
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne  
15. července 2016, s termínem dodání stanovisek do 12. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
1.  
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

2.  
Ministerstvo 
financí 
 
 

Ostatní připomínka: 
K bodu 6 (§ 5): V § 5 odst. 1 doporučujeme vyčlenit definici 
pojmu "kontrolní nákup" do samostatného prvního odstavce a 
ostatní odstavce náležitě přečíslovat.  
 
 
 
 
 
Navrhovaná dikce první věty v odstavci 2 se nám jeví jako 
nevhodná a doporučujeme použít obdobnou dikci, jakou používá 
občanský zákoník v §1829. Navrhujeme následující znění 
"Pokud byla smlouva uzavřena za účelem kontrolního nákupu, 
má inspektor právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy.". 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 5 obsahuje samostatnou definici kontrolního 
nákupu: 
(1)  Kontrolním nákupem se pro účely tohoto zákona 
rozumí uzavření jakékoli smlouvy mezi kontrolovanou 
osobou a inspektorem, jejíž předmět spadá do kontrolní 
působnosti České obchodní inspekce. 
 
Akceptováno jinak. 
S ohledem na připomínky dalších připomínkových míst 
došlo k přeformulování celého ustanovení § 5. Nově 
předmětný odstavec zní: 
 
(3) Pokud byla smlouva uzavřena za účelem kontrolního 
nákupu, má inspektor právo odstoupit od smlouvy, 
neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu. 
 
 
 

 Ostatní připomínka: 
 

Akceptováno. 
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K bodu 15 (§ 9): V navrhovaném znění § 9 odst. 1 navrhujeme 
vypustit slovo "správního" (viz nový zákon o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, který by měl nabýt účinnosti 1. 7. 
2017).  
 
 
 
Současně upozorňujeme, že podle stávající legislativní praxe by 
skutkové podstaty přestupků měly být vymezeny konkrétně, 
nikoliv pouze jako "neplnění povinností podle tohoto zákona". 

Text návrhu zákona byl upraven v souladu se zákonem o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nepoužívá již 
nesprávný pojem "správní přestupek", ale pouze 
"přestupek". 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 s ohledem na zásadu "nullum crimen sine 
lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků podle zákona o ČOI. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. 

 
3.  
Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

4.  
Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

5.  
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

6.  
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

1) V části první k poznámce pod čarou 1i)  
Doporučujeme doplnit za slova „Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004“ slova „ze dne 27. října 
2004“ tak, aby citace daného nařízení byla úplná. Stejnou 
úpravu textu doporučujeme dále provést také v ostatních 
částech předkládaného materiálu. 

Akceptováno. 
 

 2) K části druhé  
Z důvodu zajištění řádné kontroly plnění povinností cestovních 
kanceláří na celém území ČR navrhujeme změnu § 23 zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je na zvážení 
předkladatele, která z navržených variant bude přijatelná. 

Vysvětleno. 
 
Navržená novelizace zákona o ochraně spotřebitele 
spočívající v řešení úpravy dozoru v oblasti cestovního 
ruchu jde nad rámec věcného vymezení návrhu novely 
zákona o České obchodní inspekci, jak byl vládou schválen 
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Případně necháváme na vypořádání připomínek, jakým jiným 
vhodným způsobem právně uchopit začlenění ČOI do kontroly 
cestovních kanceláří.  

Požadujeme do § 23 tohoto zákona za odstavec 19 doplnit nový 
odstavec 20, který zní: 

a) Varianta I (ČOI bude provádět kontrolu zákona č. 
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o 
výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, 
ve znění pozdějších předpisů, vyzývat ke zdržení se 
protiprávního jednání a oznamovat takové jednání ŽÚ a 
MMR)  
„ (20) Zjistí-li Česká obchodní inspekce při výkonu dozoru porušení 
ustanovení zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 
ruchu, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněna písemně 
nařídit cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře okamžité 
zdržení se protiprávního jednání a vyrozumí o tom příslušný 
živnostenský úřad, nebo Ministerstvo pro místní rozvoj, které 
jsou povinny zahájit příslušné správní řízení.“  

b) Varianta II (ČOI bude provádět kontrolu vybraných 
ustanovení zákona o některých podmínkách podnikání a o 
výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, která 
nyní kontroluje MMR a oznamovat porušení zákona MMR) 
„ (20) Zjistí-li Česká obchodní inspekce při výkonu dozoru 
porušení § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 159/1999 Sb., 
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 
činností v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o cestovní 
kancelář, § 9 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 9 odst. 4 zákona č. 
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu, vyrozumí o tom 
Ministerstvo pro místní rozvoj, které je povinno zahájit příslušné 
správní řízení.“  

a zařazen do Plánu legislativních prací vlády (včetně 
přiloženého hodnocení dopadů regulace). Předmětem 
předloženého návrhu zákona nemá být systémová změna 
stávající právní úpravy, ale reakce na nové formy prodeje a 
s nimi související obchodní praktiky na spotřebitelském trhu, 
a dále odstranění některých aplikačních problémů 
detekovaných Českou obchodní inspekcí v průběhu 
dosavadní aplikační praxe. Novela zákona o ochraně 
spotřebitele se provádí pouze s ohledem na přesun jednoho 
ustanovení ze zákona o ČOI právě do tohoto zákona. 
Předmět její úpravy s uvedeným věcným vymezením úzce 
souvisí, neboť se jedná pouze o systematickou změnu - 
přesunuje povinnost prodávajícího při prodeji výrobků a 
poskytování služeb používat stanovená měřidla 
z procesního předpisu (ČOI) do hmotně právního vymezení 
(zákon o ochraně spotřebitele), kam věcně náleží.   
 
Dále je potřebné zdůraznit, že zákon o ochraně spotřebitele 
neupravuje ani obecnou působnost ČOI (ta je řešena v § 2 
zákona o ČOI), ani právní úpravu v oblasti cestovního 
ruchu, a proto není možné navrhované rozšíření působnosti 
ČOI při dozoru v této oblasti zakotvit do zákona o ochraně 
spotřebitele. 
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c) Varianta III (ČOI bude provádět kontrolu vybraných 
ustanovení zákona o některých podmínkách podnikání a o 
výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, která 
nyní kontroluje MMR a případně vyzve ke zdržení se 
protiprávního jednání) 
„ (20) Zjistí-li Česká obchodní inspekce při výkonu dozoru 
porušení § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 159/1999 Sb., 
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 
činností v oblasti cestovního ruchu, pokud jde o cestovní 
kancelář, § 9 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 9 odst. 4 zákona č. 
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění 
pozdějších předpisů, je oprávněna písemně nařídit cestovní 
kanceláři nebo cestovní agentuře okamžité zdržení se 
protiprávního jednání a vyrozumí o tom Ministerstvo pro místní 
rozvoj, které je povinno zahájit příslušné správní řízení.“ 

 
Tato připomínka je zásadní.  
 
Odůvodnění:  
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění 
pozdějších předpisů, již nyní ukládá ČOI kontrolu dodržování 
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a  
o  výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve 
znění pozdějších předpisů, byť tento zákon výslovně nezmiňuje - 
podle § 3 písm. g) ČOI „provádí v případě přeshraniční 
spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného 
předpisu Evropských společenství1i) v rozsahu věcné 
působnosti zvláštních právních předpisů, kterými jsou promítnuty 
směrnice uvedené v příloze k tomuto předpisu.“.  
Poznámka pod čarou 1i) odkazuje na Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004“ ze dne 27. října 2004 o 
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1 směrnice EU č. 90/314 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy 

spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 
dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele), v jehož příloze je 
uvedena i směrnice EU č. 90/3141. V návrhu § 2 předkládaného 
návrhu zákona se opět uvádí, že ČOI bude v rámci přeshraniční 
spolupráce kontrolovat osoby, zda dodržují povinnosti stanovené 
zvláštními právními předpisy (tj. i zákona č. 159/1999 Sb., o 
některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 
v oblasti cestovního ruchu), kterými jsou promítnuty směrnice 
uvedené v příloze nařízení EU č. 2006/2004. Mezi jinými se 
výslovně v návrhu § 2 uvádí i bod 5, který odkazuje na směrnici 
č.  90/3014. 
Podle právní úpravy účinné v současné době mají cestovní 
kanceláře povinnost být pojištěny pro případ úpadku. Pojištění 
musí udržovat v odpovídající výši po celou dobu podnikání a 
vést evidenci o tržbách za zájezdy. Dohled nad plněním těchto 
povinností vykonává převážně Ministerstvo pro místní rozvoj, 
které vzhledem k tomu, že je ústředním orgánem státní správy, 
má jen omezené možnosti výkonu územního dohledu. 
Navrhovaným ustanovením tak nebude ČOI výrazněji zatížena, 
neboť správní řízení o deliktu povede ministerstvo, které jej 
zahájí na základě kontrolního protokolu ČOI. Kontrolní činnost 
ČOI se navrhovaným ustanovením pouze mírně rozšíří. 
 

7.  
Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K čl. I bodům 2 a 6 (§ 1 odst. 4 až 7, § 5 až 6a) 
Upozorňujeme, že s ohledem na pravidla legislativní techniky je 
nezbytné rozdělit předmětné novelizační body vždy do dvou 
samostatných novelizačních bodů: 
a) Zatímco ustanovení § 1 odst. 4 a 5 jsou obsažena již 
v dosavadním znění zákona o ČOI, tudíž je v jejich případě na 
místě užití slova „znějí“, ustanovení § 1 odst. 6 a 7 jsou do 
tohoto právního předpisu vnášena nově, pročež je třeba ve 

Akceptováno. 
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spojení s nimi užít slov „se doplňují“.  
b) Zatímco ustanovení § 5, 5a a 6 jsou, byť zrušená, součástí 
dosavadního znění zákona o ČOI, a proto je v jejich případě na 
místě užití slova „znějí“, ustanovení § 6a se v důsledku 
navrhované novely ocitá v tomto zákoně nově, pročež je třeba 
ve spojení s ním užít slov „se vkládá“. 
Pro úplnost dodáváme, že v důsledku nápravy shora popsaných 
nepřesností bude taktéž nutné upravit číslování ostatních 
novelizačních bodů. 
 

 2. K čl. I bodu 2 (§ 1 odst. 7) 
V zájmu zvýšení vstřícnosti vůči adresátovi normy doporučujeme 
doplnit na konci textu odstavce 7 odkaz na poznámku pod 
čarou, v níž by se odkazovalo na § 20l zákona o ochraně 
spotřebitele, ve kterém je blíže specifikována povaha a činnost 
Evropského spotřebitelského centra Česká republika. Pro 
úplnost i tentokrát dodáváme, že v případě akceptace této 
připomínky bude nutné upravit také číslování všech následně 
zaváděných poznámek pod čarou. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 1 odst. 7 bylo vypuštěno. 
 

 3. K čl. I bodům 2, 3 a 6 (poznámky pod čarou č. 3g, 1i a 3i) 
Konstatujeme, že je nadbytečné v předmětných novelizačních 
bodech vypisovat znění shora uvedených poznámek pod čarou, 
neboť tyto jsou již obsaženy v dosavadním znění zákona o ČOI. 
Z toho důvodu doporučujeme znění těchto poznámek z návrhu 
vypustit. 
 

Akceptováno. 
 

 4. K čl. I bodu 3 (§ 2 odst. 1) 
Máme za to, že formulace „nebo vyvíjejí jinou činnost 
stanovenou zvláštním právním předpisem“ nepředstavuje 
dostatečně určitou specifikaci osoby podléhající kontrole ze 
strany ČOI. Slovní spojení „jiná činnost“ nikterak nenaznačuje, o 
jaký typ činnosti by se mělo jednat, lze však usuzovat, že měl 

Akceptováno. 
 
Ustanovení bylo za účelem dosažení vyšší právní jistoty 
doplněno o poznámky pod čarou obsahující odkazy na 
předmětné zákony, ve kterých je tato jiná činnost upravena. 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 2 byla doplněna. 
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předkladatel patrně na mysli činnost obdobnou (stručně řečeno) 
prodeji výrobků či poskytování služeb, což ovšem z takto obecné 
formulace nelze dovodit. S ohledem na právní jistotu potenciálně 
kontrolovaných osob požadujeme odstranění výše 
předestřeného nedostatku ve vymezení působnosti ČOI. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 5. K čl. I bodu 3 (§ 2 odst. 2) 
Upozorňujeme na terminologickou rozpornost uvnitř navržené 
textace předmětného ustanovení. Zatímco ve větě první je užito 
slov Česká obchodní inspekce „kontroluje“, ve větě druhé se 
oproti tomu hovoří o výkonu „dozoru“ podle věty první. 
Doporučujeme proto sjednocení pojmosloví. 

 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 2 odst. 2 bylo s ohledem na další připomínky 
jiných resortů přeformulováno následovně: 
 
(2) Česká obchodní inspekce spolupracuje s 
příslušnými orgány členských států EU a států tvořících 
Evropský hospodářský prostor při aplikaci přímo 
použitelného předpisu EU1i), a to v rozsahu předpisů na 
ochranu zájmů spotřebitele uvedených v bodech 2, 3, 6 až 
8, 10 až 12, 14, 16, 20 a 21 přílohy k přímo použitelnému 
předpisu Evropské unie11). 

 6. K čl. I bodu 5 (§ 3 odst. 2) 
Aniž by to bylo jakkoli komentováno ve zvláštní části důvodové 
zprávy, došlo při přesunu dosavadního § 2a odst. 3 do 
navrhovaného § 3 odst. 2 k vypuštění odkazu na zákon č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti doporučujeme 
předkladateli, aby zvážil, zda je v důsledku toho vzniknuvší 
formulace „pouze akreditované osoby“ dostatečně určitá, nebo 
by přeci jen bylo vhodnější odkaz na výše uvedený zákon 
zachovat. 
 

Akceptováno. 
 
Odkaz zní následovně:  
 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 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. 

 7. K čl. I bodu 6 (§ 5 odst. 1 a 2) 
Upozorňujeme, že smlouva uzavřená mezi inspektorem a 
kontrolovanou osobou nemůže být smlouvou spotřebitelskou, 
proto v daných ustanoveních nelze hovořit o spotřebitelské 
smlouvě. Ta je totiž definována skrze své strany (§ 1810 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 5 bylo přeformulováno. Upustilo se od fikce 
inspektora jako spotřebitele a odstavec 1 nově zní: 
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občanského zákoníku), přičemž jednou z nich je spotřebitel (§ 
419 občanského zákoníku). Inspektor samozřejmě spotřebitelem 
není, avšak lze jej prostřednictvím právní fikce za spotřebitele 
považovat, a to pro potřeby kontrolního nákupu. 
 
S ohledem na shora uvedené požadujeme v odstavci 1 nahradit 
slova „spotřebitelské smlouvy spadající do rozsahu kontrolní 
působnosti České obchodní inspekce stanovené v § 2 tohoto 
zákona“ slovy „smlouvy mezi kontrolovanou osobou a 
inspektorem, jejíž předmět spadá do rozsahu kontrolní 
působnosti České obchodní inspekce stanovené v § 2 tohoto 
zákona; pro účely kontrolního nákupu se inspektor považuje za 
spotřebitele“. 
 
 
V důsledku provedení požadovaného přeformulování odstavce 1 
se pak navržené znění odstavce 2 stává nadbytečným, jelikož 
v rámci smlouvy uzavřené podle odstavce 1 bude mít inspektor 
v důsledku právní fikce stejná práva jako spotřebitel, ač o 
spotřebitelskou smlouvu nepůjde. Z toho důvodu požadujeme, 
aby byl odstavec 2 buď bez náhrady vypuštěn, anebo 
přeformulován, a to např. následovně (po vzoru § 24 odst. 3 
zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb): „Neodporuje-li to 
povaze předmětu kontrolního nákupu nebo není-li kontrolované 
osobě způsobena majetková újma, lze od smlouvy, která byla 
uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

(1) Kontrolním nákupem se pro účely tohoto zákona rozumí 
uzavření jakékoli smlouvy mezi kontrolovanou osobou a 
inspektorem, jejíž předmět spadá do kontrolní působnosti 
České obchodní inspekce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
 
Odstupování inspektora od smlouvy je nově upraveno 
následovně: 
 
(3) Pokud byla smlouva uzavřena za účelem kontrolního 
nákupu, má inspektor právo odstoupit od smlouvy, 
neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu. 
 

 8. K čl. I bodu 6 (§ 5 odst. 3) 
Doporučujeme, aby předkladatel do důvodové zprávy doplnil tu 
skutečnost, že § 5 odst. 3 představuje právní základ pro zvláštní 
případ zániku závazku. 
 

Akceptováno. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 5 byla doplněna. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAEVBP7GQ)



9 

 9. K čl. I bodu 6 (§ 5a) 
Konstatujeme, že právní úprava obsažená v § 5a vykazuje hned 
několik významných nedostatků: 
a) Opatření, související se změněnou identitou inspektorů, 
vyvolávají pochybnosti stran jejich souladu s právem na 
spravedlivý proces, zakotveným v čl. 6 Evropské úmluvy 
o lidských právech. Jsme toho názoru, že se předkladatel 
v doprovodných materiálech (RIA, důvodová zpráva) s otázkou 
konformity těchto opatření s požadavky Evropského soudu pro 
lidská práva dostatečně nevypořádal. Proto je nezbytné jejich 
doplnění o podrobné zdůvodnění nezbytnosti takovéhoto 
legislativního řešení, o vysvětlení pomocí jakých kontrolních 
mechanismů by diskutované oprávnění inspektora bylo 
usměrňováno a o rozbor problematiky následného využití 
změněné identity inspektora v navazujícím správním či trestním 
řízení (anonymitu či změněnou totožnost svědka lze považovat 
za ztížení pozice obhajoby, které může vyžadovat kompenzující 
kroky k vyrovnání jejího znevýhodněného postavení). 
 
b) Navržené znění § 5a je nesrozumitelné a krajně neurčité, 
pročež nesplňuje obecné požadavky na tvorbu právních 
předpisů stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády. Navíc ani neodpovídá příslušné části důvodové 
zprávy, kdy tato hovoří (i) o ochraně inspektorů skrze změněnou 
identitu a (ii) o adresách, kam by mohly být doručovány zásilky 
z kontrolních nákupů provedených v e-shopech. Oproti tomu 
ze samotné textace § 5a vyplývá, že spíše než o ochranu 
inspektorů, jde o jejich možnost provádět určité typy kontrolní 
činnosti v utajení, čímž se navrhovaná právní úprava blíží spíše 
ke zpravodajským službám nežli ke správnímu orgánu a lze ji 
v tomto ohledu hodnotit jako poněkud excesivní. Dále se v § 5a 
v rozporu s důvodovou zprávou nikterak neupravuje 
problematika adres pro doručování a naopak se v něm upravuje 
problematika prostorů sloužících k zastírání činnosti ČOI, o 
kterých se však dozvídáme pouze to, že o nich rozhoduje 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 5a bylo přepracováno ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra, přičemž konkrétní mechanismus 
používání a vydávání krycích prostředků je utajovanou 
informací stupně utajení Vyhrazené a bude upraven 
interním předpisem ČOI. Viz návrh platného znění zákona o 
ČOI. Zvláštní část důvodové zprávy k § 5a byla doplněna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 5a bylo přepracováno ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra, přičemž konkrétní mechanismus 
používání a vydávání krycích prostředků je utajovanou 
informací stupně utajení Vyhrazené a bude upraven 
interním předpisem ČOI. Viz návrh platného znění zákona o 
ČOI. Zvláštní část důvodové zprávy k § 5a byla doplněna.  
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ústřední ředitel, avšak kde se mají nalézat, jak mají vypadat a 
být vybaveny a co se v nich má odehrávat se už z návrhu 
nedovídáme. Za nejvíce zmatečné ustanovení pak lze 
považovat § 5a odst. 3, který není možno smysluplně 
interpretovat. Není kupř. zřejmé, co předkladatel míní „povahou“ 
dokladu prokazujícího změněnou identitu inspektora, jakou 
formou může ČOI zajistit manipulaci s údaji v informačních 
systémech a konkrétně kterých údajů se toto oprávnění týká, 
který z orgánů veřejné správy považuje předkladatel za 
příslušný k vydání předmětného dokladu a jaká „potřebná 
opatření“ takový orgán v souvislosti s tímto dokladem provede. 
Všechny tyto aspekty bude nezbytné zpřesnit. 
Na základě shora uvedeného požadujeme zevrubné 
přepracování odůvodnění i znění § 5a ve světle naší připomínky. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 10. K čl. I bodu 6 (§ 6 – odůvodnění) 
Oprávnění inspektora zjednat si přístup do prostorů využívaných 
kontrolovanou osobou v souvislosti s výkonem její činnosti, 
představuje beze vší pochyby zásah do práva na soukromí v tzv. 
širším slova smyslu, konkrétně do nedotknutelnosti obydlí dle čl. 
12 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Evropské 
úmluvy o lidských právech.  
Pojem obydlí je přitom nutné v souladu s judikaturou 
Evropského soudu pro lidská práva, ale i nálezy Ústavního 
soudu vykládat extenzivně, tedy i jako takové prostory, které 
souvisejí s podnikatelskou činností dotčené osoby, konkrétně viz 
např. nález Ústavního soudu, sp. zn.  
Pl. ÚS 3/09: „Ústavní soud je toho názoru, že zejména v dnešní 
době, kdy autonomní naplňování soukromého života a pracovní 
či zájmové aktivity spolu úzce souvisejí, nelze činit ostré 
prostorové oddělení soukromí v místech užívaných k bydlení od 
soukromí vytvářeném v místech a prostředí, sloužících k 
pracovní či podnikatelské činnosti anebo k uspokojování 
vlastních potřeb či zájmových aktivit.“ 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 6 bylo přepracováno. Viz návrh platného 
znění zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové zprávy k § 6 
byla doplněna. 
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Ani v tomto případě nelze považovat předkladatelův přezkum 
souladnosti navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem a 
mezinárodními smlouvami za dostačující. Není kupř. zřejmé, 
proč by inspektoři měli být oprávněni zjednat si přístup do 
prostorů využívaných kontrolovanou osobou za méně striktních 
zákonných podmínek, než jak tomu je v případě příslušníků 
Policie ČR, jimž musí takovýto postup aprobovat soudce. Z toho 
důvodu požadujeme doplnění doprovodných materiálů o detailní 
analýzu proporcionality shora uvedeného opatření, a to včetně 
všech kroků příslušného testu vyvinutého judikatorní činností. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 11. K čl. I bodu 6 (§ 6 – znění) 
Doporučujeme předkladateli specifikovat, jaký právní předpis je 
míněn jako „zvláštní“ v navrhovaném znění § 6, aby se předešlo 
případným výkladovým obtížím. 
 

Akceptováno. 
 
Pojem "zvláštní právní předpis" byl nahrazen v souladu s 
Legislativními pravidly vlády pojmem "jiný právní předpis" a 
nově obsahuje i odkaz na poznámku pod čarou, která 
předmětné právní předpisy informativně specifikuje. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. 
  

 12. K čl. I bodům 8 a 12 (§ 7 odst. 2, § 8 odst. 2) 
Doporučujeme zpřesnit předmětná ustanovení doplněním lhůty, 
v níž inspektor doručí kopii písemného záznamu kontrolované 
osobě. 
 

Akceptováno. 
 
Poslední věta předmětných ustanovení byla upravena a zní 
následovně:  
 
Inspektor bez zbytečného odkladu doručí kopii písemného 
záznamu kontrolované osobě. 
 

 13. K čl. I bodu 13 (§ 8 odst. 3) 
Přestože je § 8 odst. 3 zrcadlovým ustanovením k § 7 odst. 3 a 
předkladatel ve zvláštní části důvodové zprávy deklaruje vůli 
koncipovat jej „zcela stejně“, vykazuje tento oproti předchozímu 
ustanovení řadu odchylek. Z toho důvodu doporučujeme znění 
těchto dvou ustanovení sjednotit, a to vložením slov „podle 
odstavce 2“ za slovo „záznamu“, nahrazením slova „podá“ slovy 
„může podat“ (jedná se o oprávnění), nahrazením slov „na 

Akceptováno. 
 
Předmětné ustanovení § 8 odst. 3 bylo upraveno v souladu 
s připomínkou a s ohledem na aktuální fungování činnosti 
ČOI následovně: 
 
(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým 
opatřením, může proti němu podat námitky, které se 
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adresu místně příslušného inspektorátu“ slovy „místně 
příslušnému inspektorátu“, vložením věty „Podané námitky 
nemají odkladný účinek.“ za větu první a doplněním slov „, a 
pokud opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního 
inspektorátu, ústřední ředitel“ na konci textu věty druhé. 

 

uvedou v záznamu podle odstavce 2, nebo je může podat 
písemně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
seznámení s uloženým opatřením místně příslušnému 
inspektorátu. Podané námitky nemají odkladný účinek. O 
podaných námitkách rozhodne bez zbytečného odkladu 
ředitel inspektorátu. Písemné vyhotovení rozhodnutí o 
námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.  
 

 14. K čl. I bodu 15 (§ 9 odst. 1) 
S ohledem na zásadu správního trestání nullum crimen sine 
lege certa požadujeme, aby byla formulace „povinnosti 
stanovené tímto zákonem“ zpřesněna výčtem odkazů na 
konkrétní ustanovení novelizovaného zákona o ČOI, v nichž jsou 
povinnosti kontrolované osoby stanoveny (podobně jako jsou 
specifikovány povinnosti přejímající organizace v navrhovaném 
§ 9 odst. 3). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 s ohledem na zásadu "nullum crimen sine 
lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků podle zákona o ČOI. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. 
 
 

 15. K čl. I bodu 15 (§ 9 odst. 2) 
Konstatujeme, že časové určení „v průběhu jednoho roku ode 
dne poslední kontroly“ není vhodně zvoleno, jelikož při „poslední 
kontrole“ nemusela být u kontrolované osoby zjištěna žádná 
pochybení, a proto by v takovém případě nebylo možné hovořit 
o „opakovaném porušení povinnosti“, jak činí věta druhá 
předmětného ustanovení. Požadujeme tedy její zpřesnění, 
přičemž považujeme za vhodnější navázání spíše na den nabytí 
právní moci posledního rozhodnutí o potrestání kontrolované 
osoby, nežli na den konání jakékoli kontroly. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení původního § 9 odst. 2 reaguje na vládní návrh 
změnového zákona v souvislosti se zákonem o přestupcích 
a řízením o nich, přičemž nově je přesunut do odstavce 4 a 
zní: 
 
(4) Za přestupek podle odstavců 1, 2 nebo 3 lze uložit 
pokutu do 1 000 000 Kč. Je-li přestupek podle odstavce 1 
nebo 2 spáchán opakovaně v období jednoho roku ode dne 
právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, lze uložit 
pokutu do 2 000 000 Kč. 
 

 16. K čl. I bodu 15 (§ 9 odst. 3) 
Požadujeme rozdělení tohoto ustanovení do dvou odstavců, 
které by kopírovaly strukturu § 9 odst. 1 a 2. V odstavci 3 by tak 
mělo být stanoveno, čím se přejímající organizace dopustí 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 s ohledem na zásadu "nullum crimen sine 
lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků podle zákona o ČOI. Viz 
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přestupku, jelikož podle § 5 zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je přestupkem „čin, 
který je v zákoně za přestupek výslovně označen“. Teprve 
v odstavci 4 by pak mělo být stanoveno, jakou sankci uloží 
ředitel inspektorátu přejímající organizaci za přestupek podle 
odstavce 3. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

návrh platného znění zákona o ČOI. 
 

 17. K čl. II bodu 1 [§ 3 odst. 1 písm. d)] 
Toto ustanovení předkladatel navrhuje v důsledku přesunutí 
předmětné právní úpravy z dosavadního § 2 odst. 2 písm. b) 
zákona o ČOI do zákona o ochraně spotřebitele. Upozorňujeme 
nicméně, že v zákoně o ČOI se o používání měřidel hovořilo 
pouze v souvislosti s prodejem výrobků, kdežto v nyní 
navrhovaném znění figuruje taktéž poskytování služeb, přičemž 
vyvstává otázka, zda se při poskytování služeb skutečně 
používají měřidla. Doporučujeme tedy předkladateli, aby zvážil 
důvodnost setrvání slov „a poskytování služeb“ v diskutovaném 
ustanovení. 
 

Akceptováno. 
 
Předmětné ustanovení nově neobsahuje povinnost používat 
měřidla při poskytování služeb a zní následovně: 
 
d) při prodeji výrobků používat měřidla, která splňují 
požadavky jiného právního předpisu5). 
______________________________ 
5) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

8. 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

1. K bodu 6., § 5a odst. 2 a násl.:  
 
Tato ustanovení vnímáme jako velmi problematické, a to i 
z ústavněprávního hlediska. Možnost použití krycích dokladů je 
v právním řádu ČR zakotvena např. u Policie ČR či u Celní 
správy. Přivlastnění si této pravomoci a pravomocí s ní 
souvisejících [viz § 5a odst. 3 – možnost České obchodní 
inspekce (ČOI) v nezbytné míře zajistit v informačních 
systémech vložení, změnu nebo vymazání potřebných údajů 
atd.] ČOI není dle našeho názoru přiléhavé při srovnání 
postavení, pravomocí a působnosti všech výše zmiňovaných 
institucí. I v případě, že bychom odhlédli od výše uvedeného, 
jako zásadní problém vnímáme dále skutečnost, že v návrhu 
nejsou zakotveny dostatečné kontrolní mechanismy bránící 
zneužití těchto nově zaváděných oprávnění ČOI. V případě 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 5a bylo přepracováno ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra, přičemž konkrétní mechanismus 
používání a vydávání krycích prostředků je utajovanou 
informací stupně utajení Vyhrazené a bude upraven 
interním předpisem ČOI. Viz návrh platného znění zákona o 
ČOI. Zvláštní část důvodové zprávy k § 5a byla doplněna.  
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krycího dokladu jsou kontrolní mechanismy formulovány značně 
vágně (ve srovnání např. s úpravou v jiných právních 
předpisech, které použití krycích dokladů též umožňují). Pouhé 
zakotvení nutnosti vedení evidence krycích dokladů v odstavci 5 
je v tomto ohledu naprosto nedostačující. V případě úpravy 
uvedené v odstavci 3, tj. možnosti v nezbytné míře zajistit 
v informačních systémech vložení, změnu nebo vymazání 
potřebných údajů a v odůvodněných případech blokování těchto 
údajů, pak zcela chybí jakýkoliv kontrolní systém či systém 
předcházení zneužití. V rámci těchto nově zakládaných 
pravomocí ČOI chybí jakákoli úprava rámce, v němž mohou být 
tato opatření činěna, a limitů jejich užití. S ohledem na výše 
uvedené zásadně nemůžeme s těmito ustanoveními souhlasit 
a žádáme jejich odpovídající úpravu. 
 

 2. K bodu 6., § 6:  
 
Obdobně jako u připomínky č. 1 nesouhlasíme s takovýmto 
posílením pravomocí ČOI. Dle našeho názoru si ČOI zosobuje 
pravomoci, které jí z povahy věci nenáleží a z hlediska 
současného nastavení českého právního řádu by náležet ani 
neměly. Takto široce formulovanou pravomoc nemá ani Policie 
ČR (srov. § 40 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů). Vzhledem k tomu, že 
tato úprava dle našeho názoru naráží na ústavněprávní limity, 
požadujeme její vypuštění. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 6 bylo přepracováno. Nově se vztahuje pouze 
na prostory, které nejsou obydlím, a rovněž bylo doplněno o 
účast nezúčastněné osoby a povinnost zabezpečit prostory 
po provedení kontroly podle vzoru § 40 zákona o Policii. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové 
zprávy k § 6 byla doplněna. 

 3. K bodu 6., § 6:  
 
Toto ustanovení je příliš široce formulováno bez stanovení limitů 
pro jeho použití. V materiálu postrádáme související ustanovení, 
která by upravovala systém kontroly v § 6 zaváděných 
pravomocí ČOI a která by bránila jejich zneužití. Požadujeme 
materiál doplnit ve smyslu výše uvedeném. 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 6 bylo přepracováno. Nově se vztahuje pouze 
na prostory, které nejsou obydlím, a rovněž bylo doplněno o 
účast nezúčastněné osoby a povinnost zabezpečit prostory 
po provedení kontroly podle vzoru § 40 zákona o Policii. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové 
zprávy k § 6 byla doplněna. 

 4. K bodu 15., § 9 odst. 1:  
 

Akceptováno. 
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Toto ustanovení je v naprostém rozporu se základními zásadami 
správního trestání, mezi něž patří mj. i zásada nullum crimen, 
nulla poena sine lege. Takto široce formulované ustanovení, 
které v žádném případě neodpovídá klasické formulaci 
ustanovení o přestupku, nelze akceptovat. Požadujeme materiál 
doplnit o jasné, určité a přesné vyjádření skutkových podstat 
správních deliktů. 

Ustanovení § 9 s ohledem na zásadu "nullum crimen sine 
lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků podle zákona o ČOI. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. 
 

 5. Obecně k materiálu:  
 
Doporučujeme v materiálu sjednotit výrazy „podle jiných 
právních předpisů“ a „stanovené zvláštním právním předpisem“ 
(viz např. § 5a odst. 3 a § 5a odst. 5). 

Akceptováno. 
 

9. 
Ministerstvo 
vnitra 
 
 

K čl. I bodu 6 - k § 5 odst. 1: 
 
Ustanovení zavádí pojem „zúčastněná osoba“, který již obsahuje 
kontrolní řád. Obecně doporučujeme postupovat plně v režimu 
kontrolního řádu a nezavádět dvojí úpravu. Odchýlení od 
kontrolního řádu je přípustné za předpokladu řádného 
odůvodnění pro takový postup, tudíž shledá-li předkladatel 
nutnost odlišné úpravy, požadujeme doplnit důvod odchylky do 
důvodové zprávy. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 5 a použití pojmu 
zúčastněná osoba byla doplněna. 

 K čl. I bodu 6 – K § 5a: 
1. Ačkoli obecně chápeme důvody navrhovaných změn 

souvisejících se zvýšením pravomocí kontrolních inspektorů 
České obchodní inspekce k zefektivnění výkonu kontroly a 
zabránění vyhýbání se vymáhání dodržování právních 
předpisů ze strany podnikatelů, je nutné zohlednit, že krycí 
prostředky (včetně krycích dokladů) patří mezi podpůrné 
operativně pátrací prostředky, které se v České republice 
užívají pouze  
v nejzávažnějších případech souvisejících s bezpečností 
státu, činností zpravodajských služeb a orgánů činných 
v trestním řízení. Změna identity představuje soubor 
organizačních, materiálně-technických a dalších opatření, 

Vysvětleno. 
 
Bilaterálním jednáním bylo dosaženo kompromisu, že krycí 
prostředky budou ČOI využívány pouze v omezených 
případech a vždy se bude dbát na to, aby k dekonspiraci 
krycích dokladů docházelo v minimálním počtu případů. 
Interní předpis ČOI, který bude stanovovat konkrétní 
mechanismus používání a vydávání krycích prostředků, 
bude vypracován ve spolupráci ČOI, MPO a MV. Zvláštní 
část důvodové zprávy k § 5a byla doplněna. 
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která s sebou přináší i značné organizační a finanční nároky. 
Součástí těchto opatření jsou i opatření eliminující rizika 
dekonspirace. Každá dekonspirace ohrožuje jí chráněný 
zájem a zároveň zvyšuje riziko vyzrazení metod, prostředků 
a forem opatřování krycích dokladů nebo krycích prostředků, 
včetně způsobu vedení údajů v informačních systémech. V 
případě navrhované novely zákona se předpokládá změna 
identity inspektorů České obchodní inspekce de facto na 
jedno použití, včetně následné její dekonspirace, což 
ohrožuje celkový statut krycích dokladů. Z tohoto důvodu 
požadujeme § 5a vypustit. 
 

2. Nad rámec výše uvedeného upozorňujeme, že návrh 
výrazně rozšiřuje pravomoci inspektorů České obchodní 
inspekce, které tak zasahují i do základních práv 
zakotvených v Ústavě České republiky a Listině základních 
práv a svobod, a tudíž by v případě zavedení takové úpravy 
bylo nutné vymezit záruky zákonnosti (jako tomu je například 
v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů), konkrétně určit výčet toho, co nesmí 
být dokladem k zastření, shodně jako  
v § 75 zákona o Policii České republiky, zejména by se 
nemělo jednat o doklady osob žijících nebo zemřelých. 
Rovněž bychom v případě zavedení navrhované úpravy 
požadovali umožnit přístup policie do nově vznikající 
evidence dokladů, a to za účelem spolupráce a zejména 
úspěšného a včasného odhalování trestné činnosti. Návrh 
předpokládá vytváření dokladů k prokazování změněné 
identity inspektorů České obchodní inspekce příslušnými 
orgány veřejné správy s tím, že předmětné údaje z těchto 
dokladů by Česká obchodní inspekce měla mít právo 
vkládat, měnit, mazat nebo blokovat v informačních 
systémech vedených dle jiných právních předpisů. Zde je 
třeba upozornit, že v souvislosti s plánovaným vytvářením 
dokladů k prokazování změněné identity inspektorů, vzniká 
nebezpečí zneužívání takto vytvořených dokladů 
individuálními pachateli pro účely trestné činnosti (např. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Ustanovení § 5a bylo doplněno o záruku zákonnosti 
spočívající ve výčtu toho, co vše nesmí být krycím 
dokladem. Vstup do informačních systémů vedených dle 
jiných právních předpisů bude zajišťovat Ministerstvo vnitra. 
Viz návrh platného znění zákona o ČOI a důvodová zpráva. 
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spotřebitelské úvěry, převody firem, apod.), případně i 
zneužívání takových dokladů organizovanými skupinami 
pachatelů. Dále žádáme o zahájení jednání mezi zástupci 
Policie České republiky  
a České obchodní inspekce ohledně vytváření interních 
předpisů v souvislosti  
s vytvářením a užíváním dokladů sloužících k prokazování 
změněné identity. 
 

3. V neposlední řadě upozorňujeme, že kontrolní řád již dnes 
připouští tzv. namátkové („inkognito“) kontroly ve smyslu § 5 
odst. 2 písm. c) kontrolního řádu, který stanoví,  
že „Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je 
první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících 
předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo 
povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je 
provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly 
třeba.“. Navrhovaná právní úprava, ani důvodová zpráva se 
blíže nevypořádává s otázkou, v jakém vztahu je ustanovení 
§ 5 odst. 2 písm. c) kontrolního řádu a § 5a návrhu (např. 
zda se jedná o vztah speciality). Pokud by předkladatel trval 
na navržené úpravě, bylo by třeba doplnit důvodovou zprávu  
o vymezení vztahu těchto dvou ustanovení s uvedením 
konkrétních a přesných důvodů, z nichž bude zřejmé, v 
jakých případech bude aplikován § 5a návrhu. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 5a byla doplněna. 
 
 
 
 

 
 

K čl. I bodu 6 – k § 6: 
1. Navrhované ustanovení zakládá oprávnění inspektorů České 

obchodní inspekce vstupovat do prostor kontrolované osoby, 
což je významný zásah do základních práv zakotvených v 
Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod, 
a proto je důležité tato oprávnění vymezit i se zárukami 
zákonnosti, tak jako tomu je v § 40 zákona o Policii České 
republiky. Je třeba stanovit povinnosti, které inspektoři při 
vstupu do prostor kontrolované nebo jiné osoby musí 
dodržovat.  

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 6 bylo doplněno o dva nové odstavce 
obsahující požadované záruky zákonnosti. Viz návrh 
platného znění zákona o ČOI a důvodová zpráva, kam byly 
doplněny i další možnosti z hlediska zajištění zákonnosti 
(zejm. možnost podat žalobu k soudu). 
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V návaznosti na uvedené požadujeme doplnit nové odstavce 
2 a 3:  
„(2) Inspektor je povinen při vstupu do těchto prostor a při 
následném výkonu kontroly zajistit přítomnost nezúčastněné 
osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení. 
(3) Po provedení kontroly je inspektor povinen bez 
zbytečného odkladu vyrozumět uživatele prostoru, a zajistit 
zabezpečení těchto prostor, nemůže-li tak učinit uživatel 
nebo jiná oprávněná osoba.“ 
 

2. Opětovně připomínáme, že již stávající právní úprava 
obsažená v kontrolním řádu umožňuje kontrolním orgánům 
vstupovat do prostor podnikatele. Požadujeme, aby  
v důvodové zprávě byl bližším způsobem vymezen vztah 
mezi § 7 kontrolního řádu  
a navrženou právní úpravou, aby bylo zřejmé, kdy přichází v 
úvahu aplikace § 7 kontrolního řádu a v jakých případech 
užití § 6 návrhu (důvodová zpráva v tomto směru mlčí). 
Požadujeme, aby do znění § 6 návrhu bylo doplněno, že k 
realizaci práva zjednat si přístup do uzavřených prostor bude 
přistupováno pouze v odůvodněných a výjimečných 
případech, tj. mělo by se jednat ryze o krajní prostředek 
ultima ratio, a dále vymezit, co se rozumí pod pojmem 
„prostory jiné osoby“, co se rozumí tzv. „jiným prostorem“ a 
kdo je tzv. „jinou osobou“. V souvislosti s tím upozorňujeme 
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 
2014, sp. zn. 7 Aps 2/2013-35,  
a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, č. j. 97/11- 
Delta Pekárny a.s.  
v. the Czech Republic, ze dne 2. října 2014, ve spojení s 
nálezem Ústavního soudu  
Pl. ÚS 3/09 a rozhodnutím Evropského soudu pro lidská 
práva ve věci Colas, který konstatoval, že Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže provedením neohlášeného místního 
ošetření v obchodních prostorách porušil právo na soukromí, 
právo nedotknutelnosti obydlí a listovní tajemství, neboť si 
neopatřil předchozí souhlas soudu, s jehož závěry je nutné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 6 byla doplněna. 
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se ve vztahu k návrhu vypořádat. Zároveň s tím je nutné se 
vypořádat s ukládáním sankcí (pokut) za neumožnění vstupu 
do prostor dle kontrolního řádu a vymezit, kdy bude 
kontrolovaná osoba postihována pokutou za neumožnění 
vstupu do prostor v režimu kontrolního řádu na straně jedné, 
a v jakém případě bude realizováno právo kontrolujícího 
zjednat si „přístup 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“ 
na straně druhé. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 K čl. I bodu 6 – k § 6a: 
 
Ustanovení zavádí obdobný, resp. duplicitní institut, který již 
obsahuje kontrolní řád [viz § 8 písm. a) až f) kontrolního řádu]. 
Požadujeme postupovat plně v režimu kontrolního řádu a 
nezavádět dvojí právní úpravu. Odchýlení se od kontrolního řádu 
je přípustné za předpokladu řádného odůvodnění pro takový 
postup. Je-li takový důvod dán, požadujeme jej doplnit do 
důvodové zprávy. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 6a byla doplněna. 
 

 K čl. I bodu 13 - k § 8 odst. 3: 
 
1. Navrhujeme nahradit slova „na adresu místně příslušného 

inspektorátu“ slovy „místně příslušnému inspektorátu“ (k 
tomu srov. § 7b odst. 3). Podání se činí správnímu orgánu, je 
nadbytečné a v určitých ohledech nepřesné stanovovat, že 
se činí na adresu správního orgánu. 
 

2. Poslední větu v § 8 odst. 3 považujeme za nepřesnou, neboť 
konečné není písemné vyhotovení rozhodnutí, ale 
rozhodnutí jako takové. Navrhujeme proto přeformulovat 
větu tak, aby odpovídala § 7b odst. 3, například takto: 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 8 odst. 3 bylo upraveno. Viz návrh platného 
znění zákona o ČOI. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Znění ustanovení § 8 odst. 3 bylo upraveno následovně: 
 
(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, 
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„Rozhodnutí o námitkách je konečné a jeho písemné 
vyhotovení se doručuje kontrolované osobě.“. Případně je 
možné využít původního návrhu s tím, že budou vypuštěna 
slova „písemné vyhotovení“, která lze podle našeho názoru 
považovat za nadbytečná. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

může proti němu podat námitky, které se uvedou v 
záznamu podle odstavce 2, nebo je může podat písemně 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s 
uloženým opatřením místně příslušnému inspektorátu. 
Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných 
námitkách rozhodne bez zbytečného odkladu ředitel 
inspektorátu. Rozhodnutí o námitkách se doručuje 
kontrolované osobě a je konečné. 
 

 Na základě koordinační úlohy Ministerstva vnitra v oblasti 
správního trestání dle § 12 odst. 2 kompetenčního zákona 
uplatňujeme následující připomínky, jejichž cílem je sjednocení 
právní úpravy v souladu s koncepcí současné reformy správního 
trestání. 
 
Obecně k přestupkům: 

Upozorňujeme, že dne 28. 7. 2016 byl vládě předložen 
návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
a zákona o některých přestupcích (č. j. OVA 1048/16). Tento 
zákon provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých 
zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní 
úpravy odpovědnosti za přestupek. Mimo jiné zasahuje i do 
zákona o České obchodní inspekci. Vzhledem k tomu, že 
zmíněný zákon má nabýt účinnosti stejně jako nyní předkládaný 
návrh zákona, tj. 1. 7. 2017, je nutné oba předpisy vzájemně 
koordinovat tak, aby neprováděly vzájemně si odporující úpravy, 
neboť jinak by v případě schválení obou předpisů vznikly 
aplikační problémy. V této souvislosti si dovolujeme 
připomenout, že návrh změn zákona o České obchodní inspekci 
byl připravován v součinnosti s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 a 12 vychází ze zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a rovněž z vládou 
schváleného návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich. Ustanovení § 9 s ohledem na 
zásadu "nullum crimen sine lege" nově obsahuje určité, 
jasné a přesné vyjádření skutkových podstat přestupků 
podle zákona o ČOI. Viz návrh platného znění zákona o 
ČOI. 
 

 K čl. I bodu 15 - k § 9: 
1. Požadujeme přizpůsobit terminologii zákonu o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, který nezná pojem „správní 

Akceptováno. 
 
Text návrhu zákona byl upraven v souladu se zákonem o 
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přestupek“ (dosavadní pojem „správní delikt“ se nahrazuje 
pojmem „přestupek“, tedy nikoliv pojmem „správní 
přestupek“). 
 
 

2. Skutkovou podstatu v odstavci 1 považujeme za příliš 
obecnou a požadujeme její upřesnění, případně její 
rozdělení do více skutkových podstat, zejména v části 
„nesplní povinnosti stanovené tímto zákonem“. 
 

3. K odstavci 3 uvádíme, že tímto způsobem nelze konstruovat 
skutkovou podstatu, neboť by neobsahovala pojem 
„přestupek“ a nenaplnila by tak formální znak definice 
přestupku (srov. § 5 zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich). Je tedy nutné vyjít z formulace navržené v 
návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich a zákona o některých přestupcích. 

4. Návrh stanoví, že „kontrolovaná osoba se dopustí správního 
přestupku tím, že nesplní opatření uložená podle tohoto 
zákona nebo povinnosti stanovené tímto zákonem nebo 
rozhodnutím podle tohoto zákona“. Vzhledem k tomu, že 
kontrolní řád upravuje neposkytnutí součinnosti samostatně 
jako přestupek a správní delikt (§ 10 odst. 2 a 3  
ve spojení s § 15 a § 16 kontrolního řádu), v uvedeném 
případě vzniká riziko duplicitní právní úpravy a otázka, co 
všechno lze zahrnout pod pojem „nesplnění povinností 
stanovené tímto zákonem“ a zda za nesplnění povinností lze 
považovat též neposkytování součinnosti při kontrole. Pokud 
tomu tak, vzniká duplicitní právní úprava, neboť dané jednání 
je již postihováno podle § 15 a § 16 kontrolního řádu. 
Požadujeme uvedenou problematiku v souvislosti s aplikací 
kontrolního řádu blíže rozvést a vypořádat se s ní v 
důvodové zprávě. 

5. V návaznosti na obecnou připomínku k úpravě přestupků 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nepoužívá již 
nesprávný pojem "správní přestupek", ale pouze 
"přestupek". 
 
Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 odst. 1 s ohledem na zásadu "nullum crimen 
sine lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků podle zákona o ČOI. 
 
Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 odst. 3 s ohledem na zásadu "nullum crimen 
sine lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků přejímající organizace. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 s ohledem na zásadu "nullum crimen sine 
lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků kontrolované osoby podle 
zákona o ČOI a přejímající organizace. Zvláštní část 
důvodové zprávy k § 9 byla doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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navrhujeme, aby se návrh zákona omezil na úpravy v § 9 
odst. 1 písm. a) až d), tedy aby příslušná písmena zrušil, 
respektive nahradil jejich znění, s tím, že ostatní změny 
budou provedeny tzv. doprovodným zákonem k zákonu o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 

 
Ustanovení § 9 vychází ze zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a rovněž z vládou 
schváleného návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich a v nezbytné míře změny 
uskutečněné těmito návrhy znovu novelizuje. Viz návrh 
platného znění zákona o ČOI. 
 
 

 K čl. I bodu 16 – k § 12: 
Úpravu § 12 požadujeme z návrhu zákona vypustit 

vzhledem k tomu, změny prováděné v návaznosti na novou 
právní úpravu odpovědnosti za přestupek obsahuje výše 
zmíněný doprovodný zákon k zákonu o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 12 vychází ze zákona č. 250/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a rovněž z vládou 
schváleného návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti 
za přestupky a řízení o nich. Nově návrh zákona o ČOI 
ustanovení § 12 nenovelizuje, a to v reakci na vládou 
schválený návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.  
 

 Doporučující připomínky: 
 
Obecně: 

Důvodová zpráva uvádí, že „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.“ Předně 
doporučujeme, aby pro kontrolní činnost byl užíván jednotně 
termín „kontrola“, nikoliv „dozor“ (např. § 2 odst. 2 návrhu). Dále 
podotýkáme, že cílem přijetí kontrolního řádu bylo, aby se stal 
obecným kodexem pro proces kontroly, je proto žádoucí, aby 
kontrolní postupy v co největší možné míře podléhaly tomuto 
procesnímu režimu. Připouštíme, že  

Akceptováno. 
 
Platné znění návrhu novely zákona o ČOI již používá 
jednotně pojem „kontrola“, nikoliv “dozor“. Odůvodnění 
odchylnosti některých kontrolních postupů ve vztahu ke 
kontrolnímu řádu bylo doplněno do zvláštní části důvodové 
zprávy k příslušným ustanovením.  
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od kontrolního řádu je možné se odchýlit, mělo by se tak stát 
pouze ve zvláštních a odůvodněných případech. Doporučujeme 
proto přednostně kontrolní postupy ponechat v režimu 
kontrolního řádu a v případě zvolených odchylek doplnit do 
důvodové zprávy odůvodnění jejich nezbytnosti.   

 
 

 K čl. I bodu 1 – k § 1 odst. 3: 
Návrh zákona upřesňuje v ustanovení § 1 odst. 3 

formulaci pro použití vnitřního organizačního členění pro 
inspektoráty v území. Nejde o komplexní změnu, nýbrž pouze 
o upřesnění již platného ustanovení, a to slovy „a územní 
působnost“. Doporučujeme namísto vnitřního organizačního 
členění České obchodní inspekce, které sice je konformní 
s platnou právní úpravou, použít všeobecné územní členění 
území státu na vyšší územní samosprávné celky odkazující 
přímo na platnou ústavní úpravu ústavního zákona č. 347/1997 
Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o 
změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Takovýto 
postup by byl plně v souladu s plánovanými koncepčními 
záměry v rámci Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v 
území. 
 

Vysvětleno. 
 
Již dle stávající praxe není územní působnost inspektorátů 
ČOI v rozporu s územním členěním území státu v tom 
duchu, že by se nerespektovalo členění krajů. V praxi ani 
nejsou zaznamenány zásadní problémy s fungujícím 
členěním a strukturou.  

 K čl. I bodu 2 – k § 1 odst. 6: 
 Doporučujeme odstavec vypustit pro nadbytečnost, 
postavení ČOI coby subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů vyplývá z § 20e zákona o ochraně 
spotřebitele. 
 

Vysvětleno. 
 
Ukotvení postavení ČOI co by subjektu mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů již bylo zakotveno zákonem č. 
358/2015. Stávající novela zákona o ČOI pouze upřesňuje 
odkaz na zákon o ochraně spotřebitele, kde je činnost ČOI 
jako subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 
více upravena s ohledem na jednoduchou orientaci v právní 
úpravě zejména i spotřebiteli. 
 

 K čl. I bodu 2 – k § 1 odst. 7: 
Není zřejmé, jaký byl záměr předkladatele při formulaci, 

že Evropské spotřebitelské centrum Česká republika „působí při 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 1 odst. 7 bylo vypuštěno. 
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České obchodní inspekci“, obzvlášť za situace, kdy povinnosti 
tohoto centra vymezuje zákon o ochraně spotřebitele. 
Doporučujeme upřesnit, zda má jít o součást České obchodní 
inspekce nebo o samostatný subjekt, pak by bylo třeba vymezit 
jeho formu, činnost, financování, organizaci apod. 
 

 

 K čl. I bodu 3 – k § 2 odst. 1: 
Dikce „nebo vyvíjejí jinou činnost stanovenou zvláštním 

právním předpisem“ je dle našeho názoru zavádějící a neurčitá, 
neboť z ní nelze dovodit, na základě jakých důvodů by tato 
činnost měla podléhat kontrolní pravomoci České obchodní 
inspekce. Doporučujeme ustanovení upravit. 
 

Akceptováno.  
 
Předkladatel měl pod pojmem "jinou činnost" na mysli 
činnost zcela odlišnou než je nabízení, prodej, dodávaní 
nebo uvádění výrobků na trh nebo nabízení nebo 
poskytování služeb. Ustanovení bylo za účelem dosažení 
vyšší právní jistoty doplněno o poznámky pod čarou 
obsahující odkazy na předmětné zákony, ve kterých je tato 
jiná činnost upravena. Zvláštní část důvodové zprávy k § 2 
byla doplněna. 
 

 K čl. I bodu 5 – k § 3 odst. 1 písm. a): 
 Navrhujeme předmětnou část ustanovení vypustit pro 
nadbytečnost, neboť obecnou působnost stanovuje již § 2. 

 

Akceptováno. 
 
Předmětná část ustanovení § 3 byla vypuštěna. 

  K čl. I bodu 5 – k § 5 odst. 1: 
 Smlouva uzavíraná při kontrolním nákupu mezi 
inspektorem a kontrolovanou osobou nemůže být smlouvou 
spotřebitelskou, neboť ta je definována v § 1810 občanského 
zákoníku jako smlouva uzavíraná mezi spotřebitelem a 
podnikatelem. Spotřebitelem pak  
§ 419 občanského zákoníku rozumí jakéhokoliv člověka, který 
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu 
s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Inspektor spotřebitelem 
tedy není, avšak bylo by možné jej prostřednictvím právní fikce 
za spotřebitele pro účely kontrolního nákupu považovat. 
Doporučujeme tedy ustanovení upravit tak, aby v něm bylo 
výslovně uvedeno, že pro účely kontrolního nákupu se inspektor 
považuje za spotřebitele. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 5 bylo přeformulováno. Upustilo se od fikce 
inspektora jako spotřebitele, proto odstavec 1 nově zní: 
 
(1) Kontrolním nákupem se pro účely tohoto zákona rozumí 
uzavření jakékoli smlouvy mezi kontrolovanou osobou a 
inspektorem, jejíž předmět spadá do kontrolní působnosti 
České obchodní inspekce. 
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 Připomínka legislativně technická: 
 
K čl. I bodu 6 - k poznámkám pod čarou č. 11 a 13:  
U poznámek pod čarou č. 11 a č. 13 doporučujeme uvádět: 
„zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)“, nikoliv „ve 
znění pozdějších předpisů“, neboť zákon dosud nebyl 
novelizován. 
 

Akceptováno. 
 
Poznámka pod čarou byla upravena. 

10. 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

11. 
Ministerstvo 
zdravotnictví 
 
 

Zásadní připomínky: 
 
 1. K části první čl. I bodu 2 (§ 1  
odst. 6): 
Navrhujeme vypustit odstavec 6, nebo odpovídajícím způsobem 
upravit znění § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele  
(dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Nově navrhovaný odstavec 6 v § 1 je podle našeho názoru 
nepřímou a navíc nepřesnou novelizací zákona o ochraně 
spotřebitele, který v § 20e stanoví subjekty mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů. Máme za to, že dosavadní znění 
§ 20e cit. zákona, resp. jeho písmeno d) zcela srozumitelně 
stanoví působnost České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) 
v této oblasti a nevidíme žádný důvod pro navrhované znění 
odstavce 6. Důvody pro tuto duplicitní a nepřesnou úpravu 
nejsou obsaženy ani v důvodové zprávě 
 

Vysvětleno. 
 
Ukotvení postavení ČOI co by subjektu mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů bylo zakotveno již zákonem č. 
358/2015. Stávající novela zákona o ČOI pouze upřesňuje 
odkaz na zákon o ochraně spotřebitele, kde je činnost ČOI 
jako subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů 
více upravena s ohledem na jednoduchou orientaci v právní 
úpravě zejména i spotřebiteli. 
 

 2. K části první čl. I bodu 2 (§ 1 odst. 7): 
Navrhujeme odstavec 7 vypustit.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 1 odst. 7 bylo vypuštěno. 
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Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení nemá normativní povahu. V důvodové 
zprávě se uvádí, že Evropské spotřebitelské centrum Česká 
republika sice vykonává činnosti vyplývající z § 20l zákona o 
ochraně spotřebitele, resp. z přímo použitelného předpisu EU, 
avšak zatím v právním řádu chybí jeho jednoznačné ukotvení. 
Navrženým ustanovením, které pouze konstatuje, že „při ČOI 
působí Evropské spotřebitelské centrum“ však v žádném případě 
k jednoznačnému ukotvení tohoto centra nedochází.  Navíc jsou 
povinnosti tohoto centra uvedeny v zákoně o ochraně 
spotřebitele a v zákoně o ČOI nikoliv. Z textu není zřejmé, zda 
se slovy „při ČOI působí“ rozumí, že jde součást ČOI, nebo zda 
jde o nějaký jiný subjekt. Pokud by šlo o jiný subjekt, zákon by 
musel stanovit jeho právní formu, jeho činnost, financování, 
organizaci, atd.   
 

 3. K části první čl. I bodu 3 (§ 2) 
Text ustanovení je třeba upravit tak, aby bylo jednoznačné, že 
ČOI provádí kontrolu výrobků, služeb nebo jiných činností pouze 
tehdy, pokud jí tuto působnost svěřil zákon o ČOI, nebo jiné 
zákony. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované ustanovení, kde se uvádí, že ČOI provádí kontrolu 
„v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním 
předpisem“ je zavádějící, neboť slovo „rozsah“ neznamená 
totéž, co „působnost“. Ustanovení by mohlo být vnímáno i tak, 
že ČOI bude moci kontrolovat i výrobky a činnosti, které spadají 
do působnosti jiných kontrolních orgánů podle zvláštních 
právních předpisů (např. orgánů ochrany veřejného zdraví podle 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 
 

Akceptováno. 
 
Předkladatel měl pod pojmem "jinou činnost" opravdu na 
mysli činnost zcela odlišnou než je nabízení, prodej, 
dodávaní nebo uvádění výrobků na trh nebo nabízení nebo 
poskytování služeb. Ustanovení bylo za účelem dosažení 
vyšší právní jistoty doplněno o poznámky pod čarou 
obsahující odkazy na předmětné zákony, ve kterých je tato 
jiná činnost upravena. Zvláštní část důvodové zprávy k § 2 
byla doplněna. Předmětné ustanovení bylo upraveno a nově 
zní: 
 
(1) Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické 
osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na 
trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí 
jinou činnost podle tohoto zákona nebo jiného právního 
předpisu9) (dále jen „kontrolovaná osoba“), pokud je k 
výkonu kontroly zákonem výslovně zmocněna 10). 

 
 4. K části první čl. I bodu 6 (§ 5 až § 6a) 

Z nově navržených ustanovení není zřejmé, zda navrhovaná 
Akceptováno. 
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úprava obsahuje pouze určité potřebné odchylky od obecné 
právní úpravy obsažené v kontrolním řádu (zákon č. 255/2012 
Sb.), nebo zda se kontrolní řád, nebo některá jeho ustanovení 
při provádění kontroly podle navrhovaného zákona nepoužijí. 
V návrhu jsou zaváděny některé nové pojmy, které kontrolní řád 
nezná (např. „zúčastněná osoba“) a není ani zřejmé, proč není 
použit pojem známý z kontrolního řádu („povinná osoba“). 
V navrhovaných ustanoveních lze nalézt i určité duplicity 
s některými ustanoveními kontrolního řádu.  
Považujeme proto za nezbytné vyjasnit vztah nově 
navrhovaných ustanovení týkajících se kontroly prováděné ČOI 
ke kontrolnímu řádu (zákon č. 255/2012 Sb.) tak, aby bylo 
jednoznačné, jaká ustanovení kterých zákonů se pro postup při 
provádění kontroly mají použít. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Zvláštní část důvodové zprávy byla v předmětných 
ustanoveních doplněna o požadovaná vysvětlení. 

 Doporučující připomínky: 
 
1. Obecně 
    Návrh je třeba podrobit celkové revizi z hlediska jeho 
souladnosti s požadavky na tvorbu právních předpisů 
obsaženými v Legislativních pravidlech vlády. 
 

Akceptováno. 
 
Viz návrh platného znění zákona o ČOI. 
 

 2. K části první čl. I bodu 5 (§ 3) 
- v odstavci 1 je třeba písmeno a) vypustit, neboť je duplicitní s § 
2;  
 
 
- v odstavci 1 písm. b) je použita nesprávná terminologie 
„správní    
  tresty“; 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno. 
 
Předmětná část ustanovení § 3 byla vypuštěna. 
 
Akceptováno. 
 
Text dotčeného ustanovení byl upraven a zní: 
 
a) ukládá pokuty a jiná opatření podle tohoto zákona nebo 
podle jiného právního předpisu 
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- v odstavci 1 písm. d) je třeba text upřesnit tak, aby bylo zřejmé,   
  o jaké „rozbory“ se jedná; v navrženém ustanovení rovněž 
postrádáme upřesnění „orgánů nebo osob“, které budou pro ČOI 
rozbory provádět, neboť navržené ustanovení umožní, aby 
rozbory či analýzy pro účely kontroly prováděl fakticky kdokoliv. 
 

Vysvětleno. 
 
V některých případech postačí k odhalení klamání 
spotřebitele pouhá vizuální kontrola na místě (např. 
materiálové složení výrobku), v jiných případech je třeba 
provést odborný rozbor v laboratoři (jako příklad lze uvést 
pravost vytipovaných šperků, u nichž prodávající deklaroval, 
že se jedná o přírodní kameny, avšak předběžný posudek 
svědčil tomu, že se jedná o syntetické kameny, může 
potvrdit až odborný rozbor zakoupených vzorků). 
Opatřování důkazních prostředků závisí na uvážení 
kontrolujícího a každý rozbor nemusí být prováděn nutně 
akreditovanou osobou.  
 

 3. K části první čl. I bodu 15 (§ 9) 
Máme za to, že navrhovaná úprava neodpovídá požadavkům na 
řešení správního trestání, když namísto stanovení konkrétních 
skutkových podstat správních deliktů a k nim přiřazených pokut 
odpovídajících závažnosti porušené právní povinnosti se obecně 
stanoví blanketní skutková podstata, a to „porušení povinnosti 
stanovené zákonem o ČOI“ a „porušení opatření uloženého 
ČOI“. Z hlediska právní jistoty je taková úprava nepřijatelná. 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 s ohledem na zásadu "nullum crimen sine 
lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků podle zákona o ČOI. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. 
 

 K důvodové zprávě: 
 
K obecné části bodu 2: 
K druhému pododstavci uvádíme, že již podle stávající právní 
úpravy obsažené v kontrolním řádu má dozorový orgán právo 
vstupovat do prostor podnikatele a není tedy třeba provádět 
obdobnou úpravu navrhovaným zákonem. K tomu též 
odůvodnění zásadní připomínky k bodu 6 návrhu. 
 
Třetí pododstavec je nutné doplnit o vysvětlení dopadů 
ustanovení týkajících se zastírání totožnosti inspektora a 
utajování činnosti ČOI na registry veřejné správy, v nichž mají 
být prováděny změny identity.  Vzhledem k tomu, že kontrolu 
určitých výrobků, služeb a činností provádějí podle zvláštních 

Akceptováno. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy byla v předmětných 
ustanoveních doplněna o požadovaná vysvětlení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAEVBP7GQ)



29 

právních předpisů i jiné dozorové orgány a jejich inspektoři, je 
otázkou, zda by tato problematika neměla být obdobně řešena i 
v jiných právních předpisech, nebo zda by spíše neměla být 
upravena v obecném právním předpise, tj. v kontrolním řádu.  
 

 K obecné části bodu 4: 
V této části se odůvodňuje nezbytnost zásahu do 
nedotknutelnosti obydlí, přičemž však z normativního textu 
taková skutečnost přímo nevyplývá. Pokud je pro výkon dozoru 
nezbytné zajistit právo vstupu dozorového orgánu do 
soukromých prostor podnikatelů, mělo by toto právo být přiznáno 
nejen inspektorům ČOI, ale i inspektorům ostatních dozorových 
orgánů a taková právní úprava by měla být obsažena 
v obecném právním předpise, tj. v kontrolním řádu. 
 

Akceptováno. 
 
Návrh novely zákona o ČOI nově upravuje pravomoc 
zjednání přístupu do prostor. Viz návrh platného znění 
zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové zprávy k § 6 byla 
v tomto ohledu doplněna. 

12. 
Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínky: 
 
K návrhu zákona - legislativně technicky: 
1. Označení „část první“ v návrhu doporučujeme zarovnat na 

střed. 
 

Akceptováno. 
 

 2. V bodě 2 návrhu doporučujeme zkratku „odst.“ nahradit 
slovem „odstavce“ v souladu s čl. 57 odst. 2 písm. c) LPV. 

 

Akceptováno. 
 

 3. K bodu 2 návrhu upozorňujeme, že ve slovním spojení 
„včetně poznámek pod čarou č. X a č. Y“ se čárka před a za 
tímto textem nepíše. Obdobně k bodu 3 a 11. 

 

Akceptováno. 
 

 4. V bodě 6 doporučujeme zrušit čárku za textem „pozn. pod 
čarou 13)“ a doplnit před označení § 5 uvozovku. 

 

Akceptováno. 
 

 5. V bodě 8 návrhu doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 
písm. b) před slovo „doplňuje“ uvést slova „na konci 
odstavce“. Dále doporučujeme vypustit slovo „nová“, neboť 
tento text se v souladu s LPV v takovém případě neuvádí. 

 

Akceptováno. 
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 6. V bodě 9 návrhu doporučujeme za slova „na konci věty“ 
doplnit „první“, aby bylo nepochybné, k jaké části ustanovení 
se změna vztahuje. K bodu 9 dále upozorňujeme na 
nedostatek v platném znění, kde je součástí měněného textu 
také čárka za spojením „odstavce 2“. 

 

Akceptováno. 
 

 7. V bodě 10 doporučujeme neuvádět slovo „nový“, viz čl. 58 
odst. 4 písm. a) LPV. 

 

Akceptováno. 
 

 8. V bodě 11 návrhu doporučujeme doplnit před označení 
odstavce (1) uvozovku. 

 

Akceptováno. 
 

 9. V bodě 13 návrhu doporučujeme doplnit na konec 
vkládaného textu uvozovku. Současně ji doporučujeme 
odstranit v navazující větě. 

Akceptováno. 
 

 10. V části druhé doporučujeme bod 3 návrhu upravit v souladu 
s čl. 57 odst. 3 LPV tedy místo formulace „slovo“ použít 
formulaci „text“. 

 

Akceptováno. 
 

 K návrhu zákona - věcně: 
11. K bodu 2, odstavci 7. Upozorňujeme, že ustanovení nemá 

normativní povahu. Dle čl. 39 odst. 1 LPV právní předpis 
obsahuje pouze ustanovení normativní povahy. 

 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 1 odst. 7 bylo vypuštěno. 
 

 12. Bod 6 návrhu, konkrétně ustanovení § 5 odst. 1 považujeme 
za nesrozumitelné. V návrhu jsou chybně uvedeny čárky 
mezi větami (řádek třetí - za slovem „pracovněprávního“ se 
čárka dle čl. 42 odst. 1 LPV nepíše, naopak je ji nutné uvést 
za slovy „nebo obdobného vztahu“ (řádek čtvrtý), neboť zde 
čárka odděluje vloženou větu ve větě „která úkoly vykonává 
fakticky“). V návaznosti na interpunkční nedostatky a 
složitost textu není zřejmé, k čemu se vztažné věty skutečně 
vztahují. Doporučujeme proto ustanovení přeformulovat, 
například do písmen. 

 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 5 bylo přeformulováno a čárky v předmětném 
ustanovení byly upraveny.  Viz návrh platného znění zákona 
o ČOI. 

 13. K bodu 6, § 5 odst. 2 upozorňujeme, že dle čl. 45 odst. 5 
LPV se v případě odkazu na jiný právní předpis použijí slova 

Akceptováno. 
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„jiný právní předpis“, nikoliv zvláštní právní předpis. 
Obdobně k bodu 3, 5, 6 a bodu 1 části II návrhu. 

 
 14. K bodu 6 návrhu, § 5a. Je na zvážení, zda by podle § 5a 

měla ČOI mít právo zřizovat falešnou identitu pro své 
inspektory a za tím účelem, byť zprostředkovaně, zasahovat 
do informačních systémů. Navržené opatření je odůvodněno 
tím, že inspektoři při své činnosti podstupují nepřiměřené 
riziko ohrožující jejich soukromí. Důvodová zpráva ani RIA 
však neuvádí žádnou statistiku nebo analýzu, kolika případů 
by se takové opatření mělo týkat, ani zdůvodnění 
nezbytnosti takové úpravy. Domníváme se, že se jedná o 
kompetenci se značnými bezpečnostními riziky. V návrhu se 
uvádí, že ČOI povede evidenci takto vydaných dokladů, což 
zabrání jejich případnému zneužití. Je otázkou, zda je tento 
způsob kontroly dostačují s ohledem na povahu rizik 
souvisejících se zneužitím takto vystavených dokladů. Navíc 
by se z takové kompetence mohl stát precedens pro další 
kontrolní orgány, přičemž je otázkou, zda je toto žádoucí. 

 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 5a bylo přepracováno ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra, přičemž konkrétní mechanismus 
používání a vydávání krycích prostředků je utajovanou 
informací stupně utajení Vyhrazené a bude upraven 
interním předpisem ČOI. Viz návrh platného znění zákona o 
ČOI. Zvláštní část důvodové zprávy k § 5a byla doplněna.  
 

 15. K bodu 6 a poznámce pod čarou č. 13 upozorňujeme, že 
odkazuje na neexistující ustanovení. Autor měl patrně na 
mysli § 5.  

 

Akceptováno. 
 
Předmětná poznámka pod čarou již v novém platném znění 
zákona o ČOI nefiguruje. 
 

 16. K bodu 15. Domníváme se, že navrhovaná úprava 
neodpovídá požadavkům správního trestání, když se 
obecně stanoví blanketní skutková podstata, a to „porušení 
povinnosti stanovené zákonem o ČOI“ a „porušení opatření 
uloženého ČOI“ bez bližší konkretizace.  

 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 s ohledem na zásadu "nullum crimen sine 
lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků podle zákona o ČOI. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. 
 

 K důvodové zprávě: 
17. Na straně 3 obecné části v druhém odstavci se ve slově 

„jejíchž“ písmeno „ch“ nepíše, neboť se uvedené vztahuje 
k praxi.  

 

Akceptováno. 
 
Text byl upraven. 
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 18. Ve zvláštní části důvodové zprávy doporučujeme doplnit 
zdůvodnění k části třetí návrhu, tedy účinnosti právního 
předpisu. 

 

Akceptováno. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy byla doplněna o vysvětlení 
k části třetí novely zákona o ČOI. 
 

 K hodnocení dopadů regulace: 
19. Upozorňujeme, že na straně 1 dokumentu je uveden jako 

předpokládaný termín nabytí účinnosti 6/2017. Tento termín 
nekoresponduje s termínem stanoveným v návrhu. I 
s ohledem na tento fakt doporučujeme doplnit důvodovou 
zprávu, viz bod 18 našich připomínek. 

 

Akceptováno. 
 
Text byl upraven. 

13. 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

14. 
ÚV ČR - VÚV 

Zásadní připomínka: 
 Žádná. 

 

 Připomínka: 
1) Předložená novela zřejmě v rámci možného reflektuje 

především potřebu zpřesnit dikci zákona tam, kde dosud 
přestupníci nalézali prostor, jak zákon obcházet, tj. reflektuje 
především „klasické“ poškozování spotřebitele či deformace 
trhu ze strany nabídky. Nicméně vývoj mezitím pokročil, a 
v rámci nástupu digitalizace se otevírá tzv. „ekonomika 
sdílení“, kde lze předpokládat podobně defektní a závadové 
chování vůči spotřebiteli, jen v jiné, „modernější“ podobě, a 
bylo by proto potřeba – možná v předstihu – i tomuto 
fenoménu věnovat jistou pozornost. 

 
Například dosud nevyjasněnou zůstává otázka, zda třeba řidič 
soukromého automobilu, který si lze najmout prostřednictvím 
internetové platformy (Uber apod.), je osobou samostatně 
výdělečně činnou, či zaměstnancem, a případně zaměstnancem 
koho – zda je zaměstnancem cestujícího, nebo zaměstnancem 
provozovatele internetové platformy. Ale co hlavně: je třeba 
přesné určení příslušné právní úpravy, pokud jde 

Vysvětleno. 
 
Otázky týkající se právní úpravy vztahů mezi společností 
Uber a řidiči soukromého automobilu, resp. obecně otázky 
týkající se sdílené ekonomiky jdou mimo rámec návrhu 
novely zákona o ČOI, který je především procesním 
předpisem upravujícím působnost a pravomoci ČOI. 
 
Předkladatel však souhlasí s tím, že je této otázce třeba 
věnovat náležitou pozornost. 
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o pracovněprávní předpisy a právní předpisy týkající se jak 
odpovědnosti za škodu, tak případně poškození spotřebitele 
– pasažéra, jak s tím máme „bohaté“ zkušenosti v klasické 
taxislužbě. 
 
Závěr 
Uplatňujeme pouze doporučující připomínku, jejíž řešení však 
bude podle našeho názoru v blízké budoucnosti velmi aktuální, a 
bylo by vhodné s ním přijít v předstihu.  
 

15. 
Ministr a 
předseda 
Legislativní 
rady vlády 
 
 

Zásadní připomínky: 
 

1. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 2 (§ 1 odst. 7 zákona o 
České obchodní inspekci) 

 
Žádáme o přeformulování a zpřesnění znění § 1 odst. 7 „Při 
České obchodní inspekci působí Evropské spotřebitelské 
centrum Česká republika.“ Z uvedeného ustanovení není patrné, 
jaká je povaha právního vztahu Evropského spotřebitelského 
centra Česká republika vůči České obchodní inspekci. V 
důvodové zprávě návazně požadujeme uvést, zda je Evropské 
spotřebitelské centrum Česká republika organizační složkou 
České obchodní inspekce, zda zaměstnanci Evropského 
spotřebitelského centra Česká republika spadají pod režim 
zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, popřípadě jakým jiným 
způsobem jsou upraveny vzájemné vztahy Evropského 
spotřebitelského centra Česká republika a České obchodní 
inspekce. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 1 odst. 7 bylo vypuštěno. 
 

 2. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 6 (§ 5a zákona o České 
obchodní inspekci) 

 
Toto ustanovení dává inspektorům ČOI možnost vystupovat pod 
změněnou identitou (včetně užívání krycích dokladů). 
 
Ačkoliv obecně chápu a akceptuji důvody, které ČOI vedou 
k úvahám o potřebě krycích identit a dokladů, v důvodové 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 5a bylo přepracováno ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra. Zvláštní část důvodové zprávy k § 5a 
byla doplněna o požadované vysvětlení.  
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zprávě i zprávě RIA postrádám rozbor alternativních variant 
řešení, případně srovnání, jak je tento problém řešen 
v zahraničí. Pravomoc využívat krycí doklady je poměrně silná a 
bývá vyhrazena bezpečnostním sborům a tajným službám. Má-li 
být svěřena ČOI, je jistě nutné (kromě patřičných opatření proti 
zneužití, viz níže) doplnit návrh zákona úvahou, proč není 
možné zvolit jiné řešení, například využití součinnosti Policie, 
která již nyní může krycí doklady používat. 
 
Požaduji tedy v návrhu lépe vysvětlit, proč je toto řešení 
nezbytné, respektive jaké další varianty byly zvažovány a 
proč byla zvolena právě tato. Rovněž požaduji srovnat 
navržené řešení s tím, jak pracují kontrolní orgány v jiných 
státech. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o regulaci, která spadá do výlučné působnosti 
členských států EU. Návrh představuje reakci na aplikační 
potíže vnitrostátního dozorového orgánu.   
 
 

 3. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 6 (§ 5a zákona o České 
obchodní inspekci) 

 
Pravomoc užívat krycí doklady je upravena příliš široce a bez 
dostatečné kontroly. 
 
Zákon sice stanoví, že změněnou identitu je možné použít, 
„pokud účelu kontroly nelze dosáhnout jinak“ a do informačních 
systémů se zasahuje „je-li to vzhledem k povaze dokladu nutné,“ 
nikde však není stanoveno, kdo dohlíží na dodržování tohoto 
ustanovení, tedy kdo prakticky posoudí tuto nezbytnost. 
 
Krycí doklad vydá příslušný úřad na žádost ústředního ředitele, 
která je sice odůvodněná, ze zákona však neplyne, že by pro 
využití této pravomoci byla stanovena nějaká kritéria. Patrně 
tedy ani není možné, aby úřad žádost přezkoumal a na základě 
své úvahy zamítl. Evidenci krycích dokladů pak vede samotná 
ČOI. Vzhledem k tomu, že ČOI není bezpečnostní sbor ani tajná 
služba, nepovažuji za nutné, aby si krycí identity opatřovala 
sama. Stejného účelu lze jistě dosáhnout, pokud krycí doklady 
bude pro potřeby ČOI vydávat jiný úřad. Tím bude zaveden 
jakýsi „princip čtyř očí,“ kdy vydávání krycích dokladů nebude 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 5a bylo přepracováno a doplněno o záruku 
zákonnosti spočívající ve výčtu toho, co vše nesmí být 
krycím dokladem. Návrh byl vypracován ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra, přičemž konkrétní mechanismus 
používání a vydávání krycích prostředků je utajovanou 
informací stupně utajení Vyhrazené a bude upraven 
interním předpisem ČOI. Vstup do informačních systémů 
vedených dle jiných právních předpisů bude zajišťovat 
Ministerstvo vnitra, které bude mít na starosti i samotné 
vydávání nebo opatřování krycích dokladů. Viz návrh 
platného znění zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové 
zprávy k § 5a byla doplněna.  
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plně v rukou ČOI. Nejde o neobvyklou úpravu, i Policie může 
v některých situacích opatřovat krycí doklady prostřednictvím 
Ministerstva vnitra. 
 
Zákon dále (na rozdíl např. od zákona o Policii) nevymezuje, 
které doklady smí a nesmí být jako krycí být používány. 
Dovedeno do důsledků by ČOI mohla požádat o vydání krycího 
dokladu na jméno skutečné žijící osoby, či dokonce průkazu 
ústavního činitele, jelikož na rozdíl od ostatních podobných 
zákonů zde výslovný zákaz chybí. 
 
Požaduji tedy: 
 

- Vymezit, které průkazy smějí být využívány jako 
krycí, zejména omezit typy průkazů a zakázat 
používání identit skutečných osob, obdobně jako 
v zákoně o Policii. 

- Stanovit, že krycí doklady bude pro potřeby ČOI 
vdávat pouze Ministerstvo vnitra, které též povede 
evidenci a bude vykonávat dozor nad užíváním 
těchto průkazů. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 4. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 6 (§ 5a zákona o České 
obchodní inspekci) 

 
Informace o krycích dokladech nejsou vyloučeny z působnosti 
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
Zatímco na krycí doklady Policie se vztahuje výjimka podle § 11 
odst. 6 citovaného zákona a na krycí doklady tajných služeb se 
vztahuje § 11 odst. 4 písm. c) téhož zákona, neexistuje 
ustanovení, které by umožnilo odmítnout poskytnutí informací o 
krycích dokladech ČOI. Nelze využít ani § 8a o ochraně 
osobních údajů, protože tu požívají jen skutečné osoby. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Po schválení návrhu novely zákona o ČOI bude nutné 
připravit i novelu nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se 
stanoví seznam utajovaných informací. Z důvodu, že 
dokumentace vztahující se ke krycím dokladům je 
považována za utajovanou informaci v oblasti působnosti 
Ministerstva vnitra (příloha 8 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam utajovaných informací) a s 
ohledem na skutečnost, že obdobnou evidenci povede také 
ČOI, bude nezbytné novelizovat předmětné nařízení vlády 
doplněním o přílohu, která bude obsahovat seznam 
utajovaných informací v oblasti působnosti ČOI. Tím bude 
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Pokud by tedy kdokoliv požádal o seznam krycích dokladů 
vydaných ČOI, musel by jej dostat. 
 
Požaduji doplnění zákona tak, že informace o krycích 
dokladech ČOI se podle předpisů upravujících svobodný 
přístup k informacím neposkytují. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

zajištěna výluka z poskytování informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím, který umožňuje 
odmítnout poskytnutí informace, která je v souladu s 
právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž 
žadatel nemá oprávněný přístup (§ 7 ochrana utajovaných 
informací).  

 5. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 6 (§ 6 zákona o České 
obchodní inspekci) 

 
Toto ustanovení umožňuje inspektorům vstoupit do prostor 
kontrolované osoby, a to i bez jejich souhlasu, překonáním 
zámků apod. Je však třeba zohlednit rozsudek ESLP ve věci 
Delta Pekárny a.s. proti České republice, který požaduje, aby 
podobný zásah mohl být samostatně přezkoumán soudem. 
 
Nejvyšší správní soud dříve samostatné zásahové žaloby 
odmítal (např. rozsudek ve věci sp. zn. 7 Aps 2/2013), pod 
vlivem rozsudku Delta Pekárny a.s. však svůj názor upravil a 
začal takové žaloby připouštět (rozsudek ve věci sp. zn. 5 Afs 
7/2011). Nejde však o uzavřenou otázku. 
 
V současné době je v Poslanecké sněmovně projednávaná 
novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (ST 702), která 
výslovně takové žaloby umožňuje při šetření ÚOHS. V zájmu 
zachování jednoty a jednotného výkladu právního řádu je tedy 
žádoucí, pokud takové ustanovení obsahuje jeden zákon, doplnit 
ho i do ostatních.  
 
Požaduji tedy doplnit § 6 tak, že zjednání přístupu je soudně 
přezkoumatelné na základě žaloby na ochranu před 
nezákonným zásahem. 
 
Obecně však vstup do prostor a místní šetření upravují i další 
zákony (např. energetický zákon), bylo by tudíž vhodnější, aby 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 6 bylo přepracováno. Nově se vztahuje pouze 
na prostory, které nejsou obydlím a rovněž bylo doplněno o 
účast nezúčastněné osoby a povinnost zabezpečit prostory 
po provedení kontroly podle vzoru § 40 zákona o Policii. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové 
zprávy k § 6 byla doplněna. 
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tato otázky byla upravena jednotně v obecném předpise. 
 
Alternativně tedy navrhuji, aby byla v součinnosti 
s Ministerstvem spravedlnosti vypracována novela 
soudního řádu správního, která odstraní potřebu řešit 
otázku v každém zákoně zvlášť. 
 

 6. K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(ZZ RIA) 
 

Požadujeme doplnit do ZZ RIA vymezení a vyhodnocení variant 
věcného řešení obsaženého v normativním textu (v rozsahu, v 
jakém představuje výraznou změnu oproti stávající úpravě – tj. 
pokud jde o oprávnění inspektorů zjednat si vstup do prostor, 
požadovat informace o identitě osob působících na internetu, 
používat falešnou identitu a odstoupit od kontrolního nákupu), tj. 
vymezit varianty řešení (a to včetně možných alternativ 
navrhovaného řešení) pro každý z těchto jednotlivých problémů. 
Tyto varianty je pak třeba navzájem porovnat a vyhodnotit z 
hlediska jejich přínosů a nákladů, a to pro všechny dotčené 
subjekty, co možná v kvantifikované podobě. Stávající podoba 
vymezení a vyhodnocení variant (obsahující kromě nulové 
varianty pouze dvě varianty legislativně technického řešení 
navrhovaných věcných změn) je pouze formální a řádné 
vyhodnocení přínosů a nákladů navrhované úpravy (oproti 
stávající úpravě či možným alternativám) neumožňuje. 
 

Akceptováno, vysvětleno. 
 
ZZ RIA byla doplněna. 

 Připomínky: 
 

7. K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 6 (§ 6a zákona o České 
obchodní inspekci) 
 

Smyslem ustanovení je identifikovat provozovatele internetových 
serverů, není však jasné, jak bude mechanismus v praxi 
fungovat. Jak může ČOI požadovat po kontrolované osobě 
sebeidentifikaci, když v první řadě neví, kdo je kontrolovaná 
osoba? Stejně tak není jasné, na koho směřuje věta druhá, 

Akceptováno.  
 
Ustanovení § 6a bylo přeformulováno, zvláštní část 
důvodové zprávy byla doplněna. Nová úprava § 6a zní 
následovně: 
 
Inspektor je pro účely zahájení kontroly oprávněn požadovat 
informace, jež jsou nezbytné ke zjištění totožnosti 
prodávajícího, který nabízí nebo prodává zboží či služby 
prostřednictvím internetové stránky nebo jiného 
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podle které může inspektor požadovat tyto informace po osobě, 
„která s požadovanými informacemi nakládá“. Má-li směřovat na 
kohokoliv, kdo takovou informaci byť i teoreticky může mít, pak 
je podle mého názoru zbytečně široká. Má-li směřovat na 
poskytovatele internetového připojení či provozovatele serverů, 
pak by to zde mělo být specifikováno. 
 
Požaduji ustanovení vyjasnit. 
 

elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo 
služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného 
elektronického prostředku může objednat. Oprávnění podle 
věty první má inspektor vůči osobě, která s požadovanými 
informacemi nakládá. Osoba podle věty druhé poskytne 
inspektorovi informace bez zbytečného odkladu. 
 

  
8. Doporučujeme doplnit do ZZ RIA další informace o 

průběhu a výsledku konzultačního procesu, tj. podrobně 
popsat, s jakými konkrétními subjekty byla navrhovaná 
úprava konzultována, jaké jejich připomínky v ní byly 
zohledněny a naopak jakým jejich připomínkám nebylo 
vyhověno, vždy s příslušným zdůvodněním.  

 

Akceptováno. 
 
Příslušná část ZZ RIA byla doplněna.   

 9. Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace doplnit 
termín jeho provedení a uvést konkrétní indikátory, podle 
nichž bude posuzována účinnost navržené právní 
úpravy, tj. naplnění jejích cílů, popř. její nezamýšlené 
důsledky. Výběr těchto indikátorů není vhodné provádět 
až ex post, mimo jiné i s ohledem na potřebu včasného 
shromáždění dat nezbytných pro tento přezkum. 

 

Akceptováno. 
 
Příslušná část ZZ RIA byla doplněna.   

16.  
Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace a 
předseda Rady 
pro výzkum, 
vývoj a 
inovace 

Bez připomínek.  

17. 
Odbor 
kompatibility 

Připomínky a případné návrhy změn:  Vysvětleno. 
 
V předloženém návrhu dochází pouze k precizaci 
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K novelizačnímu bodu 3, § 2 odst. 2: 

1. Dle důvodové zprávy toto ustanovení vyjasňuje, 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. Dotčené ustanovení však není vykazováno jako 
implementační. Za účelem vyjasnění věcné působnosti návrh 
pouze odkazuje na přílohu nařízení č. 2006/2004, která 
vyjmenovává příslušné směrnice, které jsou již transponovány 
v českém právním řádu. Jeví se sporné upravovat zákonem 
znovu otázky, které by měly vyplývat z jiných právních předpisů. 
Je-li cílem předkladatele vyjasnit působnost ČOI na daném 
úseku, domníváme se, že v této situaci by bylo vhodnější 
vymezit v návrhu působnost ČOI prostřednictvím českých 
právních předpisů, které implementují příslušné směrnice 
vyjmenované v příloze nařízení, a to alespoň jejich uvedením 
v poznámce pod čarou. Zvolené řešení formou odkazů na 
směrnice považujeme za nepřehledné. Současně je nutné 
vyjasnit, vzhledem k vazbě na nařízení č. 2006/2004, zda 
dotčené ustanovení skutečně není implementační. 

2. Odkazuje-li se v návrhu na přímo použitelný předpis Evropské 
unie, v příslušné poznámce pod čarou je vždy uveden plný 
název dotčeného předpisu. Požadujeme, aby předkladatel 
rovněž v poslední větě ustanovení § 2 odst. 2 doplnil u odkazu 
na přímo použitelný předpis Evropské unie o spolupráci v oblasti 
ochrany spotřebitele poznámku pod čarou obsahující plný název 
tohoto předpisu.  

 

dotčeného ustanovení. Obsahově se text předmětného 
ustanovení zákona o ČOI nemění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Název přímo použitelného předpisu EU byl opraven a návrh 
již obsahuje jeho plný název. 

 K novelizačnímu bodu 6, § 6 

Oprávnění inspektora ke zjednání přístupu do prostor 
kontrolované osoby považujeme z hlediska jeho ústavněprávní 
konformity za hraniční. Důvodová zpráva konstatuje legitimnost 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 6 bylo přepracováno. Nově se vztahuje pouze 
na prostory, které nejsou obydlím a rovněž bylo doplněno o 
účast nezúčastněné osoby a povinnost zabezpečit prostory 
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a přiměřenost tohoto nástroje s odkazem na veřejný zájem a 
účinné předcházení škodlivým jevům, které mohou mít negativní 
důsledky pro spotřebitele nebo hospodářskou soutěž. V 
případech zásahu do osobní integrity a omezení základních práv 
judikatura Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva 
jednoznačně omezuje použití nástrojů při realizaci veřejného 
zájmu na situace, které jsou výjimečné, kdy účelu sledovaného 
veřejným zájmem nelze dosáhnout jinak a je-li to v demokratické 
společnosti nezbytné (např. sp. zn. Pl. ÚS 3/09). 
Nedotknutelnost obydlí, v širším smyslu ochrana soukromí, je 
garantována v čl. 12 Listiny základních práv a svobod, v čl. 8 
Úmluvy o ochraně základních práv a také v čl. 7 Listiny 
základních práv EU.  Obydlí je ve světle judikatury ESLP 
potřeba vykládat šířeji nejen jako prostor jednotlivce určený k 
bydlení, ale také např. jako sídlo společnosti, pobočku či 
provozovnu právnických osob, kancelářské prostory (viz. např. 
Société Colas Est. proti Francii; Crémieux proti Francii). Váže-li 
předmětné ustanovení oprávnění ke zjednání přístupu na vágní 
a neurčitá hlediska dosažení účelu kontroly a důvodného 
podezření inspektora, lze pochybovat o tom, že tato úprava 
splňuje přísný test pro legitimní zásah do základního práva. 
Předložený materiál v dané otázce nedostatečně zdůvodňuje 
nezbytnost a přiměřenost navrhované pravomoci. Navrženou 
úpravu proto považujeme za potenciálně konfliktní s ústavním 
pořádkem a mezinárodní ochranou základních práv a svobod.         

Tato připomínka je zásadní. 

Závěr: 

Přestože návrhem zákona není do právního řádu České 
republiky přímo implementováno právo EU, navrhovaný rozsah 
pravomocí inspektorů zasahuje do práva na ochranu soukromí a 
může být v rozporu s obecnými principy práva EU. Je nezbytné, 
aby předkladatel ve výše uvedeném smyslu důkladně vyhodnotil 
přiměřenost prosazování veřejného zájmu v kontextu ústavní a 

po provedení kontroly podle vzoru § 40 zákona o Policii. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové 
zprávy k § 6 byla doplněna. 
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mezinárodní ochrany základních práv a svobod. 

 
18.  
Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

19.  
Český 
telekomunikač
ní úřad 
 
 
 
 

K bodu 5 nový § 3 
Navrhujeme z původního znění ustanovení § 3 zákona o České 
obchodní inspekci ponechat písmena b) a c) a vložit je za 
písmeno a) nově navrženého znění ustanovení § 3: 
 
b) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a 
škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k 
jejich odstranění, 
 
c) zabezpečuje a provádí systematickou kontrolu plnění opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin, 
 
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena d) až f). 
 
Odůvodnění: 
U rádiových zařízení dodávaných na trh se vyskytují často 
formální nedostatky nově definované v čl. 43 odst. 1 směrnice 
2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci 
právních předpisů členských států týkajících se dodávání 
rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES 
(například označení CE nebylo umístěno, EU prohlášení o 
shodě nebylo vypracováno, EU prohlášení o shodě nebylo 
vypracováno správně). 
 
Při zjištění těchto nedostatků článek 43 směrnice 2014/53/EU 
požaduje, aby byl odstraněn nesoulad, případně omezeno nebo 
zakázáno dodávání dotčeného rádiového zařízení na trh, nebo 
zajištěno, aby bylo staženo z oběhu nebo z trhu. 
 
Směrnice 2014/53/EU bude transponována návrhem nařízení 
vlády č. 426/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády, kterým se 

Vysvětleno. 
 
ČTÚ nevyplynou po vypuštění předmětných ustanovení § 3 
návrhu novely zákona o ČOI žádné nové pravomoci. 
Navržená změna představuje pouze legislativně technickou 
úpravu. Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh je obecným 
předpisem, pravomoci z něj vyplývající může ČTÚ aplikovat 
v souvislosti s jeho věcnou působností, tedy kontrolou 
provozu rádiových a telekomunikačních zařízení, nikoli 
uvádění těchto výrobků na trh, které patří pod kompetence 
ČOI.  
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stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační 
koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ponechání ustanovení § 3 písm. b) a c) v zákoně o České 
obchodní inspekci je v souladu s uvedenou směrnicí, a 
systematická kontrola prováděná Českou obchodní inspekcí je 
tedy na místě. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

20.  
Hospodářská 
komora ČR 
 
 

A. Konkrétní zásadní připomínka k předkládanému 
materiálu 
1. Připomínka k Části I bodu 1, § 1 odst. 3 
Navrhujeme, aby sídla a územní působnost inspektorátů byla 
upravena přímo v zákoně. 
Odůvodnění: 
Pokud budou sídla a územní působnost inspektorátů upravena 
přímo v zákoně, odpadne nebezpečí, že se sídla inspektorátů a 
jejich územní působnost mohou v průběhu času různě měnit. 
Zvláště malí a střední podnikatelé by měli mít zákonem 
zakotvenou jistotu, kdo pro ně bude oním „místně příslušným 
inspektorátem“, se kterým budou povinni v rámci své činnosti 
komunikovat. 
 

 
 
 
Vysvětleno. 
 
Již dle stávající praxe není územní působnost inspektorátů 
ČOI v rozporu s územním členěním území státu v tom 
duchu, že by se nerespektovalo členění krajů. V praxi ani 
nejsou zaznamenány zásadní problémy s fungujícím 
členěním a strukturou. 

 2. Připomínka k Části I bodu 5, § 3 odst. 2 
Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
 „(2) Analýzu vzorků vybraných minerálních olejů a některých 
dalších minerálních olejů podle zákona upravujícího spotřební 
daně odebraných Českou obchodní inspekcí mohou provádět na 
žádost České obchodní inspekce pouze akreditované osoby.“ 

Odůvodnění: 
V zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů neexistuje pojem „vybraný minerální olej“ 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení operuje s pojmem, který používá jednak zákon 
o spotřební dani, a jednak i vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných 
minerálních olejů a značkování některých dalších 
minerálních olejů. Předmětné ustanovení návrhu novely 
zákona o ČOI používá správný pojem a jeho změna není 
potřebná. 
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nebo „některý další minerální olej“. Zřejmě tím chtěl být vymezen 
okruh minerálních olejů, které jsou předmětem značkování a 
barvení, resp. značkování. Absence uvedených definic 
způsobuje neurčitost uvedených pojmů, resp. této právní normy 
a zakládá pochybnost o jejím obsahu. Navíc je absolutně 
nezbytné, aby všechny minerální oleje podle zákona 
upravujícího spotřební daně (tedy např. i pohonné hmoty), 
jejichž vzorky Česká obchodní inspekce odebírá, rozborovala 
akreditovaná osoba (laboratoř), neboť jedině tak je možné 
garantovat potřebnou odbornost a kvalitu provedení.  
 

 3. Připomínka k Části I bodu 6, § 5 odst. 1 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„(1) V případě kontrolního nákupu oznámí inspektor 
kontrolované osobě nebo osobě zúčastněné při kontrole, která je 
s kontrolovanou osobou v pracovněprávním nebo obdobném 
vztahu, případně osobě, která úkoly, jež by jí vyplývaly z 
pracovněprávního, nebo obdobného vztahu vykonává fakticky, 
pokud je plnění těchto úkolů spojeno s předmětem kontroly (dále 
jen „zúčastněná osoba“) bezprostředně po ukončení nákupu, 
pokud byl nákup uskutečněn v provozovně kontrolované 
osoby nebo umožňuje-li to forma prodeje, že vykonaný nákup 
byl kontrolní. V ostatních případech nejpozději do 14 dnů od 
převzetí plnění. Pod pojmem kontrolní nákup se pro účely 
tohoto zákona rozumí uzavření jakékoli spotřebitelské smlouvy 
spadající do rozsahu kontrolní působnosti České obchodní 
inspekce stanovené v § 2 tohoto zákona.“.    

Odůvodnění:  
Dosavadní formulace části první věty „nebo nejpozději do 14 
dnů od převzetí plnění“ by mohla vést k neodůvodněnému 
prodlužování oznámení. Jen pokud to nelze učinit ihned /vazba 
na formu prodeje/, lze lhůtu prodloužit. Je-li obava z možných 
následků – lze použít navržený § 5a – anonymita a ochrana 
osobních údajů inspektora. Nová formulace zabrání také tomu, 
aby kontroloři nedělali kontrolní nákupy zcela tajně na 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na připomínky dalších připomínkových míst 
došlo k přeformulování celého ustanovení § 5. Viz platné 
znění návrhu novely zákona o ČOI. Nově předmětný 
odstavec zní: 
 
(2) Inspektor oznámí, že provedený nákup byl kontrolní, 
kontrolované osobě nebo osobě, která je s kontrolovanou 
osobou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, 
případně osobě, která úkoly, jež by jí vyplývaly 
z pracovněprávního nebo obdobného vztahu, vykonává 
fakticky, pokud je plnění těchto úkolů spojeno s předmětem 
kontroly a pokud je tato osoba přítomna na místě kontroly 
(dále jen „zúčastněná osoba“), a to bezprostředně po 
ukončení nákupu nebo, není-li to s ohledem na formu 
prodeje možné, do 14 dnů od převzetí plnění, nebo 
nejpozději do okamžiku splnění účelu kontroly. 
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provozovnách a pak kontrolované osobě nezasílali informaci 
pouze poštou ve stanovené 14 denní lhůtě s tím, že jim to zákon 
umožňuje. 
 

 4. Připomínka k Části I bodu 6, § 5 odst. 3 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„(3) Pokud to povaha výrobku umožňuje, inspektor vrátí výrobek 
kontrolované osobě bezprostředně po oznámení podle odstavce 
1. Kontrolovaná osoba je následně povinna vrátit České 
obchodní inspekci zaplacenou cenu, a to bez zbytečného 
odkladu, umožňuje-li to forma prodeje, nebo do 14 30 dnů ode 
dne, kdy vrácený výrobek převzala nebo měla možnost jej 
převzít. 

Odůvodnění: 
V pozici kupujícího bude inspektor. Pokud využije svého práva 
na odstoupení, mělo by být jasně stanoveno, že peníze vrací 
kontrolovaný subjekt bezhotovostním převodem na účet České 
obchodní inspekce, nikoliv, aby byly vyplaceny v hotovosti.  
Nejsou také jasné daňové dopady – dobropis se bude 
vystavovat na osobu, na kterou je vystavena faktura. 
 

Vysvětleno. 
 
Cílem navržené úpravy je, aby byl režim vracení 
vzájemného plnění obdobný úpravě odstupování od 
spotřebitelských smluv zakotvené v občanském zákoníku, 
kterou prodávající musejí dodržovat.  

 5. Připomínka k Části I bodu 6, § 6 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„Pokud nelze účelu kontroly dosáhnout jinak, je inspektor 
oprávněn v případě důvodného podezření na závažné porušení 
povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem zajistit 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. O kontrole 
bude bez odkladu vyhotoven písemný záznam, do kterého 
bude kontrolovaná osoba oprávněna zapsat námitky 
vznesené proti vstupu a stanovisko k provedenému 

Vysvětleno. 
 
Kontrolovaná osoba se při nezákonném použití pravomoci 
může bránit využitím institutu žaloby ve správním soudnictví 
nebo se může domáhat náhrady škody způsobené při 
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem. 
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přístupu do prostor kontrolované i jiné osoby.  Za prostory 
podle věty první se považují zejména pozemky, stavby, dopravní 
prostředky nebo jiné prostory.“ 

Odůvodnění: 
Kontrolované i jiné osobě by měla být dána možnost vyslovit 
námitky proti vstupu, které by měl inspektor dokumentovat – 
vyhotovit písmenný záznam (analogicky jako v § 7b odstavec 1). 
 

 Připomínka k Části I bodu 6, § 6 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„(1) Inspektor je v souvislosti s prováděním kontroly oprávněn 
požadovat od kontrolované nebo povinné osoby13) 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 osob 
provozujících internetové stránky. Stejné oprávnění má 
inspektor i vůči osobě, která s požadovanými informacemi 
nakládá.   

(2) Osoby uvedené v odstavci 1 poskytnou inspektorovi 
požadované informace bez zbytečného odkladu.“. 

Odůvodnění: 
Z důvodu právní jistoty by mělo být patrné, že se dané 
ustanovení netýká provozních a lokalizačních údajů a zjišťování 
IP adres. Navrhujeme ustanovení nepoužívat, dokud nebude 
dané ustanovení specifikováno. 
 

Vysvětleno. 
 
 
Ustanovení § 6a bylo přeformulováno, zvláštní část 
důvodové zprávy byla doplněna. Nová úprava § 6a zní 
následovné: 
 
Inspektor je pro účely zahájení kontroly oprávněn požadovat 
informace, jež jsou nezbytné ke zjištění totožnosti 
prodávajícího, který nabízí nebo prodává zboží či služby 
prostřednictvím internetové stránky nebo jiného 
elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo 
služby na této stránce nebo prostřednictvím jiného 
elektronického prostředku může objednat. Oprávnění podle 
věty první má inspektor vůči osobě, která s požadovanými 
informacemi nakládá. Osoba podle věty druhé poskytne 
inspektorovi informace bez zbytečného odkladu. 
 

 6. Připomínka k Části I. bodu 8, § 7 odst. 2 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně 
kontrolované nebo zúčastněné osobě a, neprodleně o něm učiní 
písemný záznam a předá jej přítomné kontrolované nebo 
zúčastněné osobě. Inspektor bez zbytečného odkladu doručí 

Akceptováno, vysvětleno. 
 
Pokud jde o doplnění slovního spojení "bez zbytečného 
odkladu" text byt dle navrhované připomínky upraven. 
Pokud jde o zbytek připomínky lze vysvětlit, že v případech, 
kdy lze záznam učinit na místě kontroly v plném rozsahu, je 
kontrolované osobě zpravidla doručován na místě. 
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kopii písemného záznamu kontrolované osobě.“. 

Odůvodnění: 
Inspektor vyhlašuje opatření a vyhotovuje písemný záznam při 
kontrole a zejména v těchto případech, kdy inspektor zakáže až 
do doby zjednání nápravy např. distribuci nebo použití výrobků, 
je znalost přesného obsahu tohoto záznamu pro rychlé 
odstranění vad a zjednání nápravy zásadní. K předání záznamu 
by tudíž mělo dojít bezprostředně při ukončení kontroly. Není-li 
kontrolovaná osoba na místě přítomna, měl by inspektor doručit 
kopii písemného záznamu kontrolované osobě bez zbytečného 
odkladu, aby mohly být napraveny závady a minimalizovány 
škody. 

Předmětné ustanovení však počítá s případy, kdy 
z nečekaných důvodů nelze písemný záznam vyhotovit 
přímo na místě kontroly. Pravidlem nadále zůstává, že 
záznam musí být učiněn neprodleně.  

 7. Připomínka k Části I, k bodu 9, 7 odst. 3 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, 
může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu 
podle odstavce 2, nebo je může podat písemně nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne seznámení  doručení písemného 
záznamu s uloženým opatřením místně příslušnému 
inspektorátu. Podané námitky nemají odkladný účinek. O 
podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu, 
a pokud opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního 
inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí o 
námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.“. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že ne vždy je kontrolovaná osoba přítomna 
kontrole, mohou být o okamžiku uskutečnění jejího „seznámení“, 
tudíž i o počátku běhu lhůty, která je od něj odvozována, 
pochybnosti. Jedná se o případy, kdy je kontrole přítomna 
zúčastněná osoba. Vhodnější se tedy jeví odvozovat počátek 
běhu lhůty od doručení záznamu, k němuž dojde buď přímo při 
kontrole, je-li kontrolovaná osoba přítomna (obdrží písemný 
záznam) nebo následně dojde k doručení kopie tohoto záznamu 

Vysvětleno. 
 
Z důvodu, že se nejedná o změnu, která by v praxi činila 
problémy s ohledem na skutečnost, že se jedná o novelu 
zákona o ČOI jejíž cílem je zpracování poznatků z 
dosavadní aplikační praxe a z kontrolní činnosti ČOI, 
ponecháváme komplexní úpravu, včetně této připomínky, 
na nový zákon o ČOI, kterému by měl předcházet i věcný 
záměr a který by zajistil jednotnost textu v celém textu 
předpisu. 
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do datové schránky kontrolovaného subjektu. 
 

 8. Připomínka k Části I, k bodu 10, § 7 odst. 4 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
 „(4) Kontrolovaná osoba je povinna beodkladně bez 
zbytečného odkladu písemně informovat Českou obchodní 
inspekci o zjednání nápravy související s opatřením uloženým 
podle odstavce 1.“. 

Odůvodnění: 
Pojem bezodkladně patří mezi neurčité právní pojmy a 
znamená, že povinnost je třeba plnit bez jakéhokoliv odkladu, tj. 
ihned. Dostačující k naplnění uvažovaného záměru se jeví 
termín „bez zbytečného odkladu“, což na jednu stranu zajistí 
povinné osobě prostor potřebný pro překonání překážky bránící 
zpracování informace ihned a na druhou stranu i kontrolnímu 
orgánu obdržení požadované informace v reálném čase.  
 

Akceptováno. 
 
Předmětné ustanovení bylo upraveno ve smyslu 
připomínky. 

 9. Připomínka k Části I, k bodu 11, § 7b odst. 1 
Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 
„(1) Inspektor v případě důvodného podezření, že jsou nabízeny, 
prodávány nebo skladovány výrobky porušující některá práva 
duševního vlastnictví nebo neoprávněně užívající označení 
chráněné podle zvláštních právních předpisů14), uloží zajištění 
těchto výrobků. Opatření o zajištění výrobků oznámí inspektor 
ústně kontrolované nebo zúčastněné osobě a, neprodleně o 
něm učiní písemný záznam, ve kterém bude uveden i důvod 
zajištění, popis zajištěných výrobků a jejich množství, a předá 
jej na místě kontrolované nebo zúčastněné osobě. Inspektor 
bez zbytečného odkladu doručí kopii písemného záznamu 
kontrolované osobě.“. 

Akceptováno, vysvětleno. 
 
Pokud jde o doplnění slovního spojení "bez zbytečného 
odkladu" text byt dle navrhované připomínky upraven. 
Pokud jde o zbytek připomínky lze vysvětlit, že v případech, 
kdy lze záznam učinit na místě kontroly v plném rozsahu, je 
kontrolované osobě zpravidla doručován na místě. 
Předmětné ustanovení však počítá s případy, kdy 
z nečekaných důvodů nelze písemný záznam vyhotovit 
přímo na místě kontroly. Pravidlem nadále zůstává, že 
záznam musí být učiněn neprodleně. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAEVBP7GQ)



48 

Odůvodnění: 
Inspektor vyhlašuje opatření a vyhotovuje písemný záznam při 
kontrole a zejména v těch případech, kdy inspektor ukládá 
zajištění výrobků, je znalost přesného obsahu tohoto záznamu 
pro rychlé zjednání nápravy zásadní. K předání záznamu by 
tudíž mělo dojít bezprostředně při ukončení kontroly. Není-li 
kontrolovaná osoba na místě přítomna, měl by inspektor doručit 
kopii písemného záznamu kontrolované osobě bez zbytečného 
odkladu, aby mohly být případně zpracovány námitky a 
minimalizovány škody. 
 

 10. Připomínka k Části I, za původní bod 11 vložit nový 
bod  
Navrhujeme za původní bod 11 vložit nový bod, který zní: 
 „V § 7b odstavec 3 zní: 

 „(3) Proti uloženému opatření o zajištění výrobků, které 
neodpovídají zvláštním právním předpisům,3f) může 
kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne 
seznámení doručení písemného záznamu s uloženým 
opatřením písemné námitky místně příslušnému inspektorátu. 
Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel inspektorátu rozhodne 
o námitkách bez zbytečných průtahů. Jeho rozhodnutí je 
konečné. Písemné rozhodnutí o námitkách se doručí 
kontrolované osobě.“.“ 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že ne vždy je kontrolovaná osoba přítomna 
kontrole, mohou být o okamžiku uskutečnění jejího „seznámení“, 
tudíž i o počátku běhu lhůty, která je od něj odvozována, 
pochybnosti. Jedná se o případy, kdy je kontrole přítomna 
zúčastněná osoba. Vhodnější se tedy jeví odvozovat počátek 
běhu lhůty od doručení záznamu, k němuž dojde buď přímo při 
kontrole, je-li kontrolovaná osoba přítomna (obdrží písemný 
záznam) nebo následně dojde k doručení kopie tohoto záznamu 

Vysvětleno. 
 
Z důvodu, že se nejedná o změnu, která by v praxi činila 
problémy s ohledem na skutečnost, že se jedná o novelu 
zákona o ČOI jejíž cílem je zpracování poznatků z 
dosavadní aplikační praxe a z kontrolní činnosti ČOI, 
ponecháváme komplexní úpravu, včetně této připomínky, 
na nový zákon o ČOI, kterému by měl předcházet i věcný 
záměr a který by zajistil jednotnost textu v celém textu 
předpisu. 
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do datové schránky kontrolovaného subjektu. 
 

 11. Připomínka k Části I., k bodu 12, § 8 odst. 2 
Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 
 „(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně 
kontrolované nebo zúčastněné osobě, a neprodleně o něm učiní 
písemný záznam a předá jej na místě kontrolované nebo 
zúčastněné osobě. Inspektor bez zbytečného odkladu doručí 
kopii písemného záznamu kontrolované osobě.“. 

Odůvodnění: 
Inspektor vyhlašuje opatření a vyhotovuje písemný záznam při 
kontrole a zejména v těchto případech, kdy inspektor ukládá 
zákaz výkonu další činnosti nebo nařizuje uzavření provozovny, 
je znalost přesného obsahu tohoto záznamu pro rychlé zjednání 
nápravy zásadní. K předání záznamu by tudíž mělo dojít 
bezprostředně při ukončení kontroly. Není-li kontrolovaná osoba 
na místě přítomna, měl by inspektor doručit kopii písemného 
záznamu kontrolované osobě bez zbytečného odkladu, aby 
mohla být přijata opatření, případně zpracovány námitky a 
minimalizovány škody. 
 

Akceptováno, vysvětleno. 
 
Pokud jde o doplnění slovního spojení "bez zbytečného 
odkladu" text byt dle navrhované připomínky upraven. 
Pokud jde o zbytek připomínky lze vysvětlit, že v případech, 
kdy lze záznam učinit na místě kontroly v plném rozsahu, je 
kontrolované osobě zpravidla doručován na místě. 
Předmětné ustanovení však počítá s případy, kdy 
z nečekaných důvodů nelze písemný záznam vyhotovit 
přímo na místě kontroly. Pravidlem nadále zůstává, že 
záznam musí být učiněn neprodleně. 

 12. Připomínka k Části I, k bodu 13, § 8 odst. 3 a 4 
Navrhujeme dotčená ustanovení upravit následovně: 
„(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, 
může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu, 
nebo je podá písemně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
seznámení doručení písemného záznamu s uloženým 
opatřením na adresu místně příslušného inspektorátu. O 
podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu. 
Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje 
kontrolované osobě a je konečné.  

(4) Kontrolovaná osoba je povinna bezodkladně bez 
zbytečného odkladu písemně informovat Českou obchodní 

Vysvětleno. 
 
Z důvodu, že se nejedná o změnu, která by v praxi činila 
problémy s ohledem na skutečnost, že se jedná o novelu 
zákona o ČOI jejíž cílem je zpracování poznatků z 
dosavadní aplikační praxe a z kontrolní činnosti ČOI, 
ponecháváme komplexní úpravu, včetně této připomínky, 
na nový zákon o ČOI, kterému by měl předcházet i věcný 
záměr a který by zajistil jednotnost textu v celém textu 
předpisu. 
 
 
Akceptováno. 
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inspekci o zjednání nápravy související s opatřením uloženým 
podle odstavce 1.“. 

Odůvodnění:  
Ad odst. 3) 
Vzhledem k tomu, že ne vždy je kontrolovaná osoba přítomna 
kontrole, mohou být o okamžiku uskutečnění jejího „seznámení“, 
tudíž i o počátku běhu lhůty, která je od něj odvozována, 
pochybnosti. Jedná se o případy, kdy je kontrole přítomna 
zúčastněná osoba. Vhodnější se tedy jeví odvozovat počátek 
běhu lhůty od doručení záznamu, k němuž dojde buď přímo při 
kontrole, je-li kontrolovaná osoba přítomna (obdrží písemný 
záznam), nebo následně dojde k doručení kopie tohoto záznamu 
do datové schránky kontrolovaného subjektu. 
Ad odst. 4) 
Pojem bezodkladně patří mezi neurčité právní pojmy a 
znamená, že povinnost je třeba plnit bez jakéhokoliv odkladu, tj. 
ihned. Dostačující k naplnění uvažovaného záměru se jeví 
termín „bez zbytečného odkladu“, což na jednu stranu zajistí 
povinné osobě prostor potřebný pro překonání překážky bránící 
zpracování informace ihned a na druhou stranu i kontrolnímu 
orgánu zajistí obdržení požadované informace v reálném čase.  

 
Předmětné ustanovení bylo upraveno ve smyslu 
připomínky. 

 13. Připomínka k Části I, k bodu 14  
Navrhujeme dotčený bod upravit následovně: 
„V § 8 odst. 6 zní: 

„(6) Opatření ukládané podle odstavce 3 odstavce 5 oznámí 
ředitel inspektorátu bez zbytečného odkladu písemně 
kontrolované osobě.“.“ 
Odůvodnění:  
Opatřením ukládá ředitel inspektorátu prodloužení lhůty zákazu 
výkonu činnosti, případně uzavření provozovny, což představuje 
významný zásah do fungování firmy. Rozhodnutí však vydává 
až po uplynutí lhůty pro nápravu stanovené podle odst. 1. V této 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 71 správního řádu upravuje povinnost vydávat 
rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Tuto povinnost lze 
aplikovat na jakýkoliv postup správního orgánu, pro který 
neexistuje speciální, zákonem stanovená lhůta. Z tohoto 
důvodu není doplnění pojmu " bez zbytečného odkladu" 
nezbytné.  
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situaci se jeví samo prodlužování lhůty, která již skončila, jako 
problematické. Tím spíš by mělo být rozhodnutí o trvání zákazu 
výkonu další činnosti nebo uzavření provozovny doručeno 
povinné osobě co nejdříve, tedy bez zbytečného odkladu, aby 
mohla být přijata opatření, případně zpracovány námitky a 
minimalizovány škody. 
Návrh zachovává také původní návrh předkladatele na 
aktualizaci odkazu na odstavec 5.  

 14. Připomínka k Části I, navrhujeme vložit za bod 14 nový 
bod  
Navrhujeme za původní bod 14 vložit nový bod, který zní: 
 „V § 8 odst. 7 zní:  

„(7) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením uloženým 
podle odstavce 3 odstavce 5, může proti němu podat písemné 
námitky nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení  
doručení písemného záznamu s uloženým opatřením. Podané 
námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách 
rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu. Písemné vyhotovení 
rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je 
konečné.“.“ 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že ne vždy je kontrolovaná osoba přítomna 
kontrole, mohou být o okamžiku uskutečnění jejího „seznámení“, 
tudíž i o počátku běhu lhůty, která je od něj odvozována, 
pochybnosti. Jedná se o případy, kdy je kontrole přítomna 
zúčastněná osoba. Vhodnější se tedy jeví odvozovat počátek 
běhu lhůty od doručení záznamu, k němuž dojde buď přímo při 
kontrole, je-li kontrolovaná osoba přítomna (obdrží písemný 
záznam), nebo následně dojde k doručení kopie tohoto záznamu 
do datové schránky kontrolovaného subjektu. 
Návrh zachovává také původní návrh předkladatele na 
aktualizaci odkazu na odstavec 5.  
 

Vysvětleno. 
 
Z důvodu, že se nejedná o změnu, která by v praxi činila 
problémy s ohledem na skutečnost, že se jedná o novelu 
zákona o ČOI jejíž cílem je zpracování poznatků z 
dosavadní aplikační praxe a z kontrolní činnosti ČOI, 
ponecháváme komplexní úpravu, včetně této připomínky, 
na nový zákon o ČOI, kterému by měl předcházet i věcný 
záměr a který by zajistil jednotnost textu v celém textu 
předpisu. 
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21.  
Hrad 

Obecně  
 
Vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava řeší specifické 
kontrolní postupy České obchodní inspekce a zároveň, např. v § 
5 odst. 5 a v § 6a odst. 1, odkazuje na kontrolní řád, 
doporučujeme jednoznačně upravit vztah novelizovaného 
zákona a kontrolního řádu. 
 

Akceptováno. 
 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 5 - § 6a byla doplněna o 
požadované vysvětlení. 

 K čl. I  
 
K bodu 2 
 
V navrhovaném § 1 odst. 7 se předpokládá, že Evropské 
spotřebitelské centrum Česká republika působí při České 
obchodní inspekci. Toto ustanovení nutno rozpracovat, aby bylo 
jednoznačně zřejmé, zda uvedené centrum je součástí inspekce, 
a pokud nikoli, jaké je jeho postavení, práva a povinnosti a 
způsob financování. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Ustanovení § 1 odst. 7 bylo vypuštěno. 
 

 K bodu 3 
 
V navrhovaném § 2 odst. 1, jenž vymezuje působnost České 
obchodní inspekce v oblasti kontrolní činnosti, doporučujeme 
text „nebo vyvíjejí jinou činnost stanovenou zvláštním právním 
předpisem“ nahradit jednoznačnou konkretizací dotčených 
činností. Z navrhovaného znění není zřejmé, o jakou „jinou 
činnost“ se má jednat, přičemž není ani zřejmé, o jaký „zvláštní 
právní předpis“ má jít. 
 

Akceptováno. 
 
Předkladatel měl pod pojmem "jinou činnost" opravdu na 
mysli činnost zcela odlišnou než je nabízení, prodej, 
dodávaní nebo uvádění výrobků na trh nebo nabízení nebo 
poskytování služeb. Ustanovení bylo za účelem dosažení 
vyšší právní jistoty doplněno o poznámky pod čarou 
obsahující odkazy na předmětné zákony, ve kterých je tato 
jiná činnost upravena. Zvláštní část důvodové zprávy k § 2 
byla doplněna. 
 

 K bodu 6 
 
1. V § 5 odst. 1 je zaváděna legislativní zkratka „zúčastněná 

osoba“, v § 7b, který však dosud není navrženo novelizovat, 
je uveden obrat „osoba zúčastněná při kontrole“; legislativní 
zkratku nutno promítnout i do § 7b odst. 1 zákona. 
 

Akceptováno. 
 
Legislativní zkratka "zúčastněná osoba" byla promítnuta i do 
§ 7b odst. 1. 
 
 
Akceptováno jinak. 
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2. V § 6a odst. 1 je použit pojem „povinná osoba“ s odkazem 
na kontrolní řád. V § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu je 
však tento pojem zaveden jako legislativní zkratka; tu však 
nelze použít v jiném zákoně. Pokud má být tento pojem 
zaveden v novelizovaném zákoně, je nutno jej v tomto 
zákoně vymezit. 

 

 
Návrh novely zákona již nepoužívá v § 6a odst. 1 pojem 
"povinná osoba" s odkazem na kontrolní řád. Ustanovení § 
6a bylo nově upraveno. Viz platné znění návrhu novely 
zákona o ČOI. 
 

 K bodu 15 
 
V ustanovení § 9 odst. 1 doporučujeme jednoznačně vymezit 
jednotlivé skutkové podstaty přestupku (např. odkazem na 
příslušné ustanovení zákona). Z navrhovaného znění § 9 odst. 1 
není zřejmé, nesplnění kterého opatření či porušení které 
konkrétní povinnosti stanovené zákonem o České obchodní 
inspekci je považováno za přestupek, a je tak za něj možné 
uložení sankce. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 9 s ohledem na zásadu "nullum crimen sine 
lege" nově obsahuje určité, jasné a přesné vyjádření 
skutkových podstat přestupků podle zákona o ČOI. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. 
 

22.  
Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

23. 
Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 
Novela zákona o ČOI pracuje s pojmem „místně příslušný 
inspektorát“, dle § 12 odst. 3 by měl ale sídla a územní 
působnost inspektorátů nadále určovat ústřední ředitel ČOI dle 
vlastní úvahy. Sídla inspektorátů a jejich územní působnost se 
tak mohou v průběhu času různě měnit, prakticky dle libovůle 
vedení ČOI, bez ohledu na dopady pro veřejnost.  Proto se 
domníváme, že nejen z pohledu profesních sdružení 
podnikatelů, by měla být sídla a územní působnost inspektorátů 
stanovena přímo v zákoně, stejně jako je tomu u většiny jiných 
dozorových orgánů, neboť zvláště malí a střední podnikatelé by 
měli mít zákonem zakotvenou jistotu, kdo a kde pro ně bude 
oním „místně příslušným inspektorátem“, se kterým budou 
povinni v rámci své činnosti komunikovat. 

Vysvětleno. 
 
Již dle stávající praxe není územní působnost inspektorátů 
ČOI v rozporu s územním členěním území státu v tom 
duchu, že by se nerespektovalo členění krajů. V praxi ani 
nejsou zaznamenány zásadní problémy s fungujícím 
členěním a strukturou. 
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Jen pro doplnění bychom chtěli uvést, že podle některých našich 
členů by měl být v zákoně lépe upraven systém kontroly ČOI ze 
strany příslušných státních orgánů, protože je třeba více dohlížet 
na plánování a hlavně vyhodnocování kontrolní činnosti ČOI. 

 

Vysvětleno. 
 
ČOI je Ministerstvem průmyslu a obchodu metodicky řízena. 
Ministerstvo je odvolacím orgánem v případech, kdy v 
prvním stupni rozhoduje ústřední ředitel ČOI. Ministr 
průmyslu a obchodu jmenuje a odvolává ústředního ředitele 
ČOI. 
Pokud se týče vlastní kontrolní činnosti, má ČOI nezávislé 
postavení.  
 
ČOI zpracovává plány kontrol v koordinaci s ostatními 
kontrolními orgány působícími na spotřebitelských trzích 
(SZPI, ŹÚ, KHS apod.) a to v zájmu hospodárnosti 
prováděných kontrol, jejich účinnosti a efektivnosti a v 
neposlední řadě pro eliminaci nadbytečného počtu kontrol u 
jednoho podnikatele.  
 

 Připomínka k § 5 odst. 1, první věta, zákona o ČOI 

Navrhujeme změnit text „... nebo nejpozději do 14 dnů od 
převzetí plnění, …“ takto: „… v ostatních případech nejpozději 
do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud to forma prodeje umožňuje, 
musí inspektor oznámit kontrolované osobě, že se jednalo o 
kontrolní nákup ihned.“. 

 

Odůvodnění: 

Dosavadní formulace části první věty “nebo nejpozději do 14 
dnů od převzetí plnění“ by mohla vést k neodůvodněnému 
prodlužování oznámení. Jen pokud nelze oznámení učinit ihned 
(ve vazbě na formu prodeje), lze lhůtu prodloužit až na 
uvedených 14 dní. Je-li ustanovení takto formulováno z obavy 
z možných následků, lze použít navržený § 5a – anonymita a 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na připomínky dalších připomínkových míst 
došlo k přeformulování celého ustanovení § 5. Viz platné 
znění návrhu novely zákona o ČOI. Nově předmětný 
odstavec zní: 
 
(2) Inspektor oznámí, že provedený nákup byl kontrolní, 
kontrolované osobě nebo osobě, která je s kontrolovanou 
osobou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, 
případně osobě, která úkoly, jež by jí vyplývaly 
z pracovněprávního nebo obdobného vztahu, vykonává 
fakticky, pokud je plnění těchto úkolů spojeno s předmětem 
kontroly a pokud je tato osoba přítomna na místě kontroly 
(dále jen „zúčastněná osoba“), a to bezprostředně po 
ukončení nákupu nebo, není-li to s ohledem na formu 
prodeje možné, do 14 dnů od převzetí plnění, nebo 
nejpozději do okamžiku splnění účelu kontroly. 
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ochrana osobních údajů inspektora. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 Připomínka k § 5 odst. 4 zákona o ČOI: 

Doporučujeme zvážit, zda by kontrolovaná osoba, která odmítne 
převzít nebo znemožní předání vraceného výrobku, neměla nést 
náklady na skladování nebo opakované vracení výrobku, 
obdobně jako je tomu u zajištěných výrobků podle § 7b odst. 2 
zákona. Podle našeho názoru nelze vyloučit situace, zejména u 
internetových prodejců nebo u výrobků vyšší ceny, kdy se bude 
kontrolovaná osoba bránit převzetí věci, aby nemusela vracet 
kupní cenu.  

Tato připomínka je doporučující. 

 

Vysvětleno. 
 
Navržený postup by mohl být pro ČOI nákladný, a to bez 
ohledu na skutečnost, že ČOI skladování padělků získaných 
při kontrole již provádí. Předkladatel počítá v návrhu zákona 
s uložením sankce v případech, kdy se kontrolovaná osoba 
brání převzetí výrobku. Hrozba takového postihu, který by 
mohl ve většině případu znamenat pro kontrolované osoby 
zcela vyšší náklady, než je převzetí vraceného výrobku a 
vrácení kupní ceny, se jeví jako dostatečně odrazující 
nástroj. 

24.  
Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

25.  
Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 
 
 

Obecně 

Úřad pro ochranu osobních údajů připomíná, že základním 
problémem veřejnoprávního vynucování práva je to, že není 
ujasněno, zda setrvat u tradičního stíhání poruchových 
veřejnoprávních deliktů ex post, nebo s ohledem na nové 
technické možnosti přistoupit k preventivnímu stíhání 
ohrožovacích deliktů (ex ante). Lze mít za to, že v souladu 
s právním státem a zásadou individuální odpovědnosti je toliko 
tradiční pojetí. S tím souvisí i koncepční vymezení dozorových 
úřadů, včetně inspekcí. S tradičním pojetím stíhání deliktů ex 

Vysvětleno. 
 
S ohledem na připomínky dalších připomínkových míst byl 
text novely zákona o ČOI přeformulován ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra a rovněž byla přepracovaná i důvodová 
zpráva k zákonu. Viz platné znění zákona o ČOI a 
důvodové zprávy. Dle upraveného znění textu novely 
zákona o ČOI je k opatřování nebo vydávání krycího 
dokladu i jeho zajištění v informačních systémech veřejné 
správy prováděno pouze Ministerstvem vnitra, nikoliv ČOI. 
ČOI nebude pro účely § 5a správcem údajů a tudíž není 
úprava výjimek z obecných zásad zpracování osobních 
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post je spojeno pojetí dozorových úřadů administrativní v užším 
slova smyslu, tj. audit dokumentů a postupů dozorovaného. 
S progresivním pojetím stíhání deliktů ex ante je spojeno pojetí 
dozorových úřadů trestní v širším slova smyslu, tj. policejní, 
včetně kriminalistických metod jako utajení pátrání, využití 
agenta, fiktivních adres apod.  

Lze mít za to, že návrh novely mění Českou obchodní inspekci 
(dále „ČOI“) z dozorového úřadu na policii sui generis, což je 
koncepční změna, a neměla by být učiněna pouhou novelou 
jako nástrojem pro parametrické změny právního předpisu. 
Navrhovaná změna má zásadní důsledky pro ochranu osobních 
údajů ve zpracováních dotčených jejími projevy, a to jak podle 
stávajících předpisů (zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů), tak podle nového 
legislativního rámce Evropské unie. Z návrhu ani z důvodové 
zprávy přitom nelze spolehlivě zjistit nebo dovodit, v jakém 
rozsahu mají být požadovány výjimky z obecných zásad 
zpracování osobních údajů, jež by vzhledem ke svým 
důsledkům (změny v rejstřících a evidencích vedených pro 
úřední potřebu a případně též přístupných veřejnosti) dopadaly 
především na správce dotčených informačních systémů, v nichž 
se předpokládá vložení, změna nebo vymazání údajů neurčitě 
vymezených jako „potřebné“ a na všechny oprávněné uživatele 
takto upravených osobních údajů.  Z tohoto důvodu ÚOOÚ 
vznáší k návrhu obecně zásadní připomínku. 

Na druhou stranu lze uvést, že povinnost součinnosti v § 6a je 
standardní a že změna zákona o ochraně spotřebitele je toliko 
parametrická. 
 

údajů nutná.  

 K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

1.  Část 8 obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů 

Akceptováno / Vysvětleno. 
 
Pokud se týče evidence osobních údajů, kterou standardně 
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navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Ačkoliv návrh novely přináší zásadní změnu zpracování 
osobních údajů, počínaje operacemi shromažďování, přes 
operace spojené s využíváním osobních údajů až po likvidaci 
osobních údajů v neurčeném počtu informačních systémů 
veřejné správy a zřízení nejméně jedné evidence s osobními 
údaji, která naplňuje pojmové znaky zpracování osobních údajů 
podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, DPIA je odbyto povšechnými 
tvrzeními. 

Zhodnocení, zda návrh novely není v rozporu s Listinou, do této 
části důvodové zprávy nepatří, neboť na zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky je zvláštní partie. Zhodnocení, zda návrh novely není v 
rozporu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
patří do části zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s 
předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit zamýšlená zpracování 
osobních údajů a u zpracování stávajících určit popsat změny. 
Rozsah zásahů do informačních systémů veřejné správy přitom 
není popsán a nejsou ani známy parametry jako specifický účel, 
(který se v daném případě pravděpodobně bude lišit systém od 
systému), kategorie fiktivních osobních údajů, které mají být 
zpracovávány jako předstíraně reální a pravdivé a lhůty pro 
uchování osobních údajů vytvořených a zpracovaných na 

ČOI vede o osobách, jež jsou v pracovním nebo služebním 
poměru, do této evidence navržená právní úprava žádným 
způsobem nezasáhne. Pokud se jedná o evidenci, která 
bude vedena bezpečnostním ředitelem ČOI za účelem 
identifikace krycích dokladů, tato evidence bude podléhat 
režimu zákona o utajovaných informací, proto zde nehrozí 
nebezpeční zneužití evidovaných osobních dokladů. 
 
S ohledem na připomínky dalších připomínkových míst byl 
text novely zákona o ČOI přeformulován ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra a rovněž byla přepracovaná i důvodová 
zpráva k zákonu. Dle upraveného znění textu novely 
zákona o ČOI je k opatřování nebo vydávání krycího 
dokladu i jeho zajištění v informačních systémech veřejné 
správy prováděno pouze Ministerstvem vnitra, nikoliv ČOI.  
 
Konkrétní postupy při používání krycích prostředků, 
kontrolní mechanismy pro zajištění jejich řádného užívání a 
rovněž i podrobnosti přístupu subjektu údajů k informacím o 
zpracování svých osobních údajů v evidenci krycích 
dokladů stanoví interní předpis ČOI, který bude vypracován 
za spolupráce ČOI, Ministerstva vnitra a Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Viz návrh platného znění zákona o 
ČOI. Zvláštní část důvodové zprávy k § 5a byla doplněna. 
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základě navrhovaných změn. 

Poté je třeba vyhodnotit, zda navrhovaná regulace představuje 
zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu 
údajů a takové změny zhodnotit. V popisu jiných dopadů na 
soukromí se uvede jak obecně používané označení dotčeného 
aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. 
Dále se identifikují a popíší všechny uzly, ve kterých existuje 
nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu 
nebo zneužití osobních údajů, zde zejména ve vztahu k možným 
právním důsledkům.   

Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, 
popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; 
přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, 
pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření 
podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného 
zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

 
 K jednotlivým ustanovením 

2. Návrh ustanovení § 5a odst. 1, jehož záměrem je 
zajištění anonymity inspektora, je právně řešen 
nevhodně. Ustanovení je nezbytné přepracovat. Tato 
připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Nevhodně je spojen princip anonymity inspektora a ochrana jeho 
osobních údajů. Anonymita inspektora, který bude vykonávat 
kontrolu v terénu, je odlišná od anonymity inspektora, který bude 
provádět kontrolu prostřednictvím sítě elektronických komunikací 
((z návrhu ovšem vyplývá, že je záměrem používat 
pseudonymizaci); vyjasnit je třeba, zda má být umožněno 
používání plných pseudonymů, nebo skutečně anonymní postup 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na připomínky dalších připomínkových míst byl 
text novely zákona o ČOI přeformulován ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra a rovněž byla přepracovaná i důvodová 
zpráva k zákonu. Dle upraveného znění textu novely 
zákona o ČOI je k opatřování nebo vydávání krycího 
dokladu i jeho zajištění v informačních systémech veřejné 
správy prováděno pouze Ministerstvem vnitra, nikoliv ČOI. 
ČOI nebude pro účely § 5a správcem údajů a tudíž není 
úprava výjimek z obecných zásad zpracování osobních 
údajů nutná.  Konkrétní postupy při používání krycích 
prostředků, kontrolní mechanismy pro zajištění jejich 
řádného užívání a rovněž i podrobnosti přístupu subjektu 
údajů k informacím o zpracování svých osobních údajů v 
evidenci krycích dokladů stanoví interní předpis ČOI, který 
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a zda a v jaké míře anonymizované osobní údaje vstupní do 
nějakého zpracování osobních údajů prováděného na základě 
zákona ve veřejném zájmu. Kromě toho právní norma: „je-li za 
účelem dosažení objektivity kontroly nutné zajistit anonymitu a 
ochranu osobních údajů inspektora“ ani formálně neupravuje 
ochranu osobních údajů (ve skutečnosti není toliko 
kontrolovanému zpřístupňována většina identifikačních údajů 
inspektora). 

 

bude vypracován ve spolupráci ČOI, Ministerstva vnitra a 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Text předmětného 
ustanovení novely zákona o ČOI se nově více soustředí na 
ochranu soukromí inspektorů, než na jejich anonymitu. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové 
zprávy k § 5a byla doplněna. 
 

 3.  V § 5a odst. 2 a 3 je třeba rozlišit totožnost inspektora 
jako subjektivní prvek a činnost ČOI, resp. její utajení, 
jako prvek objektivní a neumožnit zpochybnění 
důvěryhodnosti dotčených informačních systémů veřejné 
správy; důvodovou zprávu je nezbytné doplnit. Tato 
připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Změněná identita se má prokazovat prostřednictvím zcela 
zvláštních, dále nespecifikovaných dokladů, sloužících 
k zastírání skutečné totožnosti inspektora nebo k utajení činnosti 
ČOI. Zde opět dochází k nevhodnému spojení dvou prvků – 
totožnosti inspektora jako prvku subjektivního a utajení činnosti 
ČOI jako prvku objektivního, přičemž ze znění vyplývá, že se činí 
pokus ustavit výjimku z povinnosti správců nespecifikovaných 
informačních systémů veřejné správy z povinnosti podle § 5 
odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., aniž jsou poskytnuty 
přiměřené a funkční záruky. Důsledkem bude objektivní 
zpochybnění důvěryhodnosti informačních systémů veřejné 
správy, popř. principu materiální publicity.   

V důvodové zprávě by mělo být přinejmenším uvedeno, proč - a 
za splnění jakých podmínek -  by ke  změně identity inspektorů 
mělo vůbec docházet, včetně vysvětlení proč nepostačuje 
ustanovení, že inspektor ČOI se při výkonu kontroly nemusí 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na připomínky dalších připomínkových míst byl 
text novely zákona o ČOI přeformulován ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra a rovněž byla přepracovaná i důvodová 
zpráva k zákonu. Dle upraveného znění textu novely 
zákona o ČOI je k opatřování nebo vydávání krycího 
dokladu i jeho zajištění v informačních systémech veřejné 
správy prováděno pouze Ministerstvem vnitra, nikoliv ČOI. 
ČOI nebude pro účely § 5a správcem údajů a tudíž není 
úprava výjimek z obecných zásad zpracování osobních 
údajů nutná.  Konkrétní postupy při používání krycích 
prostředků, kontrolní mechanismy pro zajištění jejich 
řádného užívání a rovněž i podrobnosti přístupu subjektu 
údajů k informacím o zpracování svých osobních údajů v 
evidenci krycích dokladů stanoví interní předpis ČOI, který 
bude vypracován ve spolupráci ČOI, Ministerstva vnitra a 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Text předmětného 
ustanovení novely zákona o ČOI se nově více soustředí na 
ochranu soukromí inspektorů, než na jejich anonymitu. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové 
zprávy k § 5a byla doplněna. 
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prokazovat žádným dalším (osobním) dokladem. 
 

 4. V § 5a odst. 2 ÚOOÚ požaduje výslovně zakázat vydávání 
dokladů kontrolujících Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, popř. takový postup vázat na souhlas předsedy 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tato připomínka je 
zásadní. 

Odůvodnění: 
Je neslučitelné s postavením a úkoly ÚOOÚ na vnitrostátní 
úrovni a ve vztahu k povinnostem spolupráce na nadnárodní 
úrovni, aby bylo možné předstírat jeho jednání.   

 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na připomínky  dalších připomínkových míst  byl 
text novely zákona o ČOI přeformulován ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra a rovněž byla přepracovaná i důvodová 
zpráva k zákonu. Dle upraveného znění textu novely 
zákona o ČOI je k opatřování nebo vydávání krycího 
dokladu i jeho zajištění v informačních systémech veřejné 
správy prováděno pouze Ministerstvem vnitra, nikoliv ČOI 
nebo ÚOOÚ. Viz návrh platného znění zákona o ČOI. 
Zvláštní část důvodové zprávy k § 5a byla doplněna. 
 

 5. V § 5a odst. 5 je třeba doplnit základní parametry vedení 
informačních systémů (evidencí) jako jsou rozsah 
shromažďovaných údajů, doba uchování a přístupnost 
údajů z evidencí.  

Odůvodnění: 
Vedení evidencí s osobními údaji k aplikaci § 5a, o kterých lze 
dovozovat, že budou naplňovat pojmové znaky zpracování 
osobních údajů, je upraveno velmi obecně a nepřijatelně 
neurčitě. Požadovaná úroveň podrobnosti je nezbytná pro 
vyjasnění podmínek pro výkon práv subjektů údajů. 

 

Akceptováno jinak. 
 
Podrobnosti přístupu subjektu údajů k informacím o 
zpracování svých osobních údajů v evidenci krycích 
dokladů stanoví interní předpis ČOI, který bude vypracován 
za spolupráce ČOI, Ministerstva vnitra a Ministerstva 
průmyslu a obchodu. 

 6. Ustanovení § 6 zní: „Nelze-li účelu kontroly dosáhnout 
jinak, inspektor otevře kontejner, který je kontrolovanou 
osobou fakticky užíván.“ Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
Ustanovení § 6 je nezbytné zúžit. Podle § 6 má být inspektor 
ČOI oprávněn bez souhlasu soudu vstupovat do prostor 
kontrolovaného; výkladem lze dovodit, že včetně obydlí, což je 
nežádoucí. Článek Inspektoři ČOI v utajení. Na kontroly budou 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 6 bylo přepracováno. Nově se vztahuje pouze 
na prostory, které nejsou obydlím, a rovněž bylo doplněno o 
účast nezúčastněné osoby a povinnost zabezpečit prostory 
po provedení kontroly podle vzoru § 40 zákona o Policii. Viz 
návrh platného znění zákona o ČOI. Zvláštní část důvodové 
zprávy k § 6 byla doplněna. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAEVBP7GQ)



61 

chodit s falešnou občankou. In Lidovky 21. července 2016 
přitom upřesnil: „Při kontrolách na tržnicích se podle inspekce 
běžně stává, že při kontrole prvního stánkaře kontrolovaná 
osoba ostatní stánkaře varuje, a ti pak zamykají zboží do 
kontejnerů. Do uzavřených prostor však v současnosti ČOI 
nemá přístup, a to ani v případech, kdy inspektoři vědí, že tam 
stánkaři ukrývají své zboží – padělky.“ Je chybou důvodové 
zprávy, že je příliš obecná a neobjasňuje konkrétní důvody 
zavedení nové právní normy. 

 
 7. V § 8 odst. 3 doporučujeme doplnit na vhodném místě větu 

„Podané námitky nemají odkladný účinek.“  

Odůvodnění: 
Obdobný princip uplatnil navrhovatel v § 7 odst. 3, ačkoliv nejde 
o tak závažné zjištění, jako ta, která jsou uváděná v § 8 odst. 1 – 
ohrožení života a zdraví - v kontextu vyřizování námitek proti 
uloženým opatřením. Právě tento důvod by měl být argumentem 
pro urychlení realizace opatření s využitím výše uvedeného 
doplnění ustanovení § 8 odst. 3. 
 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 8 odst. 3 bylo upraveno dle požadavku v 
připomínce. Viz platné znění návrhu novely zákona o ČOI. 

26.  
Bezpečnostní 
informační 
služba ČR 
 
 

Zásadní připomínka: 
 
K navrhovanému § 5a odst. 3 

S ohledem na dlouholeté působení v oblasti krycích dokladů 
a krycích prostředků zásadně nesouhlasíme s tím, aby Česká 
obchodní inspekce sama technicky prováděla vkládání, změny a 
vymazávání informací v informačních systémech veřejné správy. 

Samotná realizace zpracovávání krycích dokladů a krycích 
prostředků v informačních systémech veřejné správy je v 
současnosti prováděna omezeným počtem subjektů (MV a 
některé bezpečnostní sbory) a je řešena v úzké spolupráci s 
provozovateli informačních systémů, kdy komunikace probíhá v 
příslušném stupni utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na připomínky dalších připomínkových míst byl 
text novely zákona o ČOI přeformulován ve spolupráci s 
Ministerstvem vnitra a rovněž byla přepracovaná i důvodová 
zpráva k zákonu. Dle upraveného znění textu novely 
zákona o ČOI je k opatřování nebo vydávání krycího 
dokladu i jeho zajištění v informačních systémech veřejné 
správy prováděno pouze Ministerstvem vnitra, nikoliv ČOI. 
Konkrétní postupy při používání krycích prostředků, 
kontrolní mechanismy pro zajištění jejich řádného užívání a 
rovněž i podrobnosti přístupu subjektu údajů k informacím o 
zpracování svých osobních údajů v evidenci krycích 
dokladů stanoví interní předpis ČOI, který bude vypracován 
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znění pozdějších předpisů. Vstup dalšího subjektu, který by si 
zajišťoval krycí prostředky a krycí doklady vlastními silami, 
představuje ohrožení metod a forem práce bezpečnostních 
sborů nehledě na náklady s touto činností spojené. 
Z důvodů ochrany činnosti bezpečnostních sborů při vydávání 
krycích dokladů a zpracování údajů v informačních systémech 
požadujeme, aby uvedenou činnost komplexně prováděl subjekt, 
který již tuto agendu zajišťuje. Například pro celní správu vydání 
a vložení údajů technicky zabezpečuje Ministerstvo vnitra (§ 40 
zákona č. 17/2002 Sb., o Celní správě České republiky). S 
ohledem na citlivost této problematiky žádáme o separátní 
projednání této připomínky. 
 

ve spolupráci ČOI, Ministerstva vnitra a Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Viz návrh platného znění zákona o 
ČOI. Zvláštní část důvodové zprávy k § 5a byla doplněna. 
Separátní jednání k dané problematice bylo s příslušníky 
BIS a zástupci MPO uskutečněno, jehož výsledkem je nový 
text návrhu novely zákona o ČOI. 
 

27.  
Svaz obchodu 
a cestovního 
ruchu ČR 

A. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO 
MATERIÁLU 

 
Vítáme, že se nově připravovaný zákon začíná přizpůsobovat 
novému a dynamickému rozvoji trhu, především internetovému 
trhu. Jsme přesvědčení, že toto prostředí je nutné kultivovat. 
 
Novela zákona o ČOI pracuje s pojmem „místně příslušný 
inspektorát“, dle § 1 odst. 3 by měl ale sídla a územní působnost 
inspektorátů nadále určovat ústřední ředitel ČOI dle vlastní 
úvahy. Sídla inspektorátů a jejich územní působnost se tak 
mohou v průběhu času různě měnit, prakticky dle libovůle 
vedení ČOI, bez ohledu na dopady pro veřejnost. Proto se 
domníváme, že nejen z pohledu profesních sdružení 
podnikatelů, by měla být sídla a územní působnost 
inspektorátů stanovena přímo v zákoně, stejně jako je tomu u 
většiny jiných dozorových orgánů, neboť zvláště malí a střední 
podnikatelé by měli mít zákonem zakotvenou jistotu, kdo a kde 
pro ně bude oním „místně příslušným inspektorátem“, se kterým 
budou povinni v rámci své činnosti komunikovat. 
 
Jen na doplnění bychom pak chtěli uvést, že podle některých 
našich členů by měl být v zákoně lépe upraven systém kontroly 
ČOI ze strany příslušných státních orgánů, protože podle nich je 

Vysvětleno. 
 
Již dle stávající praxe není územní působnost inspektorátů 
ČOI v rozporu s územním členěním území státu v tom 
duchu, že by se nerespektovalo členění krajů. V praxi ani 
nejsou zaznamenány zásadní problémy s fungujícím 
členěním a strukturou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
 
ČOI je Ministerstvem průmyslu a obchodu metodicky řízena. 
Ministerstvo je odvolacím orgánem v případech, kdy v 
prvním stupni rozhoduje ústřední ředitel ČOI. Ministr 
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V Praze dne 17. října 2016 

třeba více dohlížet na plánování a hlavně vyhodnocování 
kontrolní činnosti ČOI. 

průmyslu a obchodu jmenuje a odvolává ústředního ředitele 
ČOI. 
Pokud se týče vlastní kontrolní činnosti, má ČOI nezávislé 
postavení.  
 
ČOI zpracovává plány kontrol v koordinaci s ostatními 
kontrolními orgány působícími na spotřebitelských trzích 
(SZPI, ŹÚ, KHS apod.) a to v zájmu hospodárnosti 
prováděných kontrol, jejich účinnosti a efektivnosti a v 
neposlední řadě pro eliminaci nadbytečného počtu kontrol u 
jednoho podnikatele.  
 

 C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
 
Připomínka k § 5 odst. 1   
první věta – navrhujeme změnit text „…nebo nejpozději do 14 
dnů od převzetí plnění“ 
takto: „… v ostatních případech nejpozději do 14 dnů od převzetí 
plnění. Pokud to forma prodeje umožňuje, musí kontrolor 
oznámit kontrolované osobě, že se jednalo o kontrolní nákup 
ihned.“ 
 
Odůvodnění: Dosavadní formulace části první věty „nebo 
nejpozději do 14 dnů od převzetí plnění“ by mohla vést k 
neodůvodněnému prodlužování oznámení. Jen pokud to nelze 
učinit ihned /vazba na formu prodeje/, lze lhůtu prodloužit. Je-li 
obava z možných následků – lze použít navržený § 5a – 
anonymita a ochrana osobních údajů inspektora 

Akceptováno jinak. 
 
S ohledem na připomínky dalších připomínkových míst 
došlo k přeformulování celého ustanovení § 5. Viz platné 
znění návrhu novely zákona o ČOI. Nově předmětný 
odstavec zní: 
 
(2) Inspektor oznámí, že provedený nákup byl kontrolní, 
kontrolované osobě nebo osobě, která je s kontrolovanou 
osobou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, 
případně osobě, která úkoly, jež by jí vyplývaly z 
pracovněprávního nebo obdobného vztahu, vykonává 
fakticky, pokud je plnění těchto úkolů spojeno s předmětem 
kontroly a pokud je tato osoba přítomna na místě kontroly 
(dále jen „zúčastněná osoba“), a to bezprostředně po 
ukončení nákupu nebo, není-li to s ohledem na formu 
prodeje možné, do 14 dnů od převzetí plnění, nebo 
nejpozději do okamžiku splnění účelu kontroly. 

28. 
Spotřebitelský 
poradní výbor 

Bez připomínek.  
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	1) Předložená novela zřejmě v rámci možného reflektuje především potřebu zpřesnit dikci zákona tam, kde dosud přestupníci nalézali prostor, jak zákon obcházet, tj. reflektuje především „klasické“ poškozování spotřebitele či deformace trhu ze strany nabídky. Nicméně vývoj mezitím pokročil, a v rámci nástupu digitalizace se otevírá tzv. „ekonomika sdílení“, kde lze předpokládat podobně defektní a závadové chování vůči spotřebiteli, jen v jiné, „modernější“ podobě, a bylo by proto potřeba – možná v předstihu – i tomuto fenoménu věnovat jistou pozornost.
	Například dosud nevyjasněnou zůstává otázka, zda třeba řidič soukromého automobilu, který si lze najmout prostřednictvím internetové platformy (Uber apod.), je osobou samostatně výdělečně činnou, či zaměstnancem, a případně zaměstnancem koho – zda je zaměstnancem cestujícího, nebo zaměstnancem provozovatele internetové platformy. Ale co hlavně: je třeba přesné určení příslušné právní úpravy, pokud jde o pracovněprávní předpisy a právní předpisy týkající se jak odpovědnosti za škodu, tak případně poškození spotřebitele – pasažéra, jak s tím máme „bohaté“ zkušenosti v klasické taxislužbě.



