako 
je správné účtování ceny apod.). ČOI rovněž nevykonává dozor nad zdravotní 
nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před 
možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. V této oblasti 
vykonává dozor Státní veterinární správa České republiky. 
Na úseku státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním 
povinností stanovených zákony a předpisy o ochraně veřejného zdraví, včetně 
ochrany zdraví při práci, pak vykonávají dozor orgány ochrany veřejného zdraví.  

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 
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 
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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 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. 

1.3.2 Jak bylo výše uvedeno, ČOI je nově subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů (vedle Finančního arbitra, Českého telekomunikačního úřadu 
a Energetického regulačního úřadu). Tato činnost je od dozorové činnosti ČOI zcela 
oddělena.  

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se v působnosti ČOI uskutečňuje formou 
konciliace, tedy neformálního jednání, které má za cíl přivést strany sporu k dohodě o 
jeho urovnání. Cílem ADR je zejména řešení tzv. bagatelních sporů, se kterými se 
spotřebiteli nevyplatí obrátit se na soud.  Předností této formy řešení sporu je 
zejména nízká nákladovost (strany sporu si hradí pouze vlastní náklady, samotné 
řízení je bezplatné) neformálnost, rychlost, skutečnost, že si strany sporu v průběhu 
jednání (za asistence ČOI) uvědomí svá práva a povinnosti, a že řešení sporu 
nezatíží vztahy mezi spotřebitelem a podnikatelem do budoucna. Podnikatel, který 
dobrovolně přistoupí na uvedenou formu řešení sporu, ušetří čas i peníze spojené se 
soudním jednáním a navíc může svojí vstřícností získat marketingovou výhodu. 

1.3.3 Při ČOI působí Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, které 
poskytuje informace o právech spotřebitelů na jednotném evropském trhu a 
bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s obchodníky z jiných zemí 
Evropské unie, Norska a Islandu. Financováno je Evropskou komisí a Českou 
obchodní inspekcí. Evropské spotřebitelské centrum bylo založeno 1. ledna 2005. 
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Pro spotřebitele bylo otevřeno v dubnu 2005 při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 
a od 1. ledna 2009 působí při České obchodní inspekci.  

1.3.4 ČOI se v očích veřejnosti těší značné důvěře. Výzkum agentury STEM (Trendy 
2/2014) dospěl ke zjištění, že ČOI věří 77 % lidí, což z ní činí spolu s úřadem 
veřejného ochránce práv jednu z nejdůvěryhodnějších českých institucí. 

Důvodem je zejména skutečnost, že se ve své kontrolní a dozorové činnosti 
zaměřuje na oblasti, kde hrozí poškozování práv spotřebitelů, a u kterých jsou 
možnosti spotřebitelů bránit svá práva omezené nebo z důvodu nemožnosti prokázat 
protiprávní jednání bez provedení technicky a finančně náročného testování a 
dokazování prakticky nemožné. Mezi dozorované oblasti v roce 2014 například 
patřily internetové obchody, předváděcí prodejní akce, porušení práv duševního 
vlastnictví, pohonné hmoty, spotřebitelské úvěry, diskriminace, letní a zimní turistická 
sezóna, tabákové výrobky, akční ceny, sezónní akce, výprodeje, obaly, cestovní 
kanceláře a agentury, výkupny druhotných surovin, prodej tuhých paliv, jakost 
pevných paliv, úpravy vozidel, nabídka a prodej ojetých motorových vozidel, 
pyrotechnika, pohřební služby, bazary a zastavárny, prodej alkoholických nápojů, 
značení obuvi a textilu, hračky, uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, požární 
dveře, zateplovací systémy, stavební materiály, vodovodní baterie, polyfúzní 
svářečky, LED světelné zdroje, svítidla pro prostředí s nebezpečím výbuchu, 
nabíječky baterií, kožené pracovní oděvy, chrániče kolen a loktů pro in-line bruslení, 
bezpečnostní komponenty pro výtahy, přívěsné motory pro rekreační plavidla, 
zhutňovací stroje, tlaková výstroj tlakových zařízení, stabilita plynových spotřebičů, 
plynoměry, chirurgické šití, těhotenské testy, veřejné stravování, vánoční sortiment, 
dušičkové zboží, obchodní řetězce, aerosolové rozprašovače, kapalná paliva, 
taxislužba, výrobky zaměnitelné s potravinou, prodej nábytku, farmářské trhy, poutě a 
jarmarky, ubytovací služby, specializované kontroly u dovozců a výrobců a další 
oblasti dle specifických potřeb jednotlivých regionů. 

ČOI se dále aktivně a dlouhodobě zapojuje do řady mezinárodních aktivit, zejména v 
rámci evropského trhu. Jedná se zejména o sdílení informací o výkonu dozoru nad 
trhem, porovnání kontrolních postupů jednotlivých dozorových orgánů, zavádění best 
practices pro výkon dozoru, realizaci společných koordinovaných kontrolních akcí, 
atp. ČOI se rovněž pravidelně zapojuje do řady společných kontrolních akcí 
koordinovaných organizací PROSAFE. 

Kvalita výkonu dozorové činnosti je přímo závislá na kvalitě legislativy, která ochranu 
spotřebitele a český a celoevropský trh upravuje. S tím, jak se mění trh samotný a jak 
se mění požadavky na ČOI jako dozorový orgán, je nutné přizpůsobovat a včas 
vhodně upravovat i legislativu.  

Jak dokládá výčet dozorovaných oblastí, kontrolní činnost ČOI postihuje široké 
spektrum velmi specifických oblastí a rozsah dozorové působnosti ČOI je tedy 
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značně široký a různorodý. Při své činnosti se neomezuje pouze na aplikaci celé řady 
českých právních předpisů, ale aplikuje i přímo použitelné předpisy EU (viz výše). 
Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že se zvyšuje též počet subjektů, jejichž služby 
a výrobky je ČOI povinna kontrolovat. Například dle statistické ročenky České 
republiky 2014 počet aktivních podniků v obchodu, ubytování a stravování vzrostl 
mezi lety 2005 a 2013 o téměř 20 % z 205 087 podniků na 244 747. Nároky na výkon 
dozorové a kontrolní činnosti ČOI se neustále zvyšují. S tím, jak se mění fungování 
trhů, objevují se nové oblasti, v rámci kterých je nutné zajistit ochranu spotřebitelů, 
jakož i jednotné a férové podmínky pro podnikání. Navíc musí být ČOI schopna 
reagovat na změny spotřebitelského trhu, na změny priorit dozorovaných oblastí, a 
na základě toho, kde je aktuálně dozorová činnost nejvíce potřeba, měnit zaměření 
svých kontrol. K tomu musí být vybavena dostatečně účinnými kontrolními 
pravomocemi. 

Především je třeba konstatovat, že se zvyšuje objem nákupů uskutečňovaných 
formou internetového obchodu. Spotřebitelé využívají internet jako prostředku 
k získání informací o zboží nebo o službách a k jejich následnému zakoupení. 
Zatímco v roce 2005 vyhledávalo dle Statistické ročenky ČR 2014 informace o zboží 
a službách na internetu pouze 19,7 % Čechů, v roce 2014 jich bylo již 64,4 %. Podíl 
Čechů nakupujících přes internet se mezi lety 2005 a 2013 zvýšil více než sedmkrát 
z 5,5 % v roce 2005 na 39,3 % v roce 2014. 

Jak je z uvedeného patrné, obchodování prostřednictvím internetu je stále žádanější 
a reakcí na poptávku ze strany spotřebitelů po online nákupech je nárůst počtu nově 
vznikajících e-shopů. Tím se zvyšují i rizika s těmito nákupy spojená. Obchodníci 
působí ve virtuálním prostoru, kde je porušování předpisů snazší. Pro inspektory jsou 
tyto kontroly náročné jak po stránce technické, tak i odborné. Problematické je 
mnohdy i dohledání konkrétních subjektů. Internetové obchodování se kromě 
běžných e-shopů a aukčních portálů stále více rozšiřuje i na sociální sítě. Proto dozor 
nad elektronickým obchodováním a jeho monitorování patří mezi priority České 
obchodní inspekce, o čemž svědčí i meziroční zvýšení počtu kontrol o 37,7 %. 

Následující tabulka pro ilustraci uvádí počet kontrol a přehled porušení zjištěných v r. 
2015 u provozovatelů internetových obchodů v jednotlivých regionech:  

 

Kontroly internetového obchodování 
Inspektorát ČOI počet kontrol kontroly se 

zjištěním 
zjištěná porušení 

v % 
Středočeský a Hl. m. 
Praha 175 114 65,1 

Jihočeský a Vysočina 112 100 89,3 
Plzeňský a Karlovarský 132 107 81,1 
Ústecký a Liberecký 181 154 85,1 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSABVELR9O)



10 
 

Královéhradecký a 
Pardubický 172 145 84,3 

Jihomoravský a Zlínský 175 146 83,4 
Moravskoslezský a 
Olomoucký 247 224 90,7 

Celkem 1 194 990 82,9 
 

Nejčastěji porušovaným právním předpisem byl zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Největší podíl na porušeních tohoto 
zákona měly nekalé obchodní praktiky, jejichž použití bylo prokázáno ve 46,8 % 
kontrol obchodních podmínek internetových obchodů. Ani po dvou letech od 
účinnosti nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) někteří obchodníci 
nezaregistrovali změny v povinnostech a do svých obchodních podmínek je 
nezapracovali. Jedná se zejména o zásadní informace pro spotřebitele, týkající se 
možnosti odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů, uplatnění práva z vadného plnění 
a další.  

Ze zjištěných údajů však nelze komplexně posuzovat úroveň elektronického 
obchodování v České republice. Kontroly jsou cíleně zaměřeny na internetové 
obchody porušující právní předpisy, ať již na základě monitorování České obchodní 
inspekce nebo na základě podnětů spotřebitelů, které byly častým impulzem k jejich 
zahájení.  

Kromě vyššího počtu kontrol e-shopů se ve srovnání s rokem 2014 zvýšil i 
procentuální podíl kontrol se zjištěním, a to na 82,9 % z celkového počtu 
kontrolovaných subjektů. V případě elektronického obchodování nároky na Českou 
obchodní inspekci při její dozorové činnosti i nadále porostou současně s tím, jak se 
bude tato forma nákupu zboží a služeb dále rozšiřovat. 
 

Internetové obchodování – meziroční srovnání 
Rok počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v % 
2010 590 412 69,8 
2011 1 021 749 73,4 
2012 1 206 988 81,9 
2013 1 296 1 013 78,2 
2014 867 682 78,7 
2015 1 194 990 82,9 
 

Na rozvoj internetového obchodu reaguje též nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele, které (mimo jiné) ČOI ve své kontrolní činnosti aplikuje.  

Další významnou oblastí, ve které ČOI působí, jsou předváděcí prodejní akce.  
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Stejně jako v předchozích letech patřila problematika organizovaných akcí, konkrétně 
předváděcích prodejních akcí, mezi prioritní kontrolní projekty České obchodní 
inspekce. Kontroly probíhaly jak v terénu formou přímé účasti kontrolních pracovníků 
na pořádaných předváděcích prodejních akcích, tak i prostřednictvím následných 
kontrol dokumentace předložené spotřebiteli. Zaměřeny byly nejen na plnění 
zákonem stanovené oznamovací povinnosti a dodržování zákazu používání nekalých 
obchodních praktik, včetně praktik agresívních, ale rovněž na dodržování dalších 
povinností, stanovených prodávajícím obecně závaznými právními předpisy. 

Kontroly předváděcích prodejních akcí 

Inspektorát ČOI počet kontrol kontroly se 
zjištěním 

zjištěná porušení v 
% 

Středočeský a Hl. m. 
Praha 

238 210 88,2 

Jihočeský a Vysočina 39 36 92,3 
Plzeňský a Karlovarský 21 11 52,4 
Ústecký a Liberecký 54 36 66,7 
Královéhradecký a 
Pardubický 

18 14 77,8 

Jihomoravský a Zlínský 17 14 82,4 
Moravskoslezský a 
Olomoucký 

33 18 54,5 

Celkem 420 339 80,7 
 

V převážné většině kontrol zjišťovali inspektoři porušení zákona o ochraně 
spotřebitele. V roce 2015 bylo nejčastěji zjišťováno porušení zákonem stanovených 
oznamovacích povinností, souvisejících s pořádáním organizovaných akcí, a to 
neoznámení organizované akce v rozsahu zákonem stanovených údajů, uvedení 
nepravdivých nebo neúplných údajů v oznámení akce, oznámení organizované akce 
v termínu kratším než 10 pracovních dnů před jejím konáním či neuvedení zákonem 
stanovených náležitostí v pozvání k účasti na organizované akci. Porušení 
informačních povinností souvisejících s pořádáním předváděcích prodejních akcí 
činilo celkem 52,5 % ze všech zjištění v rámci kontrolní akce. 

Použití některé z forem nekalých obchodních praktik tvořilo  24,1 % všech zjištění. 
Nejčastěji prodávající klamali spotřebitele poskytováním nepravdivých či zavádějících 
informací o právu na odstoupení od uzavřené smlouvy, případně neuváděli informaci 
o právu na odstoupení od uzavřené smlouvy vůbec. U 9 zjištěných případů použití 
agresivních obchodních praktik se převážně jednalo o vytváření klamného dojmu, že 
spotřebitel vyhrál nebo vyhraje, přestože pro získání výhry bylo podmínkou uzavření 
kupní smlouvy, a tím i vynaložení značných finančních prostředků. Další porušení 
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zákona o ochraně spotřebitele, jako například neposkytnutí řádných informací o 
rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, byla zjišťována 
v menším rozsahu. Opakujícím se problémem, který měl následně vliv i na vnímání 
účinnosti kontrol veřejností, bylo neposkytnutí součinnosti některými kontrolovanými 
osobami. 

V meziročním srovnání je oproti roku 2014 zřejmý pokles počtu kontrol, který má 
několik příčin. K těm zásadním patří přechod prodávajících na adresné pozvánky, 
celkové snížení počtu konaných předváděcích prodejních akcí a ukončení činnosti 
několika problémových firem, které na trhu působily. Vzhledem k cílenému zaměření 
kontrol právě na problémové firmy se ale oproti předchozímu roku téměř nezměnil 
poměr kontrol se zjištěním. 

Předváděcí prodejní akce – meziroční srovnání 
Rok počet kontrol kontroly se zjištěním zjištěná porušení v % 

2010 133   63 47,4 
2011 241 164 68,0 
2012 281 204 72,6 
2013 365 262 71,8 
2014 683 554 81,1 
2015 420 339 80,7 
 

Z celkového vyhodnocení výsledků kontrol předváděcích prodejních akcí 
provedených v roce 2015 vyplývá, že ani povinnost oznamovat konání 
organizovaných akcí České obchodní inspekci nepřinesla v této oblasti zásadní 
zlepšení, i když pozitivně je bezesporu možné hodnotit zejména značné snížení 
počtu zjištěných případů použití agresívních obchodních praktik. Žádoucí obrat 
stávající situace ve prospěch spotřebitelů by mohla přinést novela zákona o ochraně 
spotřebitele, zavádějící u organizovaných akcí od 28. prosince 2015 povinnost 
odložených plateb. 

Významnou oblastí spadající do kontrolní působnosti ČOI je dále nabídka a prodej 
výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví. Pravidelnou 
součástí plánu činnosti ČOI je kontrola dodržování zákazu užívání nekalých 
obchodních praktik, spočívající v nabídce a prodeji výrobků nebo služeb porušujících 
některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem 
jejich nabídky nebo prodeje. Kontroly používání těchto zakázaných obchodních 
praktik byly prováděny na základě podání majitelů práv duševního vlastnictví, 
vlastních poznatků z kontrolní činnosti i na základě podání spotřebitelů, a to jak 
v kamenných provozovnách či stáncích, tak i prostřednictvím internetových obchodů. 
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Tabulka ukazuje kromě celkového počtu kontrol některých práv duševního vlastnictví 
a jejich výsledků podíl inspektorátů na těchto zjištěních.  

Kontroly nabídky a prodeje výrobků nebo služeb porušujících některá práva 
duševního vlastnictví 

Inspektorát ČOI počet 
kontrol 

kontroly se zjištěním zjištěná 
porušení 
PDV*) v %  celkem PDV*) 

Středočeský a Hl. m. Praha 488 164 36 7,4 
Jihočeský a Vysočina 269 251 15 5,6 
Plzeňský a Karlovarský 713 531 162 22,7 
Ústecký a Liberecký 320 247 103 32,2 
Královéhradecký a 
Pardubický 

89 75 45 50,6 

Jihomoravský a Zlínský 319 211 80 25,1 
Moravskoslezský a 
Olomoucký 

216 164 33 15,3 

Celkem 2414 1643 474 19,6 
*) PDV – porušování některých práv duševního vlastnictví  
 
Ve sledovaném období došlo oproti roku 2014 k mírnému navýšení počtu kontrol se 
zaměřením na porušování některých práv duševního vlastnictví. 

Při kontrolách výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví byl 
vysledován nový trend, a to nabídka tohoto zboží a jeho prodej prostřednictvím 
veřejných i neveřejných skupin na sociálních sítích. Transakce probíhají na základě 
objednávky spotřebitele a zboží je dodáváno na jeho adresu přímo z třetích zemí. 
Tyto praktiky nejsou stávající legislativou dostatečně podchyceny a jsou předmětem 
konzultací mezi dozorovými orgány.  

Dále byly zaznamenány případy, kdy byla ke konkrétnímu výrobku poskytnuta 
informace, že se jedná o padělek. Skutková podstata klamavé obchodní praktiky tedy 
nebyla naplněna, neboť spotřebitel obdržel pravdivou informaci o vlastnostech 
nabízeného zboží, tj. o skutečnosti, že si objednává padělek. 

Výrobky nebo služby porušující některá práva duševního vlastnictví – 
meziroční srovnání 

Rok počet 
kontrol 

kontroly se 
zjištěnými 
závadami 

kontroly se 
zjištěnými 

padělky 

zajištěné 
padělky v 
kusech 

hodnota padělků 
v Kč odhadem 

v cenách originálů 
2010 1 710 1 213 256 133 833  53 502 000 
2011 2 144 1 732 842 86 417 214 681 000 
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2012 1 642 1 260 552 48 958 122 922 000 
2013 1 946 1 444 614 25 486   44 335 000 
2014 1 994 1 598 733 65 475 128 993 000 
2015 2 414 1643 474 35 694 101 496 725 

Sortiment zajištěných výrobků, porušujících některá práva duševního vlastnictví: 

 textil a oděvy audio-
video hračky obuv ostatní 

Počet v 
kusech 12 673 10 645 4 491 3 114 4 771 

Podíl v %  35,5 29,8 12,6 8,7 13,4 

K dosažení maximální účinnosti kontrol nabídky, prodeje a skladování výrobků, které 
poškozují majitele některých práv duševního vlastnictví, využily inspektoráty 
součinnosti s dalšími dozorovými orgány, nejčastěji orgány Policie ČR, cizinecké 
policie a celní správy.  

Padělky zajištěné při společných akcích ČOI a Celní správy ČR 

Rok kontroly se zjištěnými 
padělky 

zajištěné padělky 
v kusech 

hodnota padělků v Kč 
odhadem v cenách 

originálů  
2010 28 91 102 10 580 820 
2011 123 30 311 53 725 438 
2012 65 6 229 11 173 303 
2013 28 353 582 718 
2014 17 1 507 7 383 614 
2015 32 5 234 60 661 900 
 

Zástupci České obchodní inspekce se aktivně podíleli na činnosti mezirezortní 
komise pro potírání nelegálního jednání – porušování práv duševního vlastnictví. 
Problematika nabídky a prodeje padělků a rozmnoženin zůstává i nadále průběžně 
monitorovanou oblastí trhu. 

Na základě oznámení celních úřadů podle zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti 
orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního 
vlastnictví, využila Česká obchodní inspekce v roce 2015 celkem 10 632 kusů 
padělků, jejichž hodnota v ceně originálů činila cca 8 594 615 Kč, jako důkazní 
prostředky k zahájení správních řízení pro porušení zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele. 
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Podrobnější rozbor kontrolní činnosti ČOI v uvedených oblastech je zde uveden pro 
názornost. Jak již bylo řečeno, ČOI však vedle oblastí, v nichž vykonává dozor již od 
svého založení, kontroluje řadu dalších oblastí a jejich počet se neustále zvyšuje.  

Pro ilustraci jsou níže uvedeny nejvýznamnější změny v  období let 2010 – 2016, na 
které musela ČOI v rámci výkonu dozorové a  kontrolní činnosti reagovat: 

a) Změny realizované v letech 2010 – 2016: 
1. nařízení EU č. 765/2008 – výkon činnosti národního koordinátora a 

administrátora informačního systému ICSMS 
2. zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole – výrazné změny administrativního zpracování 

výsledků kontrolní činnosti 
3. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – změny s dopadem na kontrolu ČOI, 

poradenskou a informační činnost 
4. novela zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – zpřísnění podmínek pro 

předváděcí akce 
5. novela zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – nově kontrola timeshare, 

nových informačních povinností v elektronickém obchodě atd. 
6. oblast zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky – rozšíření 

činnosti na kontrolu nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení 

7. zák. č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu – rozšíření kompetencí po 
metanolové aféře 

8. zák. č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a nařízení 
EU č. 995/2010 – nové kompetence v oblasti obchodu se dřevem a dřevařskými 
výrobky 

9. zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách – rozšíření agendy vč. odvolacích a 
soudních řízení v souvislosti se zveřejňováním čerpacích stanic s nejakostními 
pohonnými hmotami 

10. zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru – rozšíření kontroly o nové 
povinnosti poskytovatelů 

11. zák. č. 156/2000 Sb.; zák. č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice – rozšíření dozorové 
kompetence nad pyrotechnikou v celém rozsahu předpisu 

12. novela zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – výkon kompletní agendy 
Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 

 

b)  Připravovaná legislativa: 
1. zák. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (nahrazení zák. 

č. 379/2005 Sb.) – rozšíření kompetencí ČOI o nové povinnosti provozovatelů 
2. zák. č. 284/2009 Sb., o platebním styku a nařízení EU č. 2015/751 – zapojení 

ČOI do oblasti kontroly platebních služeb 
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3. zák. o vybraných výrobcích s ukončenou životností – zcela nové kompetence 
ČOI 

4. zákon o stavebních výrobcích – zcela nová kompetence ČOI 
 

Náročnost práce ČOI a šíři jejího záběru ilustruje následující rekapitulace: 

 Od poloviny roku 2012, v návaznosti na nařízení EP a Rady č. 765/2008, ČOI 
začala vykonávat novou funkci národního koordinátora a administrátora 
informačního systému ICSMS. Uvedené s sebou přineslo řadu administrativních 
a dalších povinností, a to i ve vztahu k ostatním dozorovým orgánům v České 
republice. Zároveň je zajišťována překladatelská činnost i systémová podpora 
celého systému. 

 V roce 2014 došlo k výrazným změnám v procesu administrativního zpracování 
výsledků kontrolní činnosti ČOI v návaznosti na účinnost zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole. Změny si vyžádaly nastavení nových procesních postupů a současně 
zatížily kontrolní činnost dalšími administrativními úkony. ČOI musí na pravidelné 
bázi aktualizovat svoje postupy v oblastech, ve kterých došlo k legislativním 
úpravám.  

 Mezi zákony, které významně ovlivnily výkon činností ČOI, patří zákon č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník. Ten s účinností od 1. ledna 2014 přinesl řadu 
změn pro podnikatele a pro zaměstnance ČOI, a to nejen v kontrole, ale zejména 
v poradenské a informační činnosti.  

 Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zpřísnila podmínky pro 
pořádání předváděcích akcí, což v souvislosti s tím, že jejich pořadatelé 
zahlcovali inspektoráty tisíci hlášení o často vůbec nerealizovaných akcích, 
zaměstnávalo inspektory ČOI a snižovalo jejich kapacitu na jiné kontrolní akce.  

 V období let 2010 – 2015 musela ČOI v rámci výkonu dozorové a kontrolní 
činnosti reagovat na několik změn zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, kdy s přijetím nového občanského zákoníku a s ním souvisejícího 
změnového zákona č. 303/2013 Sb. přibylo, jak již bylo zmíněno, několik nových 
kompetencí, zejména kontrola timeshare, nových informačních povinností 
v elektronickém obchodě apod.  

 V oblasti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byla 
rozšířena dozorová činnost na elektrozařízení (dle nařízení vlády č. 481/2012 
Sb.), naopak od roku 2014 ČOI nevykonává dozor nad zdravotnickými 
prostředky.  

 Rovněž došlo k rozšíření kompetencí v oblasti značení lihu po metanolové aféře 
(zákon č. 307/2013 Sb.). Dále přibyly kompetence v oblasti obchodu se dřevem a 
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dřevařskými výrobky dle zákona č. 226/2013 Sb. a nařízení EU č. 995/2010. 
V oblasti zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, se rozšířila agenda (vč. 
odvolacích a soudních řízení) v souvislosti se zveřejňováním čerpacích stanic 
s nejakostními pohonnými hmotami.  

 Oproti předchozí právní úpravě v zákoně č. 321/2001 Sb. zákon č. 145/2010 Sb., 
o spotřebitelském úvěru, na straně jedné převedl kontrolu některých osob, 
vykonávajících činnost na základě povolení, licence nebo registrace Českou 
národní bankou (ČNB), pod ČNB. Těchto osob však byla výrazná menšina, 
přičemž porušování zákona se dopouštěly v menší míře. Na straně druhé se 
výrazně rozšířilo kontrolní portfolio povinností, např. posouzení úvěruschopnosti 
spotřebitele, dozor nad zprostředkovateli apod. Podle navrhované nové právní 
úpravy se počítá s přechodem této agendy pod ČNB na základě vydaného 
oprávnění, ale ČOI by, dle vládního návrhu, měla po dobu až 18 měsíců po 
nabytí účinnosti kontrolovat dodržování nové právní úpravy ze strany osob, které 
dosud podléhaly její kontrolní činnosti.  

 V oblasti pyrotechniky se kompetence ČOI postupně rozšiřovaly, původně se 
jednalo jen o dozor vybraných ustanovení dle zákona o ochraně spotřebitele a 
části vyhlášky Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. s využitím „zbytkové“ 
dozorové a sankční kompetence dle zákona o ČOI. Později novela zákona č. 
156/2000 Sb. stanovila dozor ČOI i nad zacházením a skladováním 
pyrotechnických výrobků dle § 16b a prováděcího předpisu. Nově v zákoně 
č. 206/2015 Sb. má ČOI i dozor nad věkovými limity při zpřístupňování 
pyrotechniky a nad sklady pyrotechniky u distributorů dle prováděcího předpisu.  

 V současné době projednávaný vládní návrh zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek, který by měl nahradit zákon č. 379/2005 Sb., 
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami, počítá s rozšířením dozorové 
kompetence ČOI na řadu dalších povinností, vč. provádění kontrolních nákupů 
prostřednictvím osob mladších 18 let a uzavírání provozoven. V oblasti zákona č. 
284/2009 Sb. a nařízení EU č. 2015/751 se výhledově, dle návrhů MF ČR, počítá 
se zapojením ČOI do oblasti kontroly platebních služeb (povinnosti srovnávačů 
služeb spojených s platebním účtem a povinnosti příjemců platebních karet 
apod.). 

Česká republika je již od roku 2004 nedílnou součástí Evropské unie a jejího 
vnitřního trhu, díky kterému mají čeští spotřebitelé a podniky možnost neomezeně 
nakupovat a obchodovat bez ohledu na hranice státu. Integrace obchodu znamená 
větší možnost volby pro občany České republiky, ale zároveň s sebou nese nutnost 
zabezpečení co nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele, a to nejen v České republice, 
ale také na ostatních trzích zemí Evropské unie a zemí Evropského hospodářského 
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prostoru, neboť integrace přináší příležitosti, ale také nová rizika. Na to musí 
reagovat kontrolní orgány členských států Společenství, včetně regulace, a to jak 
národní, tak i komunitární.   

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty této právní úpravy jsou: 

a) Česká obchodní inspekce 

Česká obchodní inspekce je dotčeným subjektem, neboť navrhovaná regulace 
upravuje její působnost a pravomoci. Navrhovaná regulace zejména usnadňuje 
výkon dozorové a kontrolní činnosti zpřesněním podmínek pro kontrolu a ukládání 
opatření.  Dále zjednodušuje a zpřesňuje stávající právní úpravu. 

b) podnikatelé 

Na podnikatele cílí dozorová činnost ČOI  upravená novelizovanou právní úpravou, 
proto patří mezi subjekty navrhovanou úpravou dotčené. Předkládaná regulace by 
měla být pro tyto subjekty přínosná v tom smyslu, že vede k odstranění některých 
výkladových nejasností a stávající právní úpravu v řadě případů zjednodušuje a 
zpřehledňuje. Podnikatelům v zásadě neukládá – oproti stávající právní úpravě - 
žádné nové povinnosti. 

c) spotřebitelé  

Zlepšením výkonu dozoru ČOI bude mít v konečném důsledku pozitivní dopad pro 
spotřebitele, neboť předmětem dozorové činnosti ČOI je spotřebitelský trh. Důsledná 
kontrola a vymáhání plnění právních povinností vede ke kultivaci podnikatelského 
prostředí. Z toho pak těží jak spotřebitelé, tak i poctiví podnikatelé. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem předkládaného návrhu zákona je v první řadě do stávající právní úpravy 
zapracovat poznatky dosavadní aplikační praxe, reagovat na problémy, na něž 
inspektoři při své každodenní práci narážejí, i na vývoj praktik prodávajících na trhu a 
celkově tak zvýšit účinnost dozoru prováděného ČOI.  

Dalším cílem je provést ve stávající právní úpravě sjednocení užité terminologie, 
odstranění některých duplicit a zjednodušení stávajícího normativního textu.  

V neposlední řadě je třeba vyjasnit působnost ČOI při 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 v rámci ČOI. 

1.6  Zhodnocení rizika 
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Pokud by nebyl navrhovaný zákon přijat, budou přetrvávat některé nejasnosti či 
nepřesnosti identifikované ve stávající právní úpravě, zejm. pokud jde o působnost a 
některé pravomoci ČOI. Tento stav by mohl mít nepříznivý vliv na výkon kontrolní 
činnosti ČOI a schopnost plnit závazky plynoucí ČR z členství v EU.   

 

 

 

 

2. Návrh variant řešení 

a) varianta 0 – zachování stávajícího stavu 

Tato varianta by znamenala ponechání stávající právní úpravy beze změny a 
nedošlo by tak k reakci na změny, k nimž došlo na trhu i legislativními změnami 
právních předpisů souvisejících s činností ČOI. 

b) varianta 1 – nový zákon 

Tato varianta by představovala zpracování věcného záměru nového zákona o České 
obchodní inspekci (s řádným legislativním procesem) a po jeho schválení vládou 
přípravu nového zákona.  

c) varianta 2 – novelizace stávající právní úpravy  

Tato varianta nepředpokládá systémové změny stávající právní úpravy ani změny 
natolik rozsáhlé, aby odůvodňovaly přijetí zcela nové právní úpravy. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

S výjimkou varianty 0, která by znamenala zachování stávajícího stavu, jenž 
neodpovídá aktuálním potřebám pro účinný výkon dozoru, jsou přínosy i náklady 
změny stávající právní úpravy prakticky stejné (viz níže). Varianta 1 by navíc 
znamenala komplexnější změnu zákona upravujícího postavení a výkon dozoru ČOI. 
Nicméně tento pozitivní dopad převážen negativním dopadem spočívajícím ve 
zpoždění při realizaci změn, které jsou potřebné s ohledem na aktuální situaci na 
trhu.  

3.2 Náklady 
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Navrhovaná právní úprava v zásadě nepřináší nové povinnosti kontrolovaným 
osobám, nezvýší jejich administrativní zátěž a nezvýší proto ani jejich stávající 
náklady. Nepřinese ani významné zvýšení administrativního či personálního zatížení 
ČOI.   

Navrhovaná právní úprava proto nebude vyžadovat zvýšení nákladů čerpaných ze 
státního rozpočtu nebo z rozpočtu měst a obcí (a to ani nepřímých). Navrhované 
změny lze v praxi realizovat v rámci stávajícího rozpočtu ČOI. 

3.3 Přínosy 

Předkládaná právní úprava zjednoduší a zpřehlední stávající regulaci, čímž 
minimalizuje možnost vzniku problémů či nejasností při výkonu kontroly. 
Jednoznačné vymezení dozorové pravomoci ČOI odstraní pochybnosti při využívání 
stávajících nástrojů a zefektivní tak výkon dozoru a rychlé potírání protiprávního 
jednání škodícího jak spotřebitelům, tak poctivým podnikatelům. Jasná a 
transparentní pravidla pro výkon dozoru jsou nepochybně vždy přínosem pro jakékoli 
jednání a v případě provádění kontrol je jejich význam zcela zásadní.  

Lze předpokládat, že zefektivnění kontrolní činnosti ČOI bude působit preventivně na 
potenciální porušovatele na spotřebitelském trhu a ve svém důsledku posílí 
postavení poctivých podnikatelů. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant  

 a) varianta 0 – zachování stávajícího stavu 

Nadále by přetrvávaly nejasnosti a aplikační problémy detekované v rámci stávající 
aplikační praxe, přičemž jinou cestou, než je přijetí změny stávající právní úpravy 
odstranění těchto problémů docílit nelze. Česká republika by se také potencionálně 
vystavovala sankcím za nedostatečnou aplikaci nařízení o spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele,  

Proto není tato varianta vhodným řešením. 

b) varianta 1 – nový zákon 

Vzhledem k časové naléhavosti při zajištění cílů předloženého návrhu není tato 
varianta vhodným řešením. 

c) varianta 2 – novelizace stávající právní úpravy  

Cesta novelizace stávající právní úpravy se jeví jako nejvhodnější řešení, neboť 
systém právní úpravy, tak jak je v současné době nastaven, kontrolní praxi plně 
vyhovuje a je pouze třeba provést (pokud možno v době co nejkratší) některé dílčí 
změny, zejm. zpřesnění a zpřehlednění stávající právní úpravy a vyjasnění aplikace 
nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele ze strany ČOI. 
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

S ohledem na výše uvedené analýzy a hodnocení se jako nejvhodnější jeví varianta 
2, tj. novela zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších 
předpisů, a související novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Z hlediska přínosů by následovala varianta 1, která by oproti variantě 2 sice 
znamenala komplexnější úpravu fungování ČOI, avšak ke změnám by došlo později, 
než si stávající situace vyžaduje.  

Varianta 0 není vhodným řešením, neboť zachovává stávající stav, který není pro 
účinný výkon dozorové činnosti v působnosti ČOI uspokojivý. 

 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Návrh předkládané právní úpravy bude odpovědí na stávající problémy v dozorové 
praxi ČOI. Aktivním využíváním stávajících pravomocí i pravomocí nově 
navrhovaných bude mnohem účinněji zajištěno vymáhání spotřebitelského práva jak 
vnitrostátního, tak unijního.  

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo na základě usnesení vlády ze dne 16. 
března 2016 č. 216 přípravu modernizace ČOI. V rámci tohoto procesu provádí 
analýzu výkonu kontrolní činnosti ČOI a stanovuje dílčí a strategické cíle jejího 
rozvoje. Jejich dosažení neodmyslitelně souvisí s přehodnocováním stávající 
regulace. Předložený návrh zohledňuje některá opatření legislativní povahy, jejichž 
rozpracování bylo předběžně schváleno uvedeným usnesením vlády. Do 
navrhovaného zákona jsou proto promítnuty jak zkušenosti z dosavadní aplikační 
praxe, tak i změny související se sledovanými dlouhodobými cíli přijatými schválenou 
koncepcí.  

Naplňování stanovených cílů je pravidelně vyhodnocováno. Stejně tak bude 
vyhodnocována aplikace přijatých změn v praxi. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 
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Výstupy z činnosti pracovní skupiny ustavené při MPO k adaptaci 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). 

Výroční zprávy o činnosti ČOI. 

Rámec rozvoje – Česká obchodní inspekce jako moderní dozorový orgán (schváleno 
usnesením vlády ze dne 16. března 2016 č. 216). 

Konzultace v rámci mezirezortní pracovní skupiny pro koordinaci realizace úkolů 
vyplývajících z Priorit spotřebitelské politiky 2015 - 2020  

Konzultace v rámci Spotřebitelského poradního výboru  

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Lenka Vasiľová, odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy, tel. 
224 852 087, e-mail:  vasilova@mpo.cz 
JUDr. Věra Knoblochová, PhD., odbor technické harmonizace a spotřebitelské 
legislativy, tel. 224 853 332, e-mail: knoblochova@mpo.cz 
Mgr. Dana Kaslová, odbor legislativní, tel. 224 852 322, e-mail: kaslova@mpo.cz 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSABVELR9O)
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