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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: 

Věcný záměr zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex) 

Zpracovatel: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

2020 

Implementace práva EU:  Ne 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: uveďte, zda jde návrh nad rámec 

požadavků stanovených předpisem EU:  

2. Cíl návrhu 

Cílem předkládaného věcného záměru je celkové zdokonalení právní úpravy ochrany spotřebitele 

a posílení vymahatelnosti práv spotřebitelů v České republice. K tomuto obecnému cíli směřují 

následující cíle dílčí: 

a) odstranění roztříštěnosti právní úpravy, zajištění její větší přehlednosti a uživatelské 

přívětivosti, a tím usnadnění orientace adresátů;  

b) posílení právní jistoty i právního vědomí spotřebitelů i podnikatelů; 

c) posílení práv spotřebitelů v případech, kdy to evropské právo dovoluje a kdy stávající praxe 

ukazuje na potřebu regulace; 

d) zlepšení dozoru nad plněním povinností zakotvených v pramenech soukromého práva 

a stanovení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí;  

e) zajištění souladu soukromoprávní a veřejnoprávní složky ochrany spotřebitele; 

f) odstranění stávajících nedostatků v zapracování směrnic Evropské unie; 

g) do budoucna usnadnění transpozice a implementace závazků vyplývajících z členství 

v Evropské unii, zejména hladké zapracování unijních směrnic do právního řádu. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Je možné konstatovat, že navrhované nové kompetence rozšiřují působnost dozorových orgánů, ale 

jejich rozsah nemusí vést nutně k zásadním dopadům do potřeby posílení financování těchto úřadů.  

S ohledem na dosavadní praxi a zkušenosti z kontrolní činnosti lze očekávat, že kontrolní orgány 

budou, resp. mohou tyto doplňující nové kompetence řešit formou rozšíření stávajícího zaměření 

kontrol a využití stávajícího personálního obsazení, technického vybavení apod. Lze mít za to, že 

rozsah těchto nových kompetencí nebude mít v zásadě podstatné dopady na státní rozpočet. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Věcný záměr nemá bezprostřední dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. Kvalitní 

a vyvážená ochrana spotřebitele je nicméně významným faktorem pro fungování trhu. 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Věcný záměr má dopad na podnikatelské prostředí. Pozitivní dopad má náprava chyb, nejasností 

a nepřesností stávající právní úpravy, která vyvolává určité náklady na své adresáty. Negativní dopad 

může představovat zavedení veřejnoprávních sankcí za dodržování povinností vůči spotřebitelům 

(zejména postih používání zneužívajících klauzulí a informační povinnost nyní stanovená občanským 

zákoníkem). Nutnost takového postupu je však dána požadavky evropského práva a její jasné 

definování může předejít případům nekalého jednání mezi podnikateli. 

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

Věcný záměr nemá dopad na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Věcný záměr nemá bezprostřední sociální dopady, nicméně jedním z jeho hlavních cílů je zvýšit 

ochranu spotřebitele a vymahatelnost jeho práv, což by mělo mít pozitivní sociální dopad. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Oblast ochrany spotřebitele je hlavním předmětem zamýšlené regulace. Nová úprava by měla přinést 

vyšší míru ochrany spotřebitele, posílení právní jistoty na straně spotřebitelů i podnikatelů, lepší 

vymahatelnost práv, měla by být přehlednější a uživatelsky přívětivější. 

3.7. Dopady na životní prostředí: Ne 

Věcný záměr nemá dopady na životní prostředí. 

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

Tato právní úprava je zcela bez dopadu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 

a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Věcný záměr nemá dopad na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Navrhovanou právní úpravou se počet ani stávající věcná působnost příslušných kontrolních orgánů 

měnit nebude. Dojde pouze k rozšíření dozorovaných právních vztahů o ty, které jsou v současné době 

upraveny v občanském zákoníku (část čtvrtá, díl 4 – ustanovení o závazcích uzavíraných se 

spotřebitelem). 

Navrhovanou úpravou se nebude měnit rozsah ani výše sankcí. 

V případech, kdy rozhodování o zjištěném přestupku umožňuje správní uvážení, vyhodnocuje 

příslušný dozorový orgán rozsah a nebezpečnost deliktního jednání, dopad ukládané sankce 

k poměrům příslušného podnikatele (zda se jedná o živnostníka či obchodní řetězec apod.), jakož 

i k dalším souvisejícím skutečnostem. Rozhodnutí o přestupku jsou v souladu s obecnými pravidly 

a judikaturou řádně odůvodněna a jsou přezkoumatelná. 
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O své kontrolní činnosti, jakož i o pravomocně rozhodnutých řízeních informují dozorové orgány na 

svých webových stránkách, čímž je zajištěna transparentnost jejich činnosti. Informace o konkrétních 

kauzách či jiných skutečnostech souvisejících s výkonem kontrolní činnosti poskytují jednotlivým 

žadatelům informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.    

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Tato právní úprava je bez dopadu na bezpečnost nebo obranu státu.  
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Věcný záměr zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex). 

1.2 Definice problému 

Spotřebitelské právo je již několik desetiletí důležitou součástí právních řádů všech vyspělých 

zemí. Jeho hlavním cílem je vyrovnání rozdílného postavení dvou smluvních stran, neboť ve 

spotřebitelském právu na jedné straně stojí silnější a lépe vybavený podnikatel (profesionál) 

a na straně druhé „slabší“ spotřebitel. Veřejný zájem na realizaci spotřebitelských práv má však 

kromě ochrany spotřebitele jako slabší smluvní strany i další podstatný důvod: tím je silná 

vazba mezi ochranou spotřebitele a fungováním trhu. Vyvážená právní úprava ochrany 

spotřebitele a řádné vymáhání spotřebitelského práva tak vedle spotřebitelů chrání i poctivé 

podnikatele před jejich nepoctivými konkurenty. Z tohoto pohledu je ochrana spotřebitele 

zárukou spravedlivé soutěže na trhu. 

Materiál Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020 schválený vládou dne 7. ledna 2015 

obsahuje opatření „zvážit přípravu spotřebitelského kodexu napomáhajícího zpřehlednění 

legislativní úpravy spotřebitelského práva a případně připravit návrh tohoto zákona; současně 

posoudit specifika právní úpravy ochrany spotřebitele na finančním trhu“. Stejná myšlenka byla 

zahrnuta i v prioritách na předchozí období. Dne 19. prosince 2016 schválila vláda materiál 

Revize spotřebitelského práva, který vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z něj 

vyplývá, že platná právní úprava vyžaduje provedení změn, které zajistí zvýšení ochrany 

českých spotřebitelů a současně plnou slučitelnost českého práva s evropským právem. 

V závěru tohoto materiálu je také doporučeno, aby byl vypracován tzv. spotřebitelský zákon 

obsahující vybranou právní úpravu ochrany spotřebitele. 

Třebaže kvalitu právní úpravy ochrany spotřebitele v České republice lze hodnotit převážně 

kladně a celková úroveň standardů ochrany spotřebitele je vysoká, ukazuje se, že zde existují 

určité významnější rezervy a že potenciál pro vytvoření vyvážené, vysoce kvalitní regulace 

doposud nebyl v úplnosti využit. V posledním období odborná a zainteresovaná veřejnost ve 

vzrůstající míře zpochybňuje současný dvoukolejný přístup ochrany spotřebitele s tím, že 

nepředstavuje dostatečnou záruku vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a dostatečně pružný 

systém schopný reagovat na vývoj trhu. V důsledku zajištění požadavku na vymáhání práv 

v podobě dozoru, ukládání sankcí a opatření na národní i přeshraniční úrovni, přináší stávající 

právní úprava značné aplikační problémy, které jsou v konečném důsledku na újmu právě 

samotné vymahatelnosti. Dvoukolejnost vede k nepřehlednosti a nesrozumitelnosti a tím 

nesprávnému chápání právní úpravy i její aplikace. Dále je kritizována skutečnost, že není 

zajištěna vymahatelnost velké části soukromoprávních pravidel pro ochranu spotřebitele 

v rovině veřejnoprávních sankcí. Řešení spotřebitelských sporů soudní cestou není vzhledem 

k časové a finanční náročnosti efektivním nástrojem pro vymáhání práv a povinností smluvních 

stran. Málo účinné vymáhání práva vede k nespokojenosti spotřebitelské veřejnosti, kritice 

nedostatečné práce ze strany úřadů a institucí. Unijní původ většiny ustanovení ochrany 
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spotřebitele, respektive povaha a dynamičnost této úpravy činí problematické začlenění 

soukromoprávní složky ochrany spotřebitele do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen „OZ“). Právní úprava 

ochrany spotřebitele v evropském právu se neustále vyvíjí, což je třeba promítnout ve 

vnitrostátním právním řádu. Aktuálně projednávané návrhy unijních předpisů, které se týkají 

smluv o poskytování digitálního obsahu a služeb1 a obchodování po internetu2 se pro svou 

povahu, míru podrobnosti, apod. do občanského zákoníku také nehodí. Kromě vývoje unijní 

legislativy je třeba počítat i s faktorem ne zcela správné transpozice, což má za následek řízení 

o porušení Smlouvy o fungování EU a potřebu rychlých úprav vnitrostátního práva. Občanský 

zákoník by takto nutně byl předmětem neustálých zásahů, které nejsou pro stěžejní pilíř 

právního řádu žádoucí. Časté změny občanského zákoníku mohou u laické i odborné veřejnosti 

narušit tak jeho statut stabilního prvku představujícího právní jistotu ve smluvních vztazích. 

Z hlediska transpozice evropských směrnic do občanského zákoníku se jeví jako problematické 

také to, že tyto směrnice obsahují celou řadu definic, často velmi detailních. Jejich zakotvení 

do civilního kodexu není šťastné. Jak již bylo výše uvedeno, evropská úprava spotřebitelského 

práva je velmi kazuistická, neboť vesměs reaguje na nové praktiky na trhu, což neodpovídá 

obecné povaze soukromoprávního kodexu. 

1.3 Definice cílů 

Cílem předkládaného věcného záměru je celkové zdokonalení právní úpravy ochrany 

spotřebitele a posílení vymahatelnosti práv spotřebitelů v České republice. K tomuto obecnému 

cíli směřují následující cíle dílčí: 

a) odstranění roztříštěnosti právní úpravy, zajištění její větší přehlednosti a uživatelské 

přívětivosti, a tím usnadnění orientace adresátů;  

b) posílení právní jistoty i právního vědomí spotřebitelů i podnikatelů; 

c) posílení práv spotřebitelů v případech, kdy to evropské právo dovoluje a kdy stávající 

praxe ukazuje na potřebu regulace; 

d) zlepšení dozoru nad plněním povinností zakotvených v pramenech soukromého práva 

a stanovení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí;  

e) zajištění souladu soukromoprávní a veřejnoprávní složky ochrany spotřebitele; 

f) odstranění stávajících nedostatků v zapracování směrnic Evropské unie; 

g) do budoucna usnadnění transpozice a implementace závazků vyplývajících z členství 

v Evropské unii, zejména hladké zapracování unijních směrnic do právního řádu. 

                                                 

1 COM(2015) 635 final. 
2 COM(2015) 634 final. 
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1.4 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

1.4.1 Základní rysy stávající právní úpravy 

Na úvod je třeba připomenout, že spotřebitelské právo je silně ovlivněno právem Evropské unie 

a ochrana spotřebitelů je předmětem úpravy řady evropských směrnic i nařízení. Jedná se 

zejména o: 

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 

o alternativním řešení spotřebitelských sporů (dále také jen „směrnice 

2013/11/EU“),  

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách 

na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (dále také jen „směrnice 

2009/22/ES“),  

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech 

spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (dále také jen „směrnice 2011/83/EU“),  

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu 

k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), 

(dále také jen „směrnice 2008/122/ES“),  

- směrnici Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 

spotřebitelských smlouvách (dále také jen „směrnice 93/13/EHS“),  

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění 

finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku (dále také jen „směrnice 

2002/65/ES“),  

- směrnici Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, 

pobyty a zájezdy; tato směrnice je nahrazena novou směrnicí, a to směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních 

službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU 

a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS, která si vyžádá změnu stávající právní úpravy, 

tj. včetně občanského zákoníku, 

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 

o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (dále také 

jen „směrnice 1999/44/ES“),  

- směrnici Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (dále také jen 

„směrnice 85/374/EHS„),  
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- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých 

právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, 

na vnitřním trhu (dále také jen „směrnice 2000/31/ES“) 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 

o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 

a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), (dále také jen 

„nařízení č. 524/2013“), 

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování 

právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů 

používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli (dále také jen 

„směrnice 94/11/ES“), 

- směrnici Rady 69/493/EHS ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se křišťálového skla (dále také jen „směrnice 69/493/EHS“), 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 

o ekoznačce (dále také jen „nařízení č. 66/2010“), 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, 

kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí 

kůže a výrobky obsahující tyto kůže (dále také jen „nařízení č. 1523/2007“), 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 

o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení 

textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského 

parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (dále také jen „nařízení č. 1007/2011“), 

- směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná 

a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů (dále také jen „směrnice 

87/357/EHS“). 

Právní úpravu ochrany spotřebitele v České republice je možné rozdělit podle základního 

zaměření na: 

a) obecnou úpravu práv a povinností; 

b) zvláštní úpravy práv a povinností; 

c) vymáhání práv a povinností.  

Obecná úprava práv a povinností 

Jako obecnou lze označit především úpravu obsaženou v  zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“ nebo jen 

„ZOS“) a v občanském zákoníku. 

Zákon o ochraně spotřebitele je normou veřejnoprávní povahy. Zakotvuje ty povinnosti, na 

jejichž dodržování je veřejný zájem. Vedle vymezení konkrétních povinností podnikatelů při 
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nabízení a prodeji výrobků či poskytování služeb jsou současně určeny příslušné orgány dozoru 

a stanoveny správní sankce za porušování daných povinností. Předmětná ustanovení 

transponují primárně evropskou legislativu v oblasti nekalých obchodních praktik (směrnice 

2005/29/ES), výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami (směrnice 

87/357/EHS), označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi (směrnice 

94/11/ES), do určité míry také některá práva spotřebitelů při prodeji na dálku či mimo obchodní 

prostory (směrnice 2011/83/EU), mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (směrnice 

2013/11/EU), používání názvů jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazených symbolů 

(směrnice 69/493/EHS), používání ekoznačky EU (nařízení č. 66/2010), vybrané povinnosti 

v oblasti timeshare (směrnice 2008/122/ES). Předmětná ustanovení dále stanovují dozor nad 

dodržováním povinností vyplývajících z přímo použitelných předpisů 

EU  v souvislosti  s vývozem kočičích a psích kůží (nařízení č. 1523/2007), označováním 

textilních vláken (nařízení č. 1007/2011) či informačních povinností souvisejících s existencí 

platformy pro řešení sporů on-line (nařízení č. 524/2013) a upravují právní postavení sdružení 

na ochranu spotřebitelů a jejich oprávnění (směrnice 2009/22/ES). 

Naproti tomu občanský zákoník obsahuje ustanovení soukromoprávní povahy vztahující se 

k právním povinnostem mezi spotřebitelem a podnikatelem. Obsahuje však též celou řadu 

ustanovení, která jsou svou podstatou spíše povahy veřejnoprávní (to platí hlavně o povinném 

informování spotřebitelů). Ustanovení na ochranu spotřebitele obsažená v občanském zákoníku 

transponují především evropskou regulaci týkající se spotřebitelských smluv uzavřených na 

dálku nebo mimo obchodní prostory (směrnice 2011/83/EU), zneužívajících ujednání ve 

spotřebitelských smlouvách (směrnice 93/13/EHS), timeshare (směrnice 2008/122/ES), 

finančních služeb poskytovaných na dálku (směrnice 2002/65/ES), zájezdu (směrnice 

2015/2302), odpovědnosti za vadné plnění (směrnice 99/44/ES), odpovědnosti za vadné 

výrobky (směrnice 85/374/EHS) a částečně také elektronického obchodu (směrnice 

2000/31/ES).  

Většina evropských směrnic, včetně těch zapracovaných do občanského zákoníku, zavazuje 

členské státy, aby stanovené povinnosti podnikatelů byly přiměřeně a účinně vymáhány, 

například uložením odpovídající sankce za porušení. Při stávajícím uplatňovaném formátu 

transpozice evropských pravidel ochrany spotřebitele do občanského zákoníku tak vzniká 

jednoznačná potřeba tutéž problematiku řešit ještě jednou, tedy duplicitně, veřejnoprávní 

úpravou, především pak zákonem o ochraně spotřebitele, kde bude zakotven veřejnoprávní 

postih. Dochází tak ke vzniku dvoukolejné právní úpravy (ve snaze o oddělení soukromého 

a veřejného práva).  

Zvláštní úpravy práv a povinností 

Vedle obecné úpravy existuje řada zvláštních právních předpisů, které se zabývají zcela 

konkrétními aspekty ochrany spotřebitele, a to buď jako celek nebo v některé dílčí oblasti. Tyto 

předpisy řeší uceleně specifické oblasti, především sektorové/výrobkové. Tomu odpovídá 

i jejich odborný (technicistní) obsah a rozsah úpravy. V převážné většině se jedná o právní 

předpisy navazující na evropskou legislativu, a to nejen po hmotněprávní stránce, ale i co do 

vymezení dozoru nad trhem a procesu a pravidel pro ukládání opatření a sankcí.   
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Vymáhání práv a povinností 

Nezbytnou podmínkou reálné ochrany spotřebitele je vymahatelnost spotřebitelského práva. 

Ochranu práv spotřebitelům a podnikatelům poskytují zejména soudy v občanském soudním 

řízení. S ohledem na přítomný veřejný zájem je dodržování některých vymezených povinností 

dozorováno státními orgány. Součástí spotřebitelské legislativy jsou proto též předpisy, jejichž 

hlavním účelem je zajištění vymahatelnosti stanovených povinností, vymezení procesních 

pravidel pro kontrolu a ukládání opatření a sankcí. Těmito zákony jsou například zákon 

č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů, či nově zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 

o nich. Dále je třeba zmínit spolupráci dozorových orgánů na vnitřním trhu, která probíhá na 

základě nařízení (EU) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro 

vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. Od roku 2004 tak funguje na 

základě tohoto nařízení spolupráce mezi dozorovými orgány, které členské státy určily jako 

příslušné orgány k zajištění vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele, 

jež jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.  

Dalším specifikem spotřebitelského práva je jeho neustálý vývoj. To platí jak o právu 

evropském, které je základem právní úpravy ochrany spotřebitele v České republice, tak o ryze 

národní úpravě. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o funkční přístup k ochraně spotřebitele, kdy 

se regulace zaměřuje na nově vzniklá specifická nebezpečí či rizika pro spotřebitele v určité 

situaci nebo v předmětu smlouvy. 

Právní úprava ochrany spotřebitele je dnes komplexní. Obsahuje jak ustanovení spadající do 

oblasti práva veřejného, tak soukromého. V řadě případů je přitom hranice mezi nimi velmi 

nejasná. U řady ustanovení typicky soukromoprávní povahy požaduje evropská legislativa 

zakotvení příslušných sankcí za jejich nedodržení ze strany prodávajících. Lze také mít za to, 

že povaha a cíl práv a povinností směřujících na ochranu spotřebitelů a priori předpokládají, že 

na dodržování některých ustanovení soukromého práva je veřejný zájem a dotčená pravidla tak 

získávají charakter obou kategorií. Unijní předpisy zpravidla nestanoví jasnou hranici mezi 

ustanoveními soukromého práva a ustanoveními veřejného práva. Vždy však ukládá členským 

státům povinnost zajistit nejen řádnou transpozici, ale také to, aby dotčená pravidla byla řádně 

vymáhána a aby byly ukládány odpovídající (účinné, přiměřené a odrazující) sankce. 

1.4.2 Definice 

Základní pojmy významné pro vymezení osobní a věcné působnosti norem spotřebitelského 

práva jsou definovány především v zákoně o ochraně spotřebitele a v občanském zákoníku. 

Přesto, že vymezení většiny pojmů vychází z evropského práva, existují mezi oběma 

zmíněnými zákony drobné odchylky. V některých případech panují pochybnosti stran úplnosti 

převzetí evropské úpravy některých pojmů. 

Zákon o ochraně spotřebitele obsahuje vymezení pojmů v § 2. Jedná se o pojmy obecné povahy, 

jako „spotřebitel“, „prodávající“, „výrobce“, „dovozce“, „dodavatel“, „výrobek“, „služba“, 

„odborná péče“, „obchodní praktika“, „nabídka ke koupi“,“ rozhodnutí ohledně koupě“ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAL6EFS26)



 

10 

 

a „přeshraniční spor“.  Dále definuje specifické pojmy jako „výrobek nebezpečný svou 

zaměnitelností s potravinou“, „obuv“, „hlavní části obuv“, „useň“, „povrstvená useň“, 

„křišťálové sklo“, „výrobek porušující některá práva duševního vlastnictví“, „podstatné 

narušení ekonomického chování“ a „nepatřičné ovlivňování“. 

Právní úprava obsažená v občanském zákoníku nepřejímá všechny definice obsažené 

v evropských směrnicích a mnohdy spoléhá na obecné pojmy soukromého práva. Příkladem lze 

uvést pojem „zboží“. Občanský zákoník vychází z tzv. širokého pojetí věci (§ 489 OZ), podle 

něhož jsou věcí v právním smyslu věci hmotné (zahrnuje zboží), věci nehmotné – především 

práva (zahrnuje digitální obsah). Ve smyslu evropského práva byla upravena i definice kupní 

smlouvy (§ 2085 odst. 1 OZ). 

Spotřebitel a podnikatel 

Pro vymezení osobní působnosti masy norem označovaných jako „spotřebitelské právo“ je 

stěžejní definice pojmů „spotřebitel“ a „podnikatel“. 

Evropské směrnice (případně oficiální překlady do českého jazyka) nevymezují tyto pojmy 

zcela jednotně. To může působit problémy při jejich transpozici, neboť takový stav brání 

formulaci jednotného pojmu pro všechny dotčené směrnice. Na druhou stranu, ani směrnice, 

které jsou založeny na maximální harmonizaci, nebrání členským státům vymezit jejich osobní 

působnost šířeji. Směrnice 93/13/EHS spotřebitele vymezuje jako fyzickou osobu, která ve 

smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná pro účely, které nespadají do rámce její 

obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání.3 Směrnice 2005/29/ES pojednává o fyzické 

osobě, která jedná za účelem, který nelze považovat za provozování jejího obchodu, živnosti 

nebo řemesla anebo výkonu jejího svobodného povolání.4 Podle směrnice 2008/122/ES je 

spotřebitelem fyzická osoba, která jedná za účelem, který nespadá do oblasti její obchodní, 

podnikatelské, řemeslné nebo profesní činnosti.5 Podle směrnice 2011/83/EU je spotřebitelem 

fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který 

nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.6 Vzhledem 

k tomu, že pojem spotřebitele je pojmem relativním (osoba nabývá kvality spotřebitele jen, 

jedná-li s podnikatelem), je nezbytně podnikatel vymezen jako opozitum ke spotřebiteli. Tak 

například směrnice 93/13/EHS vymezuje podnikatele (označuje jej přitom jako „prodávajícího 

nebo poskytovatele“) jako fyzickou nebo právnickou osobu, veřejnoprávně nebo 

soukromoprávně vlastněnou, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná pro 

účely související s její obchodní nebo výrobní činností nebo povoláním. 

                                                 

3 Jiné jazykové verze uvádějí tyto činnosti: angl. „trade, business or profession“, němc. „gewerblichen oder 

beruflichen Tätigkeit“, franc. „activité professionnelle“. Zde je zřejmá i jistá nejednotnost mezi jednotlivými 

jazykovými verzemi jediné směrnice. 
4 Angl. „trade, business, craft or profession“, něm. gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen“, franc. 

„activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale“. 
5 Anglická a francouzská verze zní stejně jako v případě směrnice 2005/29/ES, něm. „gewerblichen, 

geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit“, franc. „activité commerciale, industrielle, artisanale 

ou libérale“. 
6 Anglická, německá i francouzská znění jsou shodná jako u směrnice 2008/122/ES. 
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Občanský zákoník obsahuje definici spotřebitele v § 419. Je jím každý člověk, který mimo 

rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání 

uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatele vymezuje v následujícím 

§ 420. Je jím předně osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 

účelem dosažení zisku. Toto je však vymezení vhodné spíše pro obchodní právo. Z hlediska 

ochrany spotřebitele má význam druhý odstavec § 420 OZ, který za podnikatele pro tyto účely 

považuje také osoby, které uzavírají smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná 

jménem nebo na účet podnikatele. Podle § 421 OZ se za podnikatele považuje také osoba 

zapsaná v obchodním rejstříku. Osoby se živnostenským nebo jiným oprávněním k podnikání 

jsou za podnikatele považovány jen podle vyvratitelné domněnky. Z uvedeného je zjevné, že 

česká úprava se od evropské odlišuje. Jednak nekonstruuje oba pojmy jako párové, jednak 

jednotlivé znaky neodpovídají znakům používaných směrnicemi. Negativně lze také hodnotit, 

že z definice podnikatele se jasně nepodává, že jsou za něj považovány také osoby veřejného 

práva. 

Zákon o ochraně spotřebitele vymezuje spotřebitele shodně jako občanský zákoník. Pro 

podnikatele obsahuje několik specifických pojmů; přitom odkazuje na definici v občanském 

zákoníku. Prodávajícím je podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje 

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

surovinu nebo ji dále zpracoval, anebo který se za výrobce označil. Dovozcem je podnikatel, 

který uvede na trh výrobek z jiného členského státu Evropské unie. A konečně dodavatelem je 

každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal 

prodávajícímu výrobky. 

1.4.3 Povinnosti při nabídce a prodeji výrobků a poskytování služeb 

1.4.3.1 Poctivost prodeje a poskytování služeb 

Základní zásada, která se aplikuje ve všech soukromoprávních vztazích, stanoví, že každý má 

jednat v právním styku poctivě (§ 6 OZ). Účinný zákon o ochraně spotřebitele tuto obecnou 

zásadu konkretizuje a formuluje její projevy v jednotlivých případech. V ustanoveních § 3, 3a 

a 3b stanoví prodávajícímu některé zásadní povinnosti jako je prodej výrobků ve správné 

hmotnosti, míře nebo množství, prodej výrobků a poskytování služeb v předepsané, schválené 

nebo obvyklé jakosti a prodej výrobků a poskytování služeb za ceny sjednané v souladu 

s cenovými předpisy a správně účtované, používání ověřených měřidel7. Dále je zakotven zákaz 

účtování poplatku spotřebiteli za způsob placení, pokud by převýšil náklady prodávajícího, 

zákaz používání telefonního čísla s vyšší než běžnou sazbou pro styk se spotřebitelem, s nímž 

již prodávající uzavřel smlouvu. 

Chybí úprava týkající se tzv. zákazu předem zaškrtnutých políček, která je obsažena ve směrnici 

o právech spotřebitelů. Blížící se úpravu lze spatřovat v ustanovení § 1817 OZ, které stanoví, 

                                                 

7 Posledně zmíněná povinnost má být doplněna sněmovním tiskem 995/0. 
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že podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen 

uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud nedal spotřebitel k této platbě výslovný 

souhlas. 

1.4.3.2 Nekalé obchodní praktiky 

Zákaz užívání nekalých obchodních praktik, pod kterými lze chápat zejména klamavé konání 

(§ 5 ZOS), klamavé opomenutí (§ 5a ZOS) nebo agresivní obchodní praktiku (§ 5b ZOS), lze 

považovat za významné ustanovení chránící postavení spotřebitele, a to ve všech fázích 

obchodní transakce, tj. nejen před a v průběhu uzavírání smlouvy, ale rovněž i po uzavření 

smlouvy. Obchodní praktika je nekalá, je-li v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně 

narušuje nebo je způsobilá narušit ekonomické chování spotřebitele.  

Nekalou povahu obchodní praktiky stávající zákon o ochraně spotřebitele posuzuje bez ohledu 

na to, zda spotřebitel určitou věc nakonec koupí, nebo nikoliv. Nekalost obchodní praktiky tkví 

v nedodržení odborné péče ze strany prodávajícího, od kterého lze tento přístup s ohledem na 

jeho postavení ve smluvním vztahu se spotřebitelem jakožto profesionála a tedy silnější smluvní 

strany legitimně očekávat. Narušení ekonomického chování spotřebitele pak představuje 

narušení jeho rozhodnutí ohledně koupě, kdy obchodní praktiky zhoršují schopnost spotřebitele 

učinit informované rozhodnutí, což nakonec vede k rozhodnutí o koupi, které by spotřebitel 

jinak ani neučinil. 

Přitom je jednoznačné, že se uvedené posuzuje ve vztahu k průměrnému spotřebiteli. 

Za průměrného spotřebitele se v souladu s rozhodovací praxí považuje spotřebitel, který má 

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

a jazykové faktory. Nejedná se tedy o statistický pojem (tzv. empirické pojetí), nýbrž 

o normativní, objektivizovaný pojem. Pokud je obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu 

spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny. Průměrný člen skupiny se 

posuzuje podobně, jako průměrný spotřebitel. Jedná se o spotřebitele z dotčené cílové skupiny 

spotřebitelů charakterizované např. blízkostí věku, společným zájmem, úrovní vzdělání (děti, 

senioři, akvaristé, turisté, apod.), který je s ohledem na specifika dané skupiny v rozumné míře 

pozorný a opatrný. Jedná se o logický proces, neboť tak, jak je na jedné straně posilována 

ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany, je třeba klást přiměřené nároky i na schopnosti 

spotřebitele, jeho soudnost a obezřetnost. Tato rovnováha je podmínkou vyváženého fungování 

vnitřního spotřebitelského trhu. V příloze zákona o ochraně spotřebitele se nachází taxativní 

seznam klamavých a agresivních obchodních praktik, které jsou považovány za nekalé za všech 

okolností. 

Dozorový orgán pověřený kontrolou zákazu nekalých obchodních praktik je oprávněn 

požadovat po prodávajícím prokázání správnosti skutkových tvrzení, která souvisejí s obchodní 

praktikou. Toto šetření je klíčové z hlediska posouzení, zda jednání prodávajícího narušuje nebo 

je způsobilé narušit ekonomické chování spotřebitele, který je jejímu působení vystaven nebo 

kterému je určena, či zda je v rozporu s požadavky náležité odborné péče. Pokud prodávající 

tuto důkazní tíhu neunese, tj. nepředloží dozorovému orgánu požadované důkazy, nebo pokud 

dozorový orgán neshledá předložené důkazy za dostatečné, nezbyde, než je považovat za 

nesprávné. 
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Vytýkané nedostatky v transpozici směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách 

byly napraveny novelou provedenou zákonem č. 378/2015 Sb., s účinností od 28. 12. 2015. 

1.4.3.3 Informační povinnosti a označování výrobků 

V ustanoveních § 9 až 14, § 18, 18a a § 19 odst. 4 stávajícího zákona o ochraně spotřebitele 

jsou obsaženy základní povinnosti prodávajících a v některých případech i dalších podnikatelů 

poskytovat spotřebitelům stanovené informace včetně označování výrobků v předepsaném 

rozsahu, pravdivě a srozumitelně. 

Mezi základní informační povinnosti prodávajícího patří poskytnutí informací o vlastnostech 

prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, způsobu použití a údržby 

výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití nebo údržby výrobku (§ 9 ZOS).  

Prodávající má povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách, a způsobu uplatnění 

reklamace a údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13 ZOS). S touto povinností souvisí 

i povinnost poskytnout informace o názvu a sídle prodávajícího, kde může spotřebitel uplatnit 

reklamaci i po ukončení prodeje nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu (§ 19 

odst. 4 ZOS). 

V nedávné době, v důsledku nezbytnosti transpozice evropského práva, přibyla prodávajícím 

i povinnost informovat spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (§ 14 ZOS). 

Prodávající musí dále zajistit, aby určité informace, při kterých to zákon vyžaduje, jsou-li 

poskytovány písemně, musí být poskytnuty v českém jazyce (§ 11 odst. 1 ZOS). Pokud lze 

spotřebiteli poskytnout informace za pomoci piktogramů, prodávající je může ke splnění své 

informační povinnosti využít (§ 11 odst. 2 ZOS). Obsahuje-li některá z povinných informací 

fyzikální veličiny, prodávající je musí vyjádřit v měřících jednotkách stanovených zvláštním 

právním předpisem (§ 11 odst. 3 ZOS). 

Při prodeji výrobků nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím 

internetových stránek má prodávající povinnost spotřebitele předem informovat zřetelným 

způsobem o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání výrobků nebo poskytnutí služby a jaké 

způsoby platby jsou přijímány (§ 11a ZOS). 

Prodávající má povinnost poskytovat informace o peněžité částce za výkup vrátných 

zálohovaných obalů (§ 18 ZOS).  

Kromě informační povinnosti má prodávající povinnost označovat výrobky označením 

výrobce, dovozce, dodavatele. Pokud si to povaha výrobku nebo forma prodeje vyžaduje, je 

prodávající povinen zajistit označení názvu výrobku, hmotnosti, množství, velikosti, rozměrů, 

nebo dalšího údaje potřebného k identifikaci výrobku nebo jeho užití (§ 10 odst. 1 ZOS). Pokud 

nelze prodávané výrobky označit přímo (není-li to možné nebo účelné), prodávající je musí 

označit jiným vhodným způsobem (např. v přiloženém letáku), případně je povinen tyto údaje 

poskytnout na požádání spotřebitele nebo orgánům, které provádějí dozor (§ 10 odst. 3 ZOS). 

Prodávající nesmí odstraňovat ani žádným způsobem měnit označení výrobků nebo jiných 

údajů uvedených výrobcem, dovozcem, či dodavatelem (§ 10 odst. 5 ZOS). Prodávající má 

povinnost upozornit spotřebitele zřetelným způsobem na skutečnost, že se jedná o prodej 
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používaných nebo upravovaných výrobků, případně výrobků s vadou, nebo výrobků, jejichž 

užitné vlastnosti jsou jinak omezeny.  Tyto skutečnosti musí být vyznačeny i v dokladu, který 

může spotřebitel po prodávajícím požadovat (§ 16 odst. 3 ZOS). Dále má prodávající povinnost 

prodávat takové výrobky odděleně od ostatních výrobků (§ 10 odst. 6 ZOS). 

Označování prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb cenou (§ 12 ZOS) musí být v 

souladu  s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropské unie.  

Prodávající má povinnost označovat výrobky viditelně a srozumitelně pokud jde o použité 

materiály v hlavních částech obuvi [§ 10 odst. 1 písm. b), § 10a ZOS]. Zákon zohledňuje též 

evropské nařízení upravující označování textilu (stanovení orgánu dozoru a sankce za porušení 

nařízení).  

Výrobce, dovozce ani prodávající nesmí používat názvy jednotlivých druhů křišťálového skla 

a jim přiřazené symboly u těch výrobků, které nejsou zvláštním prováděcím právním předpisem 

blíže charakterizovány (§ 18a ZOS). Všechna tato ustanovení byla v minulosti opakovaně 

novelizována především na základě podnětů dozorových orgánů a samotných spotřebitelů, 

částečně i v důsledku přebírané unijní spotřebitelské legislativy. V poslední době nebyla 

zaznamenávána potřeba ustálené znění příslušných paragrafů věcně měnit. 

1.4.3.4 Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb 

Stávající znění zákona o ochraně spotřebitele obsahuje řadu významných zákazů a povinností 

prodávajících, které mají za cíl chránit zájmy spotřebitelů. Jedná se zejména o zákaz 

diskriminace (§ 6 ZOS), zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabízení, prodeje a darování výrobků 

nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami (§ 7a ZOS), zákaz nabízení, prodeje a vývozu 

výrobků určených pro humanitární účely (§ 7b ZOS), zákaz nabízení, prodeje a skladování 

výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví (§ 8 a 8a ZOS), neoprávněné 

používání ekoznačky (§ 18b ZOS), či zákaz prodávání spotřebiteli užívání ubytovacího zařízení 

s noclehem na více než 1 časový úsek jako investici (§ 18c ZOS – viz dále kapitola 1.4.4.6).  

Dále se jedná o zákaz uvádění psích a kočičích kůží na vnitřní trh (§ 23 odst. 12 ZOS), povinnost 

dodržovat požadavky upravující názvy textilních vláken a související označování 

materiálového složení textilních výrobků (§ 23 odst. 13 ZOS) a informační povinnosti 

souvisejících s existencí platformy pro řešení sporů on-line (§ 23 odst. 18 ZOS), přičemž tyto 

povinnosti vyplývají z přímo použitelných předpisů EU. Ve vztahu k nim zakotvuje zákon 

o ochraně spotřebitele příslušné orgány dozoru a sankce pro případ jejich porušení [§ 24 odst. 

1 písm. c), d) a m) ZOS]. 

Současný zákon o ochraně spotřebitele obsahuje několik dalších pro spotřebitele podstatných 

práv. Prodávající má povinnost vydat na žádost spotřebitele doklad, který umožňuje spotřebiteli 

prokázat, že k zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby došlo právě u tohoto prodávajícího, 

datum prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, vymezení zakoupeného výrobku nebo 

předmětu poskytnuté služby, cenu, identifikační údaje prodávajícího, pokud se jedná o prodej 

výrobku  s následnou dodávkou, musí doklad obsahovat i místo určení a datum dodávky (§ 16 

odst. 1 a 2 ZOS).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAL6EFS26)



 

15 

 

V případě, že prodávající poskytuje služby a tato služba není poskytnutá spotřebiteli na počkání, 

má prodávající povinnost vydat spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Toto 

potvrzení musí obsahovat označení předmětu služby, její rozsah, jakost, cenu a termín plnění 

služby (§ 15 odst. 3 ZOS). 

Prodávající je povinen prodávat výrobky, vyžaduje-li to povaha výrobků, zejména s ohledem 

na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, v hygienicky nezávadných obalech nebo 

je do takových obalů při prodeji zabalit, při samoobslužném prodeji je povinen spotřebiteli 

poskytnout vhodný obalový materiál (§ 17 ZOS).  

V poslední době není zaznamenávána potřeba ustálené znění příslušných paragrafů věcně 

měnit. 

1.4.3.5 Povinnosti související s konáním organizovaných akcí 

Prodávajícím je uložena především povinnost oznámit České obchodní inspekci, že realizují 

organizovanou akci, během níž budou propagovat a nabízet spotřebitelům výrobky či služby, 

resp. jim budou výrobky prodávat či jim budou poskytovat služby. Za organizovanou akci se 

považuje akce určená pro omezený počet osob, na niž byly tyto osoby pozvány. Nezáleží přitom 

na tom, zda byly pozvány adresně nebo neadresně, formou osobního pozvání či např. 

prostřednictvím vývěsky umístěné na veřejně dostupném místě. Pro naplnění definice 

organizované akce není ani rozhodující, zda se na ni účastníci dopravili samostatně nebo zda 

využili dopravy, kterou jim nabídl prodávající, popř. jiný podnikatel organizující dotčenou akci 

(§ 20 odst. 1 ZOS).  

Pokud jde o náležitosti oznámení, jedná se pouze o takové informace, které jsou 

nezbytné  z hlediska zajištění účinné kontroly České obchodní inspekce zaměřené na případné 

použití nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům. Přiložen musí být také text pozvání na 

organizovanou akci. Za náležitosti pozvání odpovídá prodávající, avšak pořádá-li 

organizovanou akci jiný podnikatel, odpovídá za ně tento podnikatel. Pozvání směřující vůči 

spotřebitelům musí přesně odpovídat kopii pozvání, jež byla předložena dozorovým orgánům 

v souvislosti s učiněním oznámení o plánované organizované akci (§ 20a ZOS). 

Stávající úprava obsahuje i zákaz požadovat nebo přijímat plnění od spotřebitele v rámci 

organizované akce, které odpovídá kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby, a dokonce 

prodávajícím nesmí být přijata ani část kupní ceny. K tomuto přijetí nesmí dojít jednak během 

organizované akce, ale ani před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy. Tento zákaz 

se vztahuje i na zálohu na uhrazení kupní ceny nebo jakýkoliv jiný poplatek. Pro porušení této 

povinnosti zákon zavedl fikci závažného porušení povinností stanovených zákonem 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„živnostenský zákon“), podle něhož hrozí pozastavení provozování živnosti (§ 20b ZOS).  

V poslední době není zaznamenávána potřeba ustálené znění příslušných paragrafů věcně 

měnit. 
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1.4.4 Zvláštní úprava smluv uzavíraných se spotřebiteli 

1.4.4.1 Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách 

Základním pramenem upravujícím zneužívající smluvní ujednání ve spotřebitelských 

smlouvách v rámci evropského práva je směrnice 93/13/EHS o zneužívajících ujednáních ve 

spotřebitelských smlouvách. Směrnice 93/13/EHS byla přijata za účelem sblížení právních 

předpisů členských států týkajících se zneužívajících ujednání ve smlouvách mezi spotřebiteli 

a prodávajícími zboží nebo poskytovateli služeb. Spotřebitelé by měli být chráněni před 

zneužitím moci prodávajících nebo poskytovatelů služeb a před nespravedlivým vyloučením 

základních práv ve smlouvách, ke kterému dochází zejména prostřednictvím adhezních smluv. 

Smlouvy by proto měly být sepsány jasným a srozumitelným jazykem a v případě pochybností 

má převažovat výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější. Směrnice 93/13/EHS je založena 

na principu minimální harmonizace, tzn., že členské státy mohou přijmout nebo ponechat 

v platnosti přísnější ustanovení, aby zajistily nejvyšší stupeň ochrany spotřebitele, směrnice 

93/13/EHS tedy stanoví jen tzv. minimální standard. Příloha směrnice 93/13/EHS obsahuje 

informativní a nevyčerpávající seznam ujednání, která mohou být považována za zneužívající. 

Správní orgány a soudy členských států mají mít k dispozici odpovídající a účinné prostředky 

k zabránění dalšímu používání zneužívajících ujednání ve smlouvách se spotřebiteli.  

Právní úprava problematiky zneužívajících ujednání ve spotřebitelských smlouvách je obsažena 

zejména v § 1812 až 1815 OZ. Ustanovení § 1812 OZ stanoví zvláštní pravidla pro výklad 

obsahových náležitostí smlouvy v tom ohledu, že v případě použití formulace připouštějící 

různý výklad je třeba obsah smlouvy vyložit způsobem příznivějším pro spotřebitele. Tento 

interpretační princip odpovídá povaze spotřebitelského práva. Na rozdíl od § 1812 OZ směrnice 

93/13/EHS formuluje pravidlo příznivější interpretace pouze pro případ „pochybností“. 

Ustanovení § 1813 OZ transponuje stěžejní požadavek směrnice 93/13/ESH, jímž je postih 

„zneužívajících ujednání“ (angl. „unfair term“, franc. „clause abusive“, něm. „mißbräuchliche 

Klauseln“) ve spotřebitelských smlouvách. Stávající úprava obsažená v § 1813 OZ je 

problematická hned z několika důvodů. Předně je toto ustanovení konstruováno jako 

vyvratitelná právní domněnka. Ujednání, která naplní danou hypotézu, však musí být zakázána 

vždy. Vyloučení aplikace tohoto ustanovení na konkrétní ujednání je možné, není-li naplněna 

hypotéza této normy. Dále by mělo dojít ke změně definičních znaků zneužívajícího ujednání, 

neboť stávající úprava neodpovídá požadavkům směrnice 93/13/EHS. Tato chybná 

terminologie patrně vychází z původního nesprávného překladu směrnice. Srovnávacím 

jazykovým výkladem lze dojít k závěru, že čl. 3 odst. 1 směrnice 93/13/EHS vymezuje 

zneužívající ujednání jako ujednání, u kterého jsou přítomny následující tři prvky: (a) nebylo 

individuálně projednáno („n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle“, „nicht im 

einzelnen ausgehandelt wurde“, „has not been individually negotiated“), zakládá (b) v rozporu 

se zásadou dobré víry či přesněji v nové české terminologii zásadou poctivosti („en dépit de 

l’exigence de bonne foi“, „entgegen dem Gebot von Treu und Glauben“, „contrary to the 

requirement of good faith“), (c) významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran 

v neprospěch spotřebitele („au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre 

les droits et obligations des parties découlant du contrat“, „zum Nachteil des Verbrauchers ein 
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erhebliches und ungerechtfertigtes Mißverhältnis der vertraglichen Rechte und Pflichten der 

Vertragspartner verursacht“, „a significant imbalance in the parties’ rights and obligations 

arising under the contract, to the detriment of the consumer“). Právní úprava zneužívajících 

ujednání obsažená nyní v občanském zákoníku není omezena jenom na individuálně 

neprojednaná ujednání, jak činí směrnice 93/13/EHS, čímž se zásadně rozšiřuje její věcná 

působnost. S ohledem na to občanský zákoník netransponuje ani další významné interpretační 

ustanovení, že ujednání je třeba považovat za nesjednané individuálně, jestliže bylo sepsáno 

předem, a spotřebitel nemohl mít vliv na jeho obsah. V občanském zákoníku rovněž chybí 

ustanovení o tom, že tvrdí-li obchodník, že ujednání bylo sjednáno individuálně, nese o tom 

důkazní břemeno.  

Příloha směrnice 93/13/EHS obsahuje informativní a nevyčerpávající seznam ujednání, která 

mohou být považována za zneužívající. Jde tedy o demonstrativní výčet možných ujednání, 

která nemohou být považována za zneužívající automaticky. Ujednání uvedená v tomto 

seznamu nemusí být v konkrétním případně nezbytně zneužívající; naopak se nemusí jednat 

vždy o ujednání připuštěná, nejsou-li do předmětného výčtu zahrnuta. Ujednání obsažená 

v příloze směrnice 93/13/EHS nemají zneužívající povahu, jestliže nenaplňují pojmové znaky 

uvedené v čl. 3 a dalších interpretačních ustanovení. Oproti tomu v § 1814 OZ jsou vypočtená 

ujednání prohlášena za zakázaná bez dalšího. Kromě toho toto ustanovení občanského zákoníku 

nepřebírá celou přílohu, což by samo o sobě nepředstavovalo vadu transpozice, a to i s ohledem 

na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Výběr zneužívajících ujednání obsažených 

v § 1814 OZ je však ve srovnání s přílohou směrnice poněkud nahodilý. Směrnice 93/13/EHS 

v rámci zásady minimální harmonizace připouští, aby rozsah těchto ujednání byl členskými 

státy rozšířen nebo omezen. Příloha směrnice 93/13/EHS představuje důležité vodítko pro 

národní soudy a jiné orgány při výkladu práva. Velký význam má však také pro podnikatele 

a spotřebitele. 

1.4.4.2 Obecné požadavky na předsmluvní informace 

Jako „obecné požadavky na předsmluvní informace“ označujeme úpravu, která je obsažena 

v § 1811 OZ. Odstavec 1 požaduje, aby veškerá sdělení vůči spotřebiteli byla činěna jasně 

a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Odstavec 2 potom stanoví podnikateli 

povinnost sdělit spotřebiteli vypočtené informace, a to v dostatečném předstihu před uzavřením 

smlouvy či předtím, než je spotřebitel vázán nabídkou. Z hlediska evropského práva jde 

o transpozici (i) čl. 5 směrnice 2011/83/EU, který stanoví informační povinnost 

podnikatele  v případě spotřebitelských smluv jiných než smluv uzavřených distančním 

způsobem nebo mimo obchodní prostory a (ii) na první pohled podobných informačních 

povinností daných článkem 6 upravující informační povinnosti podnikatele v případě smluv 

uzavřených distančním způsobem a mimo obchodní prostory. Informační povinnosti vymezené 

v ustanovení § 1811 OZ též odráží informační povinnosti stanovené ve směrnicích 2000/31/ES 

a 2006/123/ES. Stávající úprava chápe § 1811 OZ jako obecná ustanovení vymezující 

informační povinnost; právní úprava jednotlivých druhů spotřebitelských smluv obsahuje již 

pouze doplnění tohoto ustanovení.  
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Zákon stanoví výjimky, kdy tato sdělení nemusí být poskytnuta. To se týká situace, kdy 

skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí (§ 1811 odst. 2 OZ úvodní část ustanovení). Dále sdělení 

nemusí být poskytnuta v případě, kdy se jedná o smlouvy, jejichž předmětem (i) jsou záležitosti 

každodenního života a u nich dochází k bezprostřednímu vzájemnému plnění, (ii) je digitální 

obsah dodaný na hmotném nosiči (§ 1811 odst. 3 OZ). Avšak výjimka týkající se digitálního 

obsahu je příkladem chybné transpozice článku 5 odst. 2 směrnice 2011/83/EU, který mimo 

jiné stanoví, že se výše uvedená informační povinnost vztahuje i na smlouvy, jejichž předmětem 

je dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném rozsahu. Z toho však nelze 

a contrario dovozovat, že na digitální obsah dodávaný na hmotném nosiči se daná úprava 

nepoužije. Navíc digitální obsah dodaný na hmotném nosiči by měl být dle bodu odůvodnění 

směrnice č. 19 považován za zboží.  

Občanský zákoník též pojí s nesdělením některých požadovaných informací soukromoprávní 

sankce, které ostatně vyplývají ze samotné směrnice o právech spotřebitelů. Podnikatel je 

sankcionován za neinformování spotřebitele o dodatečných poplatcích a daních tím, že 

spotřebitel tyto poplatky či daně není povinen uhradit (§ 1821 OZ).  

1.4.4.3 Prodej mimo obchodní prostory a na dálku 

Úprava vybraných aspektů smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory vychází také 

ze směrnice 2011/83/EU, jejímž přijetím bylo sledováno posílení ochrany spotřebitele, 

odstranění existujících překážek na vnitřním trhu a tím lepšímu fungování a využití potenciálu 

celého vnitřního trhu EU, zejména v podobě růstu sektoru online prodeje. Tomuto cíli má 

pomoci i skutečnost, že dotčená úprava je plně harmonizovaná. To znamená, že není-li 

stanoveno jinak, členské státy se od stanovených pravidel nemohou odchýlit.  Směrnice ve 

vztahu ke smlouvám uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory upravuje předsmluvní 

informační povinnosti, stanovuje formální požadavky a práva a povinnosti spojené 

s odstoupením od těchto smluv.  

Příslušná ustanovení směrnice byla v podobě pozměňovacích návrhů transponována do 

vládního návrhu nového občanského zákoníku, a to na základě usnesení Ústavně právního 

výboru ze dne 21. 10. 2011 (sněmovní tisk 362/2)8.  

V ustanoveních § 1820 až 1840 OZ je zakotvena zvláštní úprava distančních smluv a smluv 

uzavíraných mimo obchodní prostory obchodníka. Zjednodušeně lze tuto zvláštní úpravu členit 

na sdělení, která musí spotřebitel obdržet před uzavřením smlouvy; formální náležitosti 

distančních smluv a smluv uzavřených mimo obchodní prostory; práva a povinnosti stran 

v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy v zákonné lhůtě.  

Konkrétně ustanovení § 1811 a 1820 OZ vymezují obsah sdělení, která musí být podnikatelem 

poskytnuta spotřebiteli, a to v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy či předtím, než 

je spotřebitel vázán nabídkou. Občanský zákoník též pojí s nesdělením některých 

požadovaných informací soukromoprávní sankce, které ostatně vyplývají ze samotné směrnice 

                                                 

8 Návrh nového občanského zákoníku byl poslaneckou sněmovnou schválen ve třetím čtení dne 9. 11. 2011 

a samotný zákon vyhlášen 22. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 89/2012 Sb. 
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o právech spotřebitelů. Podnikatel je sankcionován za neinformování spotřebitele 

o dodatečných poplatcích a daních tím, že spotřebitel tyto poplatky či daně není povinen uhradit 

(§ 1821 OZ).  Další sankce je spojená s nepoučením spotřebitele o právu na odstoupení, 

v takovém případě dochází k prodloužení lhůty na odstoupení (§ 1829 odst. 2 OZ).  

Jak bylo již dříve uvedeno, stávající úprava v ustanovení § 1811 OZ v sobě slučuje na první 

pohled podobné informační povinnosti uvedené v čl. 5 a 6 směrnice 2011/83/EU, které se ale 

liší jak co do obsahu, tak působnosti. Takové řešení se však jeví jako problematické, neboť 

požadavky směrnic nejsou vždy zcela totožné. Například § 1811 odst. 2 písm. a) OZ stanoví 

informační požadavky týkající se osoby podnikatele, které však pro distanční smlouvy 

a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory nejsou dostačující. Zatímco v případě jiných 

smluv postačí dle čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/83/EU uvést (pokud není zřejmé ze 

souvislostí) totožnost obchodníka, například jeho obchodní název, zeměpisnou adresu, na níž 

je usazen, a jeho telefonní číslo, v případě distančních smluv a smluv uzavřených mimo 

obchodní prostory čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) stanoví povinnost poskytnout informace o totožnosti 

obchodníka a zvlášť je stanovena povinnost poskytnout informace o zeměpisné adrese, na níž 

je usazen a o zeměpisné adrese, kam se lze obrátit se stížnostmi, pokud se liší od adresy 

předchozí. Tyto požadavky však již v § 1820 OZ uvedeny nejsou, přestože samotná úprava 

stávajícího § 1811 odst. 2 OZ není v tomto ohledu úplná.  

Sdělení musí být poskytnuta v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva (§ 1811 odst. 1 OZ). 

Smlouva musí obsahovat veškerá poskytnutá sdělení a spotřebitel musí bezprostředně po 

uzavření smlouvy obdržet alespoň jedno její vyhotovení (§ 1822 OZ). Plnění služby ve lhůtě 

pro odstoupení je podmíněno výslovnou žádostí spotřebitele učiněné v textové podobě (§ 1823 

OZ). Plněním bez výslovné žádosti spotřebitele se podnikatel vystavuje sankci spočívající 

(v případě využití práva spotřebitele od takové smlouvy odstoupit) v osvobození spotřebitele 

od povinnosti uhradit obchodníkovi vzniklé náklady (§ 1836 OZ). Formální náležitosti 

distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory jsou řešeny odděleně, pro 

distanční smlouvy v § 1824 až 1825 OZ, pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory 

v ustanovení § 1828 OZ. Dotčená ustanovení však rovněž nejsou vždy zcela v souladu s unijní 

právní úpravou, a proto je třeba je upravit. 

Právo na odstoupení, resp. vzájemná práva a povinnosti stran s tímto úkonem spojená, jsou 

vymezeny v ustanovení § 1829 až 1836 OZ. Zákon vymezuje i výjimky, pro které toto právo 

nemůže být spotřebitelem uplatněno (§ 1837 OZ). I v této části platí, že některá ustanovení 

musí být zpřesněna, aby odpovídala požadavkům práva Evropské unie.  

1.4.4.4 Zvláštní úprava některých aspektů smluv uzavíraných prostřednictvím elektronických 

prostředků 

Občanský zákoník obsahuje v § 1826 a 1827 zvláštní úpravu pro distanční smlouvy, které jsou 

uzavírány prostřednictvím elektronických prostředků. Jedná se o transpozici článku 10 a 11 

směrnice 2000/31/ES, v nichž jsou upraveny speciální informační povinnosti a zásady pro 

podání objednávky technickými (elektronickými) prostředky.  
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Směrnice 2000/31/ES současně členským státům ukládá zajištění dostatečných nástrojů pro 

dohled a vyšetřování, které jsou nezbytné pro účinné provádění směrnice a pro zajištění 

poskytování požadovaných informací od podnikatelů.   

Podnikatel v souladu s  ustanovením v § 1826 OZ musí spotřebiteli poskytnout informaci, zda 

je smlouva po jejím uzavření uložena u podnikatele a zda k ní bude spotřebiteli umožněn 

přístup, o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít, o technických krocích vedoucích k uzavření 

smlouvy, o možnosti zajistit opravu chyb při zadávání dat před podáním objednávky 

a o závazných kodexech chování podnikatele. Před podáním objednávky při použití 

elektronických prostředků musí být spotřebiteli dále umožněno zkontrolovat a měnit vstupní 

údaje, které do objednávky vložil. Ustanovení § 1827 OZ podnikateli ukládá, aby příjem 

objednávky neprodleně po jejím obdržení potvrdil. 

S ohledem na skutečnost, že pro výše citovaná ustanovení není určen žádný orgán dozoru, který 

by byl pro vymáhání uvedených povinností příslušný, je vymahatelnost jmenovaných 

ustanovení v praxi problematická. 

1.4.4.5 Smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku 

Směrnice 2002/65/ES, která upravuje distribuci finančních služeb pomocí prostředků 

komunikace na dálku, obsahuje pro finanční služby úpravu paralelní vůči směrnici 2011/83/EU, 

neboť ta ze své působnosti výslovně finanční služby vylučuje.  

Sjednocení některých vybraných aspektů distribuce finančních produktů prostřednictvím 

prostředků komunikace na dálku a jiných vybraných práv má vést k posílení ochrany 

spotřebitele, k odstranění existujících překážek na vnitřním trhu a tím vést k lepšímu fungování 

a využití potenciálu celého vnitřního trhu EU. Směrnice 2002/65/ES konkrétně upravuje 

předsmluvní informační povinnost, sdělování smluvních podmínek a další informační 

povinnosti, stanovuje formální požadavky a právo na odstoupení od smluv uzavřených na 

dálku, dále upravují též právo požadovat zrušení platby kartou, pokud došlo k jejímu zneužití 

v souvislosti se smlouvami uzavřenými na dálku, vrácení takové platby, právní režim 

nevyžádaných služeb a zákaz nevyžádaných sdělení, pokud jsou činěna prostřednictvím 

některých prostředků komunikace na dálku.  

Současný občanský zákoník věnuje úpravě distribuce finančních služeb pomocí prostředků 

komunikace na dálku § 1841 – 1851, který je součástí zvláštního oddílu – Uzavírání smluv 

distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory (§ 1820-1867 

OZ). Zatímco obecná část úpravy zakotvuje zvláštní úpravu distančních smluv a smluv 

uzavíraných mimo obchodní prostory obchodníka včetně formálních náležitostí distančních 

smluv a smluv uzavřených mimo obchodní prostory a není stanoveno, že se nevztahuje na 

finanční služby, úprava distribuce finančních služeb na dálku se omezuje na úpravu 

předsmluvních informačních povinností s tím, že uzavřená smlouva musí být v souladu s těmito 

předsmluvními informacemi, zvláštní regulaci práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy 

a následky dodávky neobjednaného plnění. To, vzhledem k tomu, že finanční služby mají 

zvláštní sektorovou úpravu (většinou pozdějšího data), která pro tu kterou finanční službu 

zvlášť upravuje náležitosti smlouvy a jejího obsahu a další práva spotřebitele, vyvolává na trhu 
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zmatek, když není jasné, jakou právní úpravou je nutno se řídit (nový občanský zákoník je sice 

vůči zvláštním předpisům regulujícím finanční služby předpisem obecným, avšak současně 

často novějším). Zvláště tíživé je až ztrojení informačních povinností, kdy je možno paralelně 

aplikovat jak obecné předsmluvní informační povinnosti podle občanského zákoníku, obecné 

informační povinnosti použitelné pro smlouvy uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory, 

a speciální informační povinnost použitelné pro finanční služby uzavírané na dálku. Zvláštní 

sektorová úprava finančních služeb se přitom vyrovnává povětšině s informačními povinnostmi 

občanského zákoníku týkajícími se finančních služeb uzavíraných na dálku (kdy výslovně 

stanoví přednost zvláštní sektorové úpravy, která vznikla později než daná směrnice 

2002/65/ES), avšak nikoli s obecnými informačními povinnostmi plynoucími ze směrnice 

2011/83/EU, která výslovně finanční služby ze své působnosti vylučuje, zatímco její 

transpozice v novém občanském zákoníku nikoli.  

Transpozice čl. 10 směrnice 2002/65/ES (nevyžádaná sdělení) byla při přípravě nového 

občanského zákoníku úplně pominuta.  

1.4.4.6 Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby (timeshare) 

Úprava užívacího práva k danému rekreačnímu zařízení na sjednanou dobu (tzv. timeshare), 

nejméně však po dobu jednoho roku a zároveň na více než jeden časový úsek a dalších 

vymezených rekreačních produktů vychází ze směrnice 2008/122/ES.   

Směrnice 2008/122/ES byla přijata v zájmu větší právní jistoty a umožnění spotřebitelům 

a podnikům využívat výhod vnitřního trhu; k tomuto účelu je třeba sblížit příslušné právní 

předpisy členských států. Některé aspekty uvádění na trh, prodeje a dalšího prodeje dočasného 

užívání ubytovacího zařízení a dlouhodobých rekreačních produktů, jakož i výměny práv 

vyplývajících ze smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení byly plně harmonizovány. 

Členské státy zároveň nemají možnost ve svých vnitrostátních právních předpisech ponechat 

nebo do nich zavádět ustanovení, která se liší od ustanovení této směrnice. To znamená, že 

nepřipouští ani přísnější národní úpravu (bod 3 preambule). Mimo rozsah předmětu úpravy 

směrnice však státy mají volnost. To se týká např. otázky účinků odstoupení od smlouvy, ale 

také vlastní úpravy příslušných typů smluv. 

Směrnice 2008/122/ES je do českého právního řádu provedena prostřednictvím ustanovení 

§ 1852 až 1867 OZ. Základem této úpravy je úplatná spotřebitelská smlouva, na základě které 

spotřebitel nabývá právo užívat ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek 

nebo právo spojené s ubytováním, popřípadě zahrnující dopravu a jiné služby, pokud je taková 

smlouva uzavřena na období delší než jeden rok, nebo účastenství v příslušném výměnném 

systému anebo právo na pomoc podnikatele při úplatném nabytí nebo úplatném převodu tohoto 

práva. V občanském zákoníku je upravena předsmluvní informační povinnost, povinná písemná 

forma smlouvy, povinné náležitosti smlouvy, jazyk (jeden z úředních jazyků Evropské unie) či 

právo na odstoupení a příslušnou lhůtu. 

1.4.4.7 Zájezd 

Platná a účinná právní úprava týkající se prodeje zájezdu je transpozicí směrnice 90/314/EHS. 

Jedná se o směrnici vycházející z metody minimální harmonizace. Směrnice 90/314/EHS 
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obsahuje souhrn minimálních požadavků vůči dotčeným podnikatelům. Směrnice byla 

transponována zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále jen „zákon o cestovním ruchu“). Zákon 

o cestovním ruchu není čistě zákonem na ochranu zájmů spotřebitele. Na jedné straně patří do 

skupiny právních předpisů, které cílí k ochraně spotřebitele, ale na druhé straně upravuje 

odpovídajícím způsobem podmínky podnikání na vnitřním trhu. Zákon cestovním 

ruchu  v úvodním ustanovení pozitivně a negativně vymezuje klíčový pojem zájezd. Dále 

upravuje okruh činností, které jsou cestovní kanceláře a cestovní agentury oprávněny v rámci 

živnostenského oprávnění vykonávat, vymezuje práva a povinnosti dotčených subjektů 

(cestovních kanceláří, agentur a zákazníků) související s poskytováním zájezdu (zejména 

informační povinnosti, pomoc v nouzi, odpovědnost za dodavatele služeb), rozsah povinného 

smluvního pojištění a podmínky, za kterých ministerstvo vydá závazné stanovisko k žádosti 

o koncesi. Zákon upravuje i podnikání zahraničních cestovních kanceláří v České republice, 

vzájemné povinnosti mezi cestovní kanceláří, pojišťovnou a ministerstvem, regres a správní 

trestání za porušení zákona.  

Část směrnice 90/314/EHS týkající se smlouvy o zájezdu byla do národní legislativy 

transponována v § 2521 až 2549 OZ. Smlouva o zájezdu s účinností od 1. 1. 2014 nahradila do 

té doby existující smluvní typ, a sice cestovní smlouvu. Právní úprava smlouvy o zájezdu 

v občanském zákoníku tedy jednak zapracovává požadavky směrnice 90/314/EHS a dále 

navazuje na právní úpravu cestoví smlouvy. Ustanovení § 2522 odst. 1 a 2 OZ vymezuje 

soukromoprávní definici pojmu zájezd. Pojem zájezd nevychází však ze směrnice 90/314/EHS, 

která používá pojem „soubor služeb“. Pojem zájezd vychází čistě z české praxe. Zájezd je 

v občanském zákoníku definován pozitivně i negativně.  

Stranami smlouvy o zájezdu občanský zákoník označuje pořadatele zájezdu a zákazníka. 

Pořadatele definuje ustanovení § 2523 OZ. Občanský zákoník nepracuje s veřejnoprávními 

pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura, nýbrž s pojmem pořadatel. Pro vznik povinností 

pořadatele není rozhodující jeho forma nebo jeho veřejnoprávní oprávnění k podnikání 

v oblasti cestovního ruchu, ale jeho faktická činnost, tj. pořádání zájezdů.  

Pojem zákazník v občanském zákoníku definován není. Pro jeho výklad je zásadní definice v § 

4 zákona o cestovním ruchu. Podle tohoto zákona je zákazníkem „osoba, která uzavře s cestovní 

kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.“ 

Uvedené pojetí zákazníka je v zákoně o cestovním ruchu odlišné od pojetí spotřebitele  

v ostatních předpisech, které obsahují úpravu ochrany spotřebitele. Souvisí to s odlišným 

pojetím zákazníka ve směrnici 90/314/EHS oproti jiným spotřebitelským směrnicím. Na rozdíl 

od směrnice 2011/83/EU, podle které je spotřebitelem vždy jen fyzická osoba, je za spotřebitele 

podle směrnice 90/314/EHS, čili za zákazníka podle zákona o cestovním ruchu, považována 

i právnická osoba, která nakupuje zájezd pro své potřeby – např. své zaměstnance, ať už v rámci 

služebních cest, či za odměnu (tedy nikoliv pro účely dalšího podnikání – „přeprodej“). 

Dne 14. 12. 2015 byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie směrnice  2015/2302 

o souborných službách a spojených cestovních službách. Tato směrnice nahrazuje směrnici 
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90/314/EHS. Lhůta pro transpozici je stanovena do 1. 1. 2018. Národní transpoziční předpis 

musí být použitelný od 1. 7. 2018.9  

Nová směrnice 2302/2015, která je na rozdíl od směrnice 90/314/EHS v tzv. plné harmonizaci, 

vyžaduje změny v několika právních předpisech – zákoně o cestovním ruchu, občanském 

zákoníku, živnostenském zákoně, zákoně č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení 

a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 

majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 211/2000 Sb.“). Požadavek plné 

harmonizace, až na výjimky, nedává České republice možnost odchýlit se od ustanovení 

směrnice. Nová směrnice a národní transpoziční úprava se, stejně jako směrnice 90/314/EHS 

a na ni navazující národní úprava, netýká jen ochrany spotřebitelů, ale i podnikatelů (tj. 

právnických a fyzických osob). Což potvrzuje i terminologie užívaná směrnicí 2302/2015, kdy 

směrnice pro označení konzumenta služeb používá pojem „cestující“, kterého definuje tak, že 

jde o každou osobu, která má v úmyslu uzavřít smlouvu v oblasti působnosti této směrnice nebo 

má právo cestovat na základě takovéto smlouvy.  

Zákon o cestovním ruchu je předpisem veřejnoprávní povahy, upravuje v návaznosti 

na směrnici 90/314/EHS předsmluvní informační povinnosti, definice včetně vymezení pojmu 

spojených služeb cestovního ruchu, formy zajištění záruky pro případ úpadku cestovní 

kanceláře, a podmínky získání souhlasného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj k žádosti 

o vydání koncesní listiny na provozování cestovní kanceláře. Nově zákon rozšiřuje informační 

povinnosti pro cestovní kanceláře a cestovní agentury včetně povinností pro cestovní kanceláře 

zprostředkovávající spojené cestovní služby, vymezuje podmínky podnikání v rámci 

zprostředkování prodeje zájezdů cestovních kanceláří usazených mimo Evropský hospodářský 

prostor. Zákon (resp. jeho návrh) definuje povinnosti pro zprostředkovatele spojených 

cestovních služeb, upřesňuje dozor nad dodržováním zákona včetně určení kontaktního místa 

pro spolupráci správních orgánů členských států Evropské unie. Do zákona je rovněž vložena 

zcela nová část (hlava III) týkající se obsahu a výkonu činnosti Garančního fondu cestovních 

kanceláří. Tyto činnosti bude zajišťovat Státní fond rozvoje bydlení založený podle zákona 

č. 211/2000 Sb. (dále jen „SFRB“). Občanský zákoník dozná značných změn v části, která 

upravuje smlouvu o zájezdu a odpovědnost za zájezd (vč. náhrad a slev) a pomoci v nouzi. 

1.4.4.8 Spotřebitelská kupní smlouva (prodej zboží v obchodě) 

Další právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, která upravuje práva spotřebitelů, je 

zvláštní úprava prodeje spotřebního zboží v obchodě (§ 2158 až 2174 OZ). Tato ustanovení 

představují speciální úpravu k obecné úpravě kupní smlouvy.  

Podle platné právní úpravy je prodávající povinen předat spotřebiteli zboží, které je v souladu 

s kupní smlouvou. Zákon v souladu se směrnicí 99/44/ES stanoví předpoklady shody zboží 

                                                 

9 K dnešnímu dni je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., a některé další právní 

předpisy,  projednáván v komisích Legislativní rady vlády viz eKlep – elektronická knihovna připravované 

legislativy https://apps.odok.cz/veklep (6. 3. 2017). 
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s kupní smlouvou. V případě, že zboží není v souladu s kupní smlouvou, jedná se o vadné 

plnění. Zákon stanoví též případy, kdy se o vadné plnění nejedná.  

Spotřebitel je, rovněž v souladu se směrnicí 99/44/ES, oprávněn uplatnit právo z vadného 

plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí (v případě použitého zboží lze lhůtu dohodou zkrátit až 

na 12 měsíců od převzetí). Projeví-li se vadné plnění v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za 

to, že k vadnému plnění došlo již při převzetí. 

Z vadného plnění náleží spotřebiteli práva, která jsou upravena v § 2169 OZ. V principu se 

jedná o následující práva, jež mají spotřebitelé k dispozici v případě vadného plnění: spotřebitel 

má možnost za určitých předpokladů požadovat novou věc nebo její součást (není-li to 

vzhledem k povaze vady nepřiměřené, neúměrné). Pokud věc nelze vyměnit, může i odstoupit 

od smlouvy. Pokud jsou však výměna nebo odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vady 

neúměrné (zákonodárce jako neúměrnost považuje zejména případ, kdy lze vadu odstranit bez 

zbytečného odkladu), má spotřebitel pouze právo na bezplatné odstranění vady. V případě 

odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo 

pro větší počet vad, má spotřebitel právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti anebo 

může odstoupit od smlouvy.  

Pokud spotřebitel nevyužije ani jedno z uvedených práv, může požadovat přiměřenou slevu. Tu 

může požadovat i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc, vyměnit její součást 

nebo ji opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že 

by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 

V této části právní úpravy odpovědnosti zcela chybí směrnicí 99/44/ES upravená smluvní 

záruka, kterou dobrovolně poskytuje prodávající – podnikatel spotřebiteli. Obdobnou úpravu 

lze nalézt v ustanoveních § 2113 až 2117 OZ, jež jsou nazvaná „Záruka za jakost“ a jež se 

nacházejí v rámci obecné úpravy koupě movité věci. Zárukou je závazek prodávajícího za to, 

že věc bude po určitou dobu způsobilá pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

Upraven je též okamžik začátku běhu záruční doby, jakož i oznámení vady a uplatnění práv (v 

těchto dvou případech odkazem na ustanovení zakotvená v rámci úpravy prodeje zboží 

v obchodě).  

Úprava odpovědnosti za nesoulad zboží se smlouvou je podle některých spotřebitelských 

organizací a akademiků s ohledem na nepříliš zdařilé provázání dotčených ustanovení poměrně 

složitě pochopitelná a uživatelsky nepřívětivá. Celková složitá úprava práv z vadného plnění 

činí v praxi značné potíže vyplývající z nepochopení, a to jak na straně podnikatelů, tak 

spotřebitelů, a vede často k nepochopení a tím i zbytečným sporům mezi smluvními stranami. 

Pokud jde o procesní aspekty uplatnění práv z odpovědnosti za vady, český právní řád 

v současné době upravuje jednotlivé aspekty procesu reklamace (pozn. pojem „reklamace“ 

používaný v zákoně o ochraně spotřebitele, naproti tomu „uplatnění práva z vadného plnění“ 

jako ekvivalent použitý v občanském zákoníku) ve dvou právních předpisech, a to nejednotným 

způsobem. Tato dvoukolejnost v praxi narušuje princip právní jistoty na obou stranách 

smluvního vztahu, tj. jednak na straně spotřebitelů, kupujících, ale rovněž na straně 

prodávajících. Právní úprava procesu reklamace přináší i řadu aplikačních a výkladových 

problémů, v důsledku kterých vzniká množství sporů mezi spotřebiteli a prodávajícími.  
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Dle ustanovení § 2172 OZ se práva z vady uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc 

koupena. Pokud je v písemném potvrzení o rozsahu spotřebitelova práva z vadného plnění 

(dříve záruční list) uvedena jiná osoba, která pro prodávajícího provádí opravy, která je v místě 

prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, má kupující uplatnit právo na opravu u této 

osoby. Pod pojmem jiná osoba, která pro prodávajícího provádí opravy, se chápe třetí subjekt, 

který prodávající využívá v souvislosti s opravou vad (např. autorizovaný servis). Ustanovení 

§ 19 odst. 1 ZOS stanovuje mírně odlišně, že prodávající je povinen přijmout 

reklamaci  v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment 

prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, s výjimkou případů, kdy je k provedení 

opravy určena jiná osoba, případně i v sídle nebo místě podnikání. Nejsou zcela vyjasněny 

podmínky a právní následky případů, když spotřebitel reklamuje u prodávajícího, ačkoli by měl 

reklamovat zboží u jiné osoby, která pro prodávajícího provádí opravy. 

Podle stávajícího ustanovení § 19 odst. 3 ZOS prodávající (příp. jím pověřený pracovník) 

rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Zákon zároveň 

obsahuje výjimku, dle které se do této lhůty nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku 

či služby, jež je potřebná k odbornému posouzení vady. Samotná reklamace včetně odstranění 

vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění 

reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Ze stávající právní 

úpravy není patrné, co je v jednotlivých fázích reklamačního procesu prodávající povinen 

provést a co od něj spotřebitel může očekávat. 

Podle stávajícího ustanovení § 19 ZOS je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné 

potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně 

potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí 

reklamace. Tato povinnost se vztahuje případně i na jiné osoby určené k provedení opravy 

(autorizovaný servis, opravář).  

Přesné vymezení okamžiku vyřízení reklamace je důležité zejména s ohledem na účinky právní 

fikce podstatného porušení smlouvy, pokud by nebyla reklamace vyřízena ve 30 denní lhůtě od 

uplatnění reklamace. Stávající právní úprava výslovně nestanovuje, zda vůbec a kdy má 

prodávající informovat spotřebitele o vyřízené reklamaci, (tj. zda byl spotřebitel úspěšný se 

svým nárokem nebo byla jeho reklamace zamítnuta), ačkoli judikatura10 svědčí pro to, že tuto 

povinnost podnikatel má. V praxi tak někteří podnikatelé postupují v souladu s extenzivním 

výkladem zákona o ochraně spotřebitele ve prospěch spotřebitelů, jak vyplynulo i z konzultací 

s podnikatelskými asociacemi (viz Příloha č. 1), jiní se drží striktně textu zákona, který v této 

otázce časový rámec pro tuto informační povinnost podnikateli nestanovuje. V praxi v tomto 

směru dochází k různým sporům mezi reklamujícími spotřebiteli a prodávajícími. 

Budoucí evropská úprava 

                                                 

10 Viz nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. III. ÚS 2983/08, nebo rozsudek Nejvyšší soud ČR ze 

dne 27. 7. 2011, sp. zn. 33 Cdo 3228/2009. 
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Pro úplnost je třeba upozornit na skutečnost, že úprava odpovědnosti za vadné plnění bude 

v budoucnu dotčena projednávanou evropskou legislativou, konkrétně návrhem směrnice 

o některých aspektech prodeje zboží on-line a jinými prostředky na dálku /COM(2015) 634 

final/ a návrhem směrnice o některých aspektech prodeje digitálního obsahu /COM(2015) 635 

final/. 

1.4.5 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 

Úprava odpovědnosti za vadné výrobky, která představuje transpozici směrnice 85/374/EHS, 

byla do přijetí občanského zákoníku zakotvena v samostatném zákoně, č. 59/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů. Tato 

úprava byla postavena na soukromoprávní bázi a byla speciální právní úpravou k úpravě 

odpovědnosti za škodu zakotvené ve „starém“ občanském zákoníku. S rekodifikací 

soukromého práva byla dotčená úprava začleněna do „nového“ občanského zákoníku 

a citovaný zákon pozbyl k 1. 1. 2014 účinnosti. „Nový“ občanský zákoník až na drobné 

odchylky převzal ustanovení původní právní úpravy.  

Podstatou institutu odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku je podle stávající právní 

úpravy objektivní odpovědnost výrobce respektive dovozce za škodu na zdraví, životě či 

majetku za předpokladu, že existuje příčinná souvislost mezi vadou výrobku pocházejícího od 

výrobce a vzniklou škodou (prokazuje poškozený). 

Škodu způsobenou vadou výrobku nahradí ten, kdo výrobek nebo jeho součást vyrobil, vytěžil, 

vypěstoval nebo jinak získal, a společně a nerozdílně s ním i ten, kdo výrobek nebo jeho část 

označil svým jménem, ochrannou známkou nebo jiným způsobem. Společně a na trh  v rámci 

svého podnikání. Nelze-li výrobce určit, nahradí škodu i každý dodavatel, pokud poškozenému 

při uplatnění práva na náhradu škody do jednoho měsíce nesdělí, kdo je výrobcem nebo kdo 

mu výrobek dodal. Jedná-li se o dovezený výrobek, pak nahradí škodu každý dodavatel, i když 

je výrobce znám, pokud poškozenému ve lhůtě nesdělí, kdo je dovozcem. 

Úprava se vztahuje na případy, kdy škodu způsobí vada výrobku. Výrobek je podle zákona 

vadný, není-li tak bezpečný, jak to od něho lze rozumně očekávat se zřetelem ke všem 

okolnostem, zejména ke způsobu, jakým je výrobek na trh uveden nebo 

nabízen,  k předpokládanému účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, 

kdy byl výrobek uveden na trh.  

Další důležitý aspekt úpravy je skutečnost, že škoda na věci způsobená vadou výrobku se hradí 

jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR, a to kursem devizového trhu 

vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla.  

Zákon pamatuje i na možnosti zprostit se odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. 

Povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku se škůdce mimo jiné zprostí, prokáže-li, 

že škodu zavinil poškozený nebo ten, za jehož čin poškozený odpovídá nebo např. prokáže-li, 

že a) výrobek na trh neuvedl, b) lze důvodně předpokládat s přihlédnutím ke všem okolnostem, 

že vada neexistovala v době, kdy byl výrobek na trh uveden, nebo že nastala později, c) výrobek 

nevyrobil pro prodej nebo jiný způsob použití pro podnikatelské účely, ani že výrobek nevyrobil 

nebo nešířil v rámci své podnikatelské činnosti, d) vada výrobku je důsledkem plnění těch 
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ustanovení právních předpisů, která jsou pro výrobce závazná, nebo e) stav vědeckých 

a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek na trh, neumožnil zjistit jeho vadu. 

Zákon rovněž stanoví, že pokud se druhá strana předem vzdá práva na náhradu škody zcela 

nebo zčásti, nepřihlíží se k tomu. 

1.4.6 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR, ODR) 

Z členství České republiky v Evropské unii vyplynula v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany 

spotřebitelů a dále v zájmu zajištění jednotných podmínek na celoevropském spotřebitelském 

trhu povinnost zajistit v souladu se směrnicí 2013/11/EU, aby na jejím území fungoval systém 

mimosoudního řešení sporů splňující podmínky stanovené ve směrnici. Dále byla Česká 

republika povinna provést adaptaci k nařízení č. 524/2013. 

Z tohoto důvodu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novelu mající dopad na vícero 

právních předpisů (zejména zákon o ochraně spotřebitele). 

Systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů byl v České republice vytvořen zákonem 

č. 378/2015 Sb., který změnil zákon o ochraně spotřebitele, zákon o České obchodní inspekci, 

zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Hlavním cílem této úpravy bylo 

zajištění jednoduchého, rychlého a levného způsobu řešení sporů vzniklých ze spotřebitelských 

smluv, který by byl v souladu s evropskou legislativou. 

Zákon o ochraně spotřebitele určuje obecný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a dále tzv. specializované subjekty, kterými jsou 

Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Postupy pro 

mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro tyto specializované orgány jsou 

zakotveny  v příslušných zvláštních zákonech, resp. správním řádu. Česká obchodní inspekce 

jako orgán obecný, případně pověřené subjekty řeší spory formou konciliace upravené v části 

čtvrté zákona o ochraně spotřebitele s tím, že podrobnější pravidla postupu při mimosoudním 

řešení spotřebitelských sporů mohou stanovit ve svém vnitřním předpise (§ 20e ZOS). 

Zákonem byla zavedena také informační povinnost prodávajících týkající se mimosoudního 

řešení spotřebitelských sporů. Stanovil se způsob, jakým musí prodávající spotřebitele 

informovat o možnosti alternativního řešení spotřebitelských sporů, a to jak obecně předem, 

tak také vždy tehdy, nepodaří-li se již konkrétní spor se spotřebitelem vyřešit přímo (§ 14 ZOS). 

 

Zákon stanoví také informační povinnosti orgánů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

které musí být zveřejněny na internetu, zpracovávány do výročních zpráv a pravidelně 

poskytovány Ministerstvu průmyslu a obchodu (§ 20i, 20k ZOS) i výčet úkolů které subjekt 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů provádí (§ 20j ZOS).  

Proces mimosoudního řešení spotřebitelských sporů lze rovněž využít k řešení přeshraničních 

sporů. V takových případech pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému orgánu 

mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum ČR, zejména 
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zprostředkováním kontaktních údajů na příslušné orgány mimosoudního řešení sporů, jejich 

adresy, apod. (§ 20l ZOS). 

1.4.7 Žaloby na zdržení se protiprávního jednání 

Právnické osoby založené k ochraně spotřebitelů mohou v rámci reprezentativního soudního 

řízení zahájit řízení na základě vlastní žalobní legitimace a zastat se zájmů spotřebitelů. 

Jednotliví spotřebitelé se tedy řízení neúčastní, neboť jsou reprezentováni žalobcem, který je 

oprávněn k podání žaloby. Subjekty hájící kolektivní práva spotřebitelů se mohou žalobou 

domáhat toho, aby bylo zakázáno určitému podnikateli jednání, kterým poškozuje tyto 

kolektivní zájmy spotřebitelů. Právní rámec reprezentativního řízení je zakotven jednak 

v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (§ 83, 155 a 159a) 

a dále v § 25 a 26 ZOS, jež představují transpozici směrnice 2009/22/ES o žalobách na zdržení 

se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů. 

Směrnice č. 2009/22/ES definuje oprávněné subjekty, které mohou podat žalobu, velmi široce 

a ponechává na členských státech, aby stanovily kritéria, prostřednictvím kterých vymezí, jaké 

organizace jsou za ochranu společných zájmů spotřebitelů odpovědné. Členské státy si mohou 

samy určit, zda orgánem příslušným k rozhodování má být soud nebo správní orgán. V České 

republice byla zvolena z nabízených možností soudní cesta, kdy § 25 ZOS zakotvuje obecnou 

žalobní legitimaci k podání žaloby na zdržení se protiprávního jednání, jež je projednatelná 

soudy v rámci občanského soudního řízení. Problematika právnických osob je upravena 

v občanském zákoníku, konkrétně v § 118 a násl. V případě subjektů hájících zájmy 

spotřebitelů jde zejména o různé spolky založené s cílem bránění práv spotřebitelů, ústavy 

(§ 402 až 408 OZ), ale může se jednat i o různé profesní organizace, které mají oprávněný 

zájem na ochraně spotřebitele, ať zřízené ex lege, nebo profesní organizace dobrovolné, 

eventuálně o obecně prospěšné společnosti upravené původně zákonem č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech, který byl sice zrušen občanským zákoníkem, ale již 

vzniklé obecně prospěšné společnosti měly možnost buď setrvat v této formě podle zákona 

č. 248/1995 Sb., nebo se transformovat na jiný typ právnické osoby upravený občanským 

zákoníkem.  

Evropská komise vede a zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie seznam subjektů 

oprávněných k podání návrhu na zahájení řízení, přičemž členské státy jsou povinny na žádost 

svých oprávněných subjektů sdělit Evropské komisi, že tyto subjekty jsou oprávněny podat 

návrh na zahájení řízení. Do tohoto seznamu oprávněných osob může být za Českou republiku 

navržen subjekt, který splňuje podmínky obsažené dosud v § 25 odst. 4 ZOS, tj. musí být 

zejména nezávislý, neziskový, musí aktivně působit v oblasti ochrany spotřebitelů po dobu 

alespoň dvou let a mít vypořádány finanční závazky vůči České republice. Orgánem příslušným 

k přijetí žádostí o zařazení do seznamu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které po kontrole 

splnění stanovených kritérií navrhne Evropské komisi zařazení subjektu do seznamu 

oprávněných osob. Dosud ovšem není upraven postup Ministerstva průmyslu a obchodu, vyjde-

li najevo, že subjekt zařazený do seznamu oprávněných osob přestane splňovat podmínky 

stanovené v pro zápis do seznamu. Takovou situaci neřeší ani směrnice 2009/22/ES o žalobách 

na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů.   
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Směrnice 2009/22/ES v čl. 4 odst. 1 poslední věta výslovně stanoví, že soudy nebo správní 

orgány mají právo přezkoumat, zda účel oprávněného subjektu jej opravňuje k podání návrhu 

v daném případě. § 25 odst. 2 písm. b) ZOS uvedené ustanovení směrnice sice přebírá, 

ale  v poněkud širším rozsahu, neboť stanoví: „aniž je dotčeno právo soudu přezkoumat, zda 

návrh na zahájení řízení byl podán oprávněným subjektem“. Z § 25 písm. b) ZOS je tedy zřejmě 

možné dovozovat, že soud je oprávněn zkoumat a vyhodnotit, zda subjekt uvedený v seznamu 

oprávněných osob pozbyl legitimaci k podání návrhu na zahájení řízení ve věcech protiprávního 

jednání v oblasti ochrany práv spotřebitelů v tom ohledu, že nesplňuje podmínky 

stanovené  v § 25 odst. 4 písm. a) až d) ZOS. Dospěje-li tedy soud k závěru, že subjekt 

uvedený  v seznamu uvedených osob nesplňuje některou z podmínek uvedených § 25 odst. 4 

ZOS, mělo by to vést k neúspěchu žalobce ve věci tj. zamítnutí žaloby.  

Subjekty, které mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, mohou kromě podání žaloby 

civilnímu soudu činit i podněty orgánům veřejné správy v souvislosti s jejich dozorem nad 

ochranou zájmů spotřebitelů. Podněty orgánům veřejné správy je obecně podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, oprávněna podat kterákoli osoba a správní orgán je povinen takový 

podnět přijmout, přičemž § 26 ZOS, je konkretizací příslušného ustanovení správního řádu. 

Přestože lze v posledních pár letech sledovat určitý nárůst počtu těchto žalob, lze shrnout, že 

v praxi není tento institut příliš využíván. Od roku 2010 bylo před soudem projednáno 36 žalob. 

Úspěšná v celém rozsahu byla žaloba v 12 případech.  

 

 

Pro srovnání lze poukázat na data některých jiných členských států Evropské unie. Jedná se 

o počty takových žalob od roku 2008. Úspěšnost žalob je přitom vysoká.11 

                                                 

11 Zdroj: Report from the Commission to the European Parliament and the Council – Concerning the application of Directive 

2009/22/EC of the European Parliament and of the Council on injunctions for the protection of consumers' interest, COM(2012) 

635 final, Brussels, 6.11.2012. 
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Členský stát EU Počet žalob Počet obyvatel (cca) 

Německo přes 3 000 80 mil. 

Litva 956 3 mil. 

Spojené království 938 64 mil. 

Rakousko přes 500 8,5 mil. 

Malta 267 0,4 mil. 

 

Příčina nízkého počtu žalob v České republice bývá spatřována zejména ve finanční stránce 

věci. Vedení sporu je velmi nákladné. I s ohledem na skutečnost, že spotřebitelské organizace 

nemohou po žalovaném požadovat náhradu škody, stávající právní úprava nemotivuje 

k podávání žalob. V tomto ohledu je však tato problematika součástí širšího kontextu tzv. 

hromadných žalob, který je v současné době na Ministerstvu spravedlnosti intenzivně řešen. 

Právní úprava hromadných žalob by měla být předmětem obecného a uceleného zákona, který 

bude zpracován v souvislosti s rekodifikací civilního procesního práva. V této souvislosti bude 

i hlouběji analyzováno jejich uplatnění ve sporech ze spotřebitelského práva a následně 

navrženo vhodné řešení.  

1.4.8 Dozor a opatření 

1.4.8.1 Dozor 

Ustanovení § 23 ZOS upravuje výkon správního dozoru v oblasti ochrany spotřebitele.  

Dozor nad dodržováním povinností stanovených jednotlivými ustanoveními zákona o ochraně 

spotřebitele je rozdělen do různých úseků, v rámci kterých vykonávají dozor zejména tyto 

úřady: 

- Státní zemědělská a potravinářská inspekce provádí dozor na úseku zemědělských, 

potravinářských a tabákových výrobků, 

- Krajské hygienické stanice provádí dozor na úseku prodeje výrobku a poskytování 

služeb upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví, 

- Státní veterinární správa, krajské veterinární stanice a Městská veterinární 

správa  v Praze provádí dozor na úseku veterinární péče, 

- obecní živnostenské úřady provádí dozor v oblasti obchodu a služeb, 

- Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva provádí dozor na úseku střelných zbraní 

a střeliva, 

- Česká národní banka provádí dozor u osob podléhajících jejímu dohledu, 

- Státní ústav pro kontrolu léčiv provádí dozor na úseku léčiv, 

- správní úřady podle zákona o regulaci reklamy (viz § 7 zákona o regulaci reklamy) 

provádí dozor v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, 
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- Energetický regulační úřad provádí dozor na úseku podnikání v energetických 

odvětvích, 

- Český telekomunikační úřad provádí dozor na úseku služeb elektronických komunikací 

a poštovních služeb, 

- Úřad pro ochranu osobních údajů provádí dozor při zpracovávání osobních 

údajů  v informační databázi o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele, 

- Orgán stanovený zvláštním právním předpisem u profese vykonávané členem profesní 

komory s povinným členstvím provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených 

tímto zákonem, 

- Celní úřady provádí dozor při provozování hazardních her, 

- Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností 

stanovených  v zákoně o ochraně spotřebitele v případech, kdy nevykonává dozor 

některý z výše uvedených orgánů. Dále provádí dozor nad dodržováním povinností 

stanovených přímo použitelným předpisem EU, kterým se zakazuje uvádět, dovážet, na 

vnitřní trh nebo  z něj vyvážet kočičí a psí kůže, přímo použitelným předpisem EU, který 

upravuje názvy textilních vláken a související označování materiálového složení 

textilních výrobků a přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanovuje 

povinnosti  v rámci řešení spotřebitelských sporů on-line. Dozoruje i dodržování 

povinností týkajících se smlouvy o timeshare, jež jsou upraveny v občanském zákoníku.  

1.4.8.2 Nápravné prostředky (opatření) 

V rámci výkonu dozoru lze postupovat v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 

Jedním  z těchto způsobů je i vydávání závazných pokynů směřujících k odstranění zjištěných 

nedostatků (§ 23a odst. 1 ZOS).  

Orgány státní správy, orgány územní samosprávy a ostatní orgány veřejné správy jsou ve 

smyslu ustanovení § 21 ZOS povinny činit v mezích své působnosti veškerá opatření, aby 

zamezily dovozu, vývozu a uvádění výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami 

do oběhu nebo zamezily jejich další oběh (viz zákaz podle § 7a ZOS). Z důvodu zájmu státu 

chránit spotřebitele jsou orgány uvedené v § 23 ZOS oprávněny uložit výrobci, dovozci, 

dodavateli nebo prodávajícímu povinnost stáhnout výrobek nebezpečný svou zaměnitelností 

s potravinou z trhu, nebo pokud by šlo o naléhavou situaci (např. bezprostřední ohrožení života 

nebo zdraví), lze takové rozhodnutí oznámit i ústně a písemné vyhotovení rozhodnutí se doručí 

až následně. 

Orgány dozoru jsou povinny všemi dostupnými prostředky, zejména prostřednictvím 

hromadných sdělovacích prostředků, informovat spotřebitelskou veřejnost o výrobcích 

nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami v oběhu (§ 21 ZOS). Jedná se o preventivní 

působení těchto orgánů zaměřené obecně na ochranu všech spotřebitelů.  

V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku (např. výrazně zanedbaný 

úklid v provozovně atd.) jsou orgány dozoru nad ochranou spotřebitele (s výjimkou Úřadu pro 
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ochranu osobních údajů) oprávněny jednat okamžitě, přičemž toto nebezpečí musí trvat nebo 

hrozit a i v rámci takového postupu musí dozorové orgány dbát na zachování oprávněných 

zájmů účastníků. V takto naléhavých situacích mohou příslušné orgány dozoru pozastavit 

prodej výrobků nebo poskytování služeb, případně lze uzavřít provozovnu (§ 23a ZOS).  

Pokud je Českou obchodní inspekcí zjištěno porušování zákazu stanoveného přímo 

použitelným předpisem Evropské unie, kterým se zakazuje uvádět nebo dovážet na vnitřní trh, 

případně z něj vyvážet kočičí a psí kůže, mohou být takové kočičí a psí kůže na pokyn ČOI 

zajištěny a může být případně nařízeno i jejich zničení na náklady osoby, která tento zákaz 

porušila. 

1.4.8.3 Přestupky (správní delikty) a sankce 

V souvislosti se zákonem č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich dojde s účinností od 1. 

7. 2017 k revoluční změně správního trestání, které bude nově upraveno v rámci jednoho 

zákona. Z tohoto důvodu dojde i ke změně označení pojmu „správní delikty“ na „přestupky“ 

také v zákoně o ochraně spotřebitele. Jejich skutková podstata však zůstává 

nezměněná.  S ohledem na uvedené bude v následujících částech užíván pro správní delikty 

pojem přestupek. 

Zákon o ochraně spotřebitele rozděluje přestupky na přestupky, kterých se může dopustit 

podnikatel (§ 24 ZOS) a přestupky, které může spáchat fyzická osoba, která prodává spotřebiteli 

rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní 

plody (§ 24a ZOS).  

Jedinou sankcí, kterou zákon umožňuje uložit, je peněžitá pokuta. Jiné sankce (kromě výše 

uvedených nápravných prostředků) zákon o ochraně spotřebitele neumožňuje orgánům dozoru 

za porušení povinností stanovených tímto zákonem ukládat, čímž však není vyloučeno použití 

jiných opatření zakotvených ve speciálních právních předpisech upravujících věcnou působnost 

jednotlivých orgánů dozoru. 

Za nejméně závažné přestupky lze uložit pokutu do výše 1 miliónu Kč. Jedná se například 

o použití telefonního čísla s vyšší než běžnou sazbou (§ 3a ZOS), neposkytnutí informací 

o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (§ 14 ZOS), nepředvedení výrobku na žádost 

spotřebitele (§ 15 odst. 1 ZOS) nebo nevydání potvrzení spotřebiteli o povinnostech z vadného 

plnění (§ 15 odst. 2 ZOS). 

Pro závažnější přestupky je stanovena horní hranice sazby pokuty 2 milióny Kč. Takto může 

být sankcionováno jednání spočívající v požadování nebo přijetí kupní ceny nebo zálohy, nebo 

jakéhokoli jiného poplatku v rámci organizované akce nebo před uplynutím sedmi dnů od 

uzavření smlouvy (§ 20b odst. 1 ZOS), porušení povinností souvisejících s nabízením nebo 

uzavíráním smlouvy, ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné 

rekreační služby podle § 1852 OZ (§ 24 odst. 12 ZOS). 

Pokutu s výší horní sazby do 3 milionů Kč lze uložit podnikateli za porušení zákazu uvádět, 

dovážet a vyvážet na trh kočičí a psí kůže (§ 23 odst. 12 ZOS), porušení zákazu vyrábět, 

dovážet, uvádět na trh, nabízet nebo prodávat neoznačené textilní výrobky (§ 23 odst. 13 ZOS), 

neoprávněné použití ekoznačky (§ 18b ZOS), protiprávní nepřijetí reklamace nebo nevydání 
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písemného potvrzení o reklamaci spotřebiteli se stanovenými údaji (§ 19 odst. 1 ZOS) anebo 

neoprávněné rozhodnutí o reklamaci nebo nevyřízení reklamace (§ 19 odst. 3 ZOS).  

Za téměř nejzávažnější přestupky, za které lze uložit pokutu s výši horní sazby až do 5 milionů 

Kč, jsou považována porušení zákazu nekalých obchodních praktik (§ 4 ZOS), výroba, dovoz, 

nabízení prodej a darování výrobků nebezpečných svou zaměnitelností s potravinami (§ 7a 

ZOS), nesplnění povinnosti poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb (§ 3 ZOS, 

neučinění oznámení o konání organizované akce nejpozději 10 dnů před jejím konáním (§ 20 

odst. 3 ZOS) nebo nevedením nebo nepředložením evidence prodávajících vedené 

provozovatelem tržiště/tržnice (§ 14a ZOS). 

Pokutu s výši horní sazby až do 50 milionů (nejpřísnější správní trest) lze uložit výrobci, nebo 

dovozci pokud nezajistí stažení výrobků z trhu nebo převzetí výrobku nebezpečného svou 

zaměnitelností s potravinou, nebo pokud nevyrozumí dozorový orgán o vrácení nebo zpětném 

převzetí výrobku stahovaného z trhu (§ 23a odst. 6 ZOS), dodavateli, pokud nezajistí stažení 

výrobků  z trhu nebo vrácení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo 

nevyrozumí dozorový orgán o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu 

(§ 23a odst. 6 ZOS), nebo prodávajícímu, pokud nevyrozumí výrobce, dovozce nebo 

dodavatele, že výrobek je na základě rozhodnutí dozorového orgánu stahován z trhu, nebo 

nezajistí způsob vrácení výrobků nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo 

nevyrozumí dozorový orgán o vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu 

(§ 23a odst. 6 ZOS). 

Pokud lze přestupek projednat vydáním příkazu na místě, může dozorový orgán uložit pokutu 

do výše 5 tisíc Kč. 

Za přestupky fyzické osoby lze uložit pokutu do 100 tisíc Kč. 

1.4.9 Úkoly veřejné správy 

1.4.9.1 Jmenování subjektů ADR 

Zákon o ochraně spotřebitele vymezuje působnost Ministerstva průmyslu a obchodu jako 

příslušného orgánu, který pověří mimosoudním řešením spotřebitelských sporů osobu, která 

o to písemně požádá a doloží splnění podmínek stanovených v další části zákona (jedná se 

zejména o odbornost (§ 20g ZOS), nezávislost a nestrannost (§ 20h ZOS). Ze zákona přitom 

musí jít o právnickou osobu založenou nebo zřízenou na ochranu spotřebitele anebo profesní 

komoru s povinným členstvím. Ministerstvo průmyslu a obchodu je oprávněno kontrolovat, zda 

takto pověřený subjekt splňuje podmínky pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

a pokud nesplňuje, má pravomoc vyzvat jej k okamžité nápravě. Nedojde-li k nápravě 

nejpozději do tří měsíců, Ministerstvo průmyslu a obchodu odebere dotčenému subjektu 

pověření a vyškrtne jej ze seznamu. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam všech 

subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, odpovídá za jeho aktualizaci a příslušné 

informace zasílá Evropské komisi (§ 20f ZOS).  
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1.4.9.2 Jmenování sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob založených k ochraně 

spotřebitele do seznamu oprávněných osob k podání žaloby na zdržení 

se protiprávního jednání 

Dle ustanovení § 25 odst. 5 ZOS navrhuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Evropské komisi 

zařazení sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele 

do seznamu oprávněných osob k podání návrhu na zahájení řízení u soudu o zdržení se 

protiprávního jednání, splňuje-li dané sdružení stanovené podmínky. Sdružení předkládá žádost 

o zařazení do seznamu oprávněných osob Ministerstvu průmyslu a obchodu spolu  s dalšími 

doklady potvrzujícími splnění zákonných podmínek pro zařazení do seznamu oprávněných 

osob vedených Evropskou komisí. 

1.4.9.3 Prováděcí právní předpisy 

Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 363/2013 Sb. a č. 364/2013 Sb. upravují formulářové poučení o právu na 

odstoupení od smluv uzavřených na dálku a formuláře pro smlouvy o dočasném užívání 

ubytovacího zařízení. 

Vyhlášky vydávané v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

Pro zajištění komplexnosti úpravy a povinností prodávajících a s tím související potřebu úpravy 

určitých detailnějších aspektů označování obuvi údaji o použitých materiálech; seznamu druhů 

obuvi, které nemusí být označeny těmito údaji a úpravy podmínek pro určování jednotlivých 

druhů křišťálového skla (viz ustanovení v § 10, 10a a § 18a ZOS) je Ministerstvo průmyslu 

a obchodu v souladu s § 28 ZOS oprávněno vydávat prováděcí právní předpisy. Ministerstva 

průmyslu a obchodu je ve smyslu ustanovení § 28a ZOS zmocněno k vydání vyhlášky, kterou 

mají být stanoveny: 

a) podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních 

částech, 

b) seznam druhů obuvi, které nemusí být označeny údaji o materiálech použitých v jejich 

hlavních částech, 

c) podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla včetně názvů těchto druhů, 

vlastností, které je charakterizují, jim přidaných symbolů a metod stanovení příslušných 

chemických a fyzikálních vlastností, jakož i pro označování výrobků z křišťálového skla 

včetně stanovení výrobků z křišťálového skla, které označování podléhají. 

Předpokládá se, že právní úprava obsažená v dotčených prováděcích právních předpisech (tj. 

ve vyhlášce č. 265/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji 

o materiálech použitých v jejích hlavních částech, a ve vyhlášce č. 379/2000 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastnosti a 

způsoby označování výrobků z křišťálového skla), bude přenesena do právních předpisů 

vydaných k provedení nového zákona; přičemž předmět právní úpravy i jeho rozsah bude 

zachován, neboť přímo navazuje na legislativu EU. 
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1.4.10 Ustanovení nepřímo související s ochranou spotřebitelů 

1.4.10.1 Kontrola na podnět majitele práva duševního vlastnictví 

Ustanovení § 8a ZOS upravuje provádění kontroly na podnět majitele práva duševního 

vlastnictví. Ten by měl složit přiměřenou jistotu za účelem úhrady nákladů dozorového orgánu 

v případech, kdy kontrolou nebude prokázána oprávněnost podnětu. Výši jistoty pak stanoví 

vedoucí dozorového orgánu. Jistotu je majitel práva duševního vlastnictví nebo osoba, která 

prokázala právní zájem ve věci, povinen složit na účet dozorového orgánu do 15 dnů od podání 

podnětu. Nebude-li jistota ve stanoveném termínu složena, nemá dozorový orgán povinnost 

podnět prošetřit. Prokáže-li se kontrolou oprávněnost podnětu, je dozorový orgán povinen 

poukázat zpět složenou jistotu do 10 dnů od ukončení kontroly. V případě, kdy majitel práva 

duševního vlastnictví předá dozorovému orgánu nepravdivou, nepřesnou, neúplnou nebo 

neplatnou dokumentaci a vznikne-li na základě těchto podkladů rozhodnutím dozorového 

orgánu kontrolované osobě škoda, odpovídá za tuto škodu majitel práva duševního vlastnictví.  

1.4.10.2 Povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnic 

Ustanovení § 14a ZOS upravuje povinnosti provozovatelů tržiště nebo tržnice, kteří jsou 

povinni vést evidenci prodávajících a předložit ji na žádost dozorovému orgánu nebo orgánu 

Celní správy České republiky. Evidence se musí uchovávat po dobu jednoho roku ode dne 

provedení evidenčního záznamu.  

1.4.10.3 Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele 

Část pátá zákona o ochraně spotřebitele upravuje informační databázi o bonitě a důvěryhodnosti 

spotřebitele. Hlavním účelem této databáze je vzájemné informování prodávajících, kterým 

vůči spotřebitelům vznikají pohledávky z úvěrů nebo jiné pohledávky, o identifikačních údajích 

spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti 

spotřebitelů, a to i v případě, kdy je jim podle jiného zákona (např. zákon č. 21/1992 Sb., 

o bankách) uložena povinnost mlčenlivosti.  

Pro vzájemné informování a zpracování osobních údajů v registru není zapotřebí souhlasu 

spotřebitele. Prodávající je však povinen spotřebitele předem upozornit na skutečnost, že jeho 

údaje budou nebo mohou být vedeny v registru a pokud se jedná o informace o dluhu po 

splatnosti, musí prodávající spotřebitele informovat o existenci takového dluhu a vyzvat 

jej  k úhradě. Prodávající je oprávněn požadovat informace z registru pouze v přímé souvislosti 

s konkrétním obchodním případem. Výměna informací mezi prodávajícími o závazcích 

spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, se poskytuje pouze se souhlasem 

spotřebitele.  V rámci registrů lze uchovávat i údaje o bonitě a platební morálce, které se týkají 

podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele.    

1.4.10.4 Ekoznačka  

Ustanovení § 18b ZOS zakotvuje zákaz neoprávněného používání ekoznačky v návaznosti na  

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 upravující některé povinnosti 

související s používáním ekoznačky. Nařízení vytváří dobrovolný systém pro udělování 
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ekoznačky sloužící  k propagování produktů s menším dopadem na životní prostředí během 

celého jejich životního cyklu a k poskytování přesných, neklamavých a vědecky podložených 

informací spotřebitelům o dopadech produktů na životní prostředí. 

1.5 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou především: 

- spotřebitelé,  

- podnikatelé (prodávající, dovozci, vývozci, dodavatelé, provozovatelé tržišť), 

- jiní profesionálové, na které se vztahuje regulace spotřebitelského práva (např. některé 

veřejné instituce), 

- subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 

- v mezích své působnosti orgány veřejné správy včetně stanovených orgánů 

vykonávajících dozor nad ochranou spotřebitele a soudy, 

- sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele. 

1.6 Popis cílového stavu 

Cílový stav v oblasti právní úpravy ochrany spotřebitele by měl odrážet záměr celkového 

zdokonalení této úpravy a zejména zvýšení vymahatelnosti práv spotřebitelů, zajištění 

přehlednosti a uživatelské přívětivosti a tím posílení právní jistoty i právního vědomí 

spotřebitelů i podnikatelů. 

Nová právní úprava by měla být ucelená a měla by harmonicky propojit soukromoprávní 

a veřejnoprávní složku, neboť tyto roviny se v oblasti ochrany spotřebitele prolínají, a hranice 

mezi nimi je neostrá.  

Mělo by dojít k posílení veřejnoprávní ochrany spotřebitelů, neboť tato se ukazuje být v praxi 

účinnější než prostředky soukromoprávní, zejména občanské soudní řízení. To předpokládá 

zlepšení veřejnoprávního dozoru nad plněním povinností zakotvených v pramenech 

soukromého práva a zejména vybavení orgánů dohledu pravomocemi ukládat účinné, 

přiměřené a odrazující sankce pro případ jeho porušení. 

Nová právní úprava by se měla vyvarovat vytváření neodůvodněné administrativní zátěže pro 

podnikatelský sektor.  

Nová právní úprava by také měla být zcela v souladu s právem Evropské unie. Stávající 

nedostatky v transpozici evropských směrnic by měly být odstraněny. Celková koncepce by 

také měla přispět k usnadnění provádění závazků vyplývajících z členství v Evropské 

unii  v budoucnu, zejména zajistit možnost hladkého zapracování unijních směrnic do právního 

řádu. 
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1.7 Zhodnocení rizika navrhované právní úpravy 

Přijetí navrhované úpravy nepřináší žádná závažná rizika, jež by bylo možno předvídat. 

Základním rizikem je, že novou právní úpravou se nemusí podařit odstranit identifikované 

nedostatky stávající úpravy. Obecně hrozí, že novou úpravou budou vytvořeny i nové 

problémy. V případě zjevných chyb, ať již technické nebo věcné povahy, je však toto riziko 

téměř mizivé. Toto riziko je do značné míry zmírněno tím, že do textu stávající právní úpravy 

se bude zasahovat jen v takové míře, v jaké to vyžaduje její přenesení do nového zákona. Věcné 

změny jsou navrhovány pouze v případech, kdy je to odůvodněno požadavky praxe 

a slučitelnosti úpravy s právem EU. 

Riziko aplikačních a výkladových problémů, které může vytvořit vytržení předmětné úpravy 

z občanského zákoníku, není hodnoceno jako příliš vysoké.  Již stávající úprava 

spotřebitelského práva v občanském zákoníku představuje poměrně svébytný systém, který 

obsahuje mnoho odchylek od obecné úpravy. Některé instituty jsou upraveny pomocí vrstvení 

několika speciálních úprav; proto i orientace ve stávající právní úpravě vyžaduje znalost těchto 

úprav napříč zákoníkem. Riziko výkladových a aplikačních problémů by nemělo být prostým 

vyjmutím právní úpravy vyšší. Naopak, mělo by být zmenšeno a měla by být vytvořena 

komplexní a přehledná právní úprava, která bude na jednom místě obsahovat všechna z pohledu 

běžného uživatele potřebná ustanovení a definice.  
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2 Návrh variant řešení a jejich náklady a přínosy 

2.1 K metodice strukturování variant 

Stěžejní otázkou je, zda má být přistoupeno ke kodifikaci spotřebitelského práva, či nikoliv. 

A v případě, že ano, je třeba nalézt vhodný věcný rozsah takového právního předpisu. Tyto 

otázky je tedy třeba vyřešit předně. Další části hodnocení, které jsou již zaměřeny na konkrétní 

věcná řešení, již vychází z výsledků základního vyhodnocení. 

2.2 Základní otázka: kodifikace ano / ne 

Varianta 1 – zachování stávajícího stavu 

Nulová varianta představuje zachování stávajícího stavu bez jakéhokoliv legislativního zásahu. 

Přínosy 

Obecně lze za přínos nulových variant považovat zachování systematiky právní úpravy, zvláště 

s ohledem na skutečnost, že nová civilněprávní úprava nabyla účinnosti poměrně nedávno, 

a rovněž i zákon o ochraně spotřebitele je předmětem relativně častých změn. Adresáti právních 

norem a jiné dotčené subjekty by se nemuseli seznamovat s novou právní úpravou a případně 

jí přizpůsobovat například vzorové smlouvy apod. Co se týče nedostatků v transpozici 

evropských směrnic, je možné v řadě případů překlenout chyby eurokonformním výkladem (tj. 

nepřímým účinkem dotčených ustanovení směrnic).   

Náklady 

Nulová varianta představuje rezignaci na řešení identifikovaných problémů a na dosažení 

zamýšlených cílů.  

Jedním z hlavních nedostatků této varianty je zachovávání stavu, který je v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími z členství v Evropské unii. I případy, kdy lze nedostatky 

překlenout eurokonformním výkladem, nelze považovat za žádoucí stav. Eurokonformní 

výklad patří mezi složitější výkladové metody a pro adresáty právních norem není vždy snadné 

jej správně použít. Předpokladem pro řádný eurokonformní výklad je totiž nejen dobrá znalost 

evropských předpisů, ale často i dobrá znalost cizích jazyků; nezřídka je pro pochopení smyslu 

a účelu určitého evropského předpisu nutné porovnat různé jazykové verze konkrétního 

předpisu. Eurokonformní výklad tak představuje mnohonásobně vyšší zátěž pro adresáty 

právních norem, než běžné výkladové metody, pročež jej adresáti často nejsou sami schopni 

využít a musí se obrátit na právní odborníky, což jim přináší nadbytečné náklady. Takový stav 

je nežádoucí zvláště v oblasti spotřebitelského práva, které je určeno především na ochranu 

spotřebitelů – laiků. Ani z hlediska podnikatelů (profesionálů), kteří mohou být za porušení 

těchto povinností poměrně přísně sankcionováni, není akceptovatelné, aby jejich povinnosti 

nebyly jasně a srozumitelně formulovány. Navíc, některé nedostatky není možné překlenout 

ani eurokonformním výkladem (zejména chybějící veřejnoprávní postih za povinnosti upravené 

v občanském zákoníku). Přetrvávající nesoulad s právem EU může mít také další nepříznivé 

následky. Především nelze vyloučit řízení pro porušení smlouvy vůči České republice 
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iniciované Komisí, stejně jako další případné následné sankce. Dále je třeba poukázat na 

možnost vzniku odpovědnosti státu za škodu způsobenou soukromým subjektům porušením 

evropského práva. 

Nevýhody vyplývající ze zachování stávajícího stavu spočívají také v nepřehledné právní 

úpravě, která je roztříštěna v několika právních předpisech; v rámci občanského zákoníku 

i v různých jeho částech (např. úprava práv z vadného plnění u koupě zboží v obchodě). 

Rozlišování mezi soukromoprávní a veřejnoprávní větví spotřebitelského práva vede ke vzniku 

nepřehledné „dvoukolejné“ právní úpravy, kdy nemá-li dojít k odtržení povinností od sankcí, 

je třeba povinnost znovu zopakovat v předpisu veřejnoprávním; kritérium tohoto rozlišování je 

do jisté míry arbitrární. 

Úprava spotřebitelského práva v občanském zákoníku bude pravděpodobně v budoucnu 

vyvolávat komplikace vyplývající z nutnosti transponovat nové evropské směrnice. 

Zejména s ohledem na rozvoj nových forem obchodování je třeba počítat i se zcela novými 

prvky, jež bude třeba regulovat a jež se pro svou povahu, míru podrobnosti, odbornou 

specifičností apod. do občanského zákoníku nehodí.12 Časté změny občanského zákoníku 

mohou u laické i odborné veřejnosti vyvolávat dojem jeho nestability jako základního právního 

kodexu, jinými slovy narušit jeho statut stabilního prvku představujícího právní jistotu ve 

smluvních vztazích.13  

Varianta 2 – novelizace stávající právní úpravy 

Zákonodárce může zvažovat také variantu, kdy z hlediska systematického nedojde k žádným 

změnám a dojde pouze k nápravě nedostatků v transpozici evropských směrnic. 

Přínosy 

Přínosem této varianty je, že dojde k odstranění nedostatků stávající právní úpravy 

spočívajících v chybné transpozici. Její výhodou také je, že se adresáti právních norem a jiné 

dotčené subjekty nebudou muset seznamovat s novou, zásadně změněnou právní úpravou. 

Náklady 

Nová právní úprava vždy představuje určité náklady pro své adresáty, jakož i pro jiné dotčené 

subjekty. Ti se musí s touto úpravou seznámit a případně i upravit např. vzorové smlouvy apod. 

Nevýhodou stávajícího stavu systematiky spotřebitelského práva je zachování nepřehledné 

právní úpravy, která je roztříštěna v několika právních předpisech; v rámci občanského 

zákoníku i v různých jeho částech (např. úprava práv z vadného plnění u prodeje zboží 

v obchodě). Rozlišování mezi soukromoprávní a veřejnoprávní větví spotřebitelského práva 

vede ke vzniku nepřehledné „dvoukolejné“ právní úpravy, kdy nemá-li dojít k odtržení 

povinností od sankcí, je třeba povinnost znovu zopakovat v předpisu veřejnoprávním; kritérium 

                                                 

12 Typickým příkladem je obchodování po internetu, otázky včetně terminologie související s digitálním obsahem, 

online platformami a dalšími novými obchodními a marketingovými metodami apod. 
13 Právní úprava ochrany spotřebitelů je zásadně odvislá od evropské legislativy, která se neustále vyvíjí a kterou 

je třeba průběžně transponovat do vnitrostátního právního řádu. 
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tohoto rozlišování je do jisté míry arbitrární. O tom, že i takto lze výše naznačený problém řešit, 

svědčí i úprava smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, jejíž 

hmotněprávní úprava je obsažena v § 1852 OZ, přičemž skutková podstata přestupku a účinné, 

odrazující a přiměřené sankce za porušení povinností podnikatele jsou stanoveny v zákoně 

o ochraně spotřebitele [§ 24 odst. 12 a 14 písm. b) ZOS]. Takovou úpravu však nelze považovat 

za vhodnou. 

Úprava spotřebitelského práva v občanském zákoníku bude pravděpodobně v budoucnu 

vyvolávat komplikace vyplývající z nutnosti transponovat nové evropské směrnice. 

Zejména s ohledem na rozvoj nových forem obchodování je třeba počítat i se zcela novými 

prvky, jež bude třeba regulovat a jež se pro svou povahu, míru podrobnosti, odbornou 

specifičnost apod. do občanského zákoníku nehodí. Časté změny občanského zákoníku mohou 

u laické i odborné veřejnosti vyvolávat dojem jeho nestability jako základního právního 

kodexu, který by naopak měl představovat právní jistotu ve smluvních vztazích.  

Varianta 3 – kodifikace spotřebitelského práva 

Varianta 3 počítá s novým zákonem o ochraně spotřebitele, ve kterém by byla sloučena vybraná 

pravidla spotřebitelského práva, a který by po vzoru mnohých zahraničních úprav představoval 

„základní kámen“ ochrany spotřebitele v České republice. 

Přínosy 

Přínosem této varianty je soustředění některých či všech práv a povinností spotřebitelů 

a podnikatelů do jednoho právního předpisu, což by mělo vést k lepší orientaci v předmětné 

právní úpravě. Tato změna by umožnila také hlubší změnu systematiky právní úpravy 

a odstranění duplicit, zejména „dvoukolejné“ právní úpravy a napravení nežádoucího stavu, 

kdy jsou povinnosti a sankce upraveny v jiných právních předpisech. Nová právní úprava by 

měla být co možná nejvíce přehledná, jasná a srozumitelná, což je předpokladem vědomosti 

spotřebitelů i podnikatelů o svých právech a povinnostech. Přínosem by mělo být posílení 

vymahatelnosti spotřebitelského práva obecně. 

Koncentrace spotřebitelského práva do samostatného právního předpisu (zejména díky vyjmutí 

příslušných částí z občanského zákoníku), by umožnila pružnou reakci na potřebu 

implementovat novou poměrně kazuistickou evropskou legislativu. Zejména by byl vytvořen 

potřebný prostor pro právní ukotvení zcela nových prvků regulace (v souvislosti s digitálním 

prostředím, online prodejem apod.). Takovou úpravou by nemusel být zatěžován občanský 

zákoník, do něhož se příliš podrobná a technicistní úprava pro jeho obecnost příliš nehodí. 

Konečně, prostřednictvím této změny by mělo dojít k nápravě v chybné transpozici 

evropských směrnic, jakož ke zdokonalení právní úpravy v jiných ohledech. 

Náklady 

Nová právní úprava představuje zásah do systematiky právní úpravy, zvláště s ohledem 

na skutečnost, že nová civilněprávní úprava nabyla účinnosti poměrně nedávno, a rovněž 

i zákon o ochraně spotřebitele je předmětem relativně častých změn. Adresáti právních norem 

a jiné dotčené subjekty by se museli seznamovat s novou právní úpravou a případně jí 
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přizpůsobovat například vzorové smlouvy apod. Tento negativní důsledek může být však do 

jisté míry kompenzován rozsahem změn, které budou v přesunutých právních normách činěny. 

Pokud se zásahy omezí pouze na nejnutnější případy, které nezbytně vyžadují legislativní 

odpověď, lze říci, že tento náklad bude do značné míry eliminován.  

2.3 Rozsah působnosti (při volbě varianty 3) 

Budoucí řešení právní úpravy ochrany spotřebitele formou kodifikace může mít různou podobu. 

Proto byl zpracován návrh variantního řešení s ohledem na rozsah právní úpravy, která by 

v novém zákoně měla být soustředěna. 

Varianta 3.1 – kodifikace obecných pravidel ochrany spotřebitele při zachování zvláštní úpravy 

pro specifické oblasti 

Varianta 1 představuje sloučení pouze vybraných pravidel ochrany spotřebitele do jednoho 

zákona. Pravidla soukromoprávní povahy i odpovídající sankce by byly vtěleny do jednoho 

právního předpisu, který by představoval „základní kámen“ ochrany spotřebitele v České 

republice. Zvláštní právní úprava by nadále byla řešena samostatnými předpisy. 

A)   Občanský zákoník 

Z oblastí obsažených v současnosti v občanském zákoníku jde o přesun právní úpravy, která 

představuje obecnou, horizontální úpravu: 

- obecných informačních povinností (§ 1811 OZ); 

- zneužívajících ujednání (§ 1812 až 1815 OZ, směrnice 93/13/EHS); 

- distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory (§ 1816 až 1840 OZ, 

ustanovení transponující směrnici 2011/83/EU);  

- timeshare a souvisejících produktů (§ 1852 až 1867 OZ, směrnice 2008/122/ES); 

- elektronického obchodu (§ 1826 a 1827 OZ, směrnice č. 2000/31/ES o některých 

právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na 

vnitřním trhu); 

- prodeje zboží v obchodě (§ 2158 až 2174 OZ, směrnice 99/44/ES); 

- odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (§ 637, § 2939 až 2943 OZ, 

směrnice 85/374 z 25. července 1985 o přibližování legislativy, předpisů a správních 

opatření členských států týkajících se odpovědnosti za škody způsobené vadou 

výrobku). 

V rámci právní úpravy obsažené v občanském zákoníku je třeba blíže zvažovat vhodnost 

přesunutí právní úpravy finančních služeb v případě, že smlouva byla uzavřena výhradně 

s použitím prostředku komunikace na dálku (§ 1841 až 1851 OZ) a zájezdu (§ 2521 až 2549 

OZ). Tyto případy jsou hodnoceny jako sub-varianty. 
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Finanční služby 

Sub-varianta 3.1aa – zachování úpravy v občanském zákoníku 

Přínosy:  

Přínosem této varianty je, že se adresáti právních norem a jiné dotčené subjekty nebudou muset 

seznamovat s novou právní úpravou. 

Náklady:  

Finanční služby jsou upraveny převážně zvláštní sektorovou úpravou, která pro tu kterou 

finanční službu zvlášť upravuje náležitosti smlouvy a jejího obsahu a další práva spotřebitele. 

Byť je úprava obsažená v občanském zákoníku úpravou obecnou, před kterou má zvláštní 

úprava přednost, vyvolává tato systematika aplikační problémy. Zvláště tíživé je až ztrojení 

informačních povinností, kdy je možno paralelně aplikovat jak obecné předsmluvní informační 

povinnosti podle občanského zákoníku, obecné informační povinnosti použitelné pro smlouvy 

uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory, a speciální informační povinnost použitelné pro 

finanční služby uzavírané na dálku. Zvláštní sektorová úprava finančních služeb se přitom 

vyrovnává povětšině s informačními povinnostmi občanského zákoníku týkajícími se 

finančních služeb uzavíraných na dálku (kdy výslovně stanoví přednost zvláštní sektorové 

úpravy, která vznikla později než daná směrnice 2002/65/ES), avšak nikoli s obecnými 

informačními povinnostmi plynoucími ze směrnice o právech spotřebitelů2011/83/EU, která 

výslovně finanční služby ze své působnosti vylučuje, zatímco její transpozice v novém 

občanském zákoníku nikoli. 

Sub-varianta 3.1ab – přenesení do nového zákona o ochraně spotřebitele 

Přínosy: Výhodou této varianty je soustředění základní a obecné úpravy spotřebitelského práva 

do jednoho právního předpisu.  

Náklady: Vyjmutí úpravy financích služeb obsažené v občanském zákoníku v ustanovení 

§ 1841 až 1851 do nového zákona o ochraně spotřebitele nepředstavuje vyřešení problémů 

zmíněných v předchozí sub-variantě, a to z níže uvedených důvodů.  

Soustředění veškeré spotřebitelské legislativy do jednoho zákona by vedlo k vytvoření složitého 

a zejména nepřehledného kodexu, který by nutně podléhal častým novelizacím v závislosti na 

častých novelizacích evropských pravidel finančního trhu. Ve specifických oblastech 

spotřebitelské legislativy lze navíc předpokládat nerovnoměrný vývoj, pokud jde o jeho 

dynamiku, jehož důsledkem by mohla být v podstatě neustálá potřeba dílčích novelizací, což 

by vedlo mj. i k horší orientaci spotřebitelské veřejnosti v takovém předpise. Nutnost 

novelizovat spotřebitelský kodex by se pak střetávala s krátkými transpozičními lhůtami, což 

by přinášelo další, legislativně-praktické komplikace související s tím, že spotřebitelský kodex 

by nebyl zcela v gesci Ministerstva financí jako gestora úpravy finančních služeb. 

Specifická a komplexní struktura regulace finančního trhu, zahrnující mimo jiné svébytný 

systém udělování podnikatelských oprávnění k poskytování a zprostředkování finančních 

služeb, značně přesahuje regulaci obsaženou v zákonu o ochraně spotřebitele.  
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Je přitom nutno vzít též v úvahu, že ochrana spotřebitele na finančním trhu je zpravidla 

nedělitelnou „podmnožinou“ tzv. regulace distribuce finančních služeb, která upravuje vztahy 

vůči zákazníkům obecně, tj. jak vůči těm retailovým, tak i ostatním (neretailovým, 

podnikatelským, profesionálním), tedy všechny sektorové zákony by musely zůstat zachovány. 

Pokud by měl být segment spotřebitelů z této sektorové úpravy vydělen, mělo by to zásadní 

negativní dopady z hlediska přehlednosti, konsistence a funkčnosti celé regulace.  

Další specifikem v regulaci finančních služeb jsou sektorové informační povinnosti. Ty jsou 

zde jednak velmi komplexní (např. u pojišťovacích služeb jich lze napočítat několik desítek), 

jednak velmi detailní a neaplikovatelné do jiných odvětví finančního trhu, tím méně do jiných 

odvětví ekonomiky jako celku. Je pak nepochybně praktičtější mít v právním řádu odděleny 

obecné (univerzální) informační povinnosti od těch speciálních.  

Evropskou směrnici uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku, která 

je  v platném právním řádu ČR (občanský zákoník) transponována nesprávně, je Ministerstvo 

financí připraveno v budoucnu začlenit do zvláštní právní úpravy pokrývající všechny 

sektory finančního trhu (připravovaný zákon o distribuci finančních služeb). 

Zájezd 

Sub-varianta 3.1ba – zachování úpravy v občanském zákoníku 

Tato sub-varianta počítá se zachováním stávající právní úpravy části zájezdu v občanském 

zákoníku (§ 2521 až 2549). To znamená zachování stávajícího stavu. 

Přínosy: Mezi přínosy lze obecně uvést zachování systematiky právní úpravy a právní jistoty 

dotčených subjektů. Časté změny, což by byl tento případ, mohou negativně působit nejen na 

podnikatele, ale mohou způsobovat problémy i při prosazování státního dohledu (prodej 

zájezdů a spojených cestovních služeb). Podnikatelé nesou náklady na přizpůsobení se nové 

právní úpravě, která v případě zájezdu, by následovala vcelku brzy poté, kdy se podnikatelé 

přizpůsobí připravované transpozici směrnice 2302/2015. Je třeba brát ohled na specifika 

dotčených subjektů. Právní úprava ochrany u zájezdu dopadá nejen na spotřebitele, ale i na 

jiného příjemce služby – podnikatele, ať už jím je právnická či fyzická osoba. Příprava návrhu 

zákona, kterým bude transponována směrnice EU č. 2302/2015, trvala téměř dva roky. 

Specifické otázky (zajištění ochrany pro případ úpadku cestovní kanceláře) byly konzultovány 

s podnikatelskými, profesními a spotřebitelskými spolky a jen obtížně byl konstruován 

kompromisní návrh. Měnit transpoziční právní předpis, teprve rok a půl po jeho vstupu 

v účinnost, je nekoncepční a zbytečně zatěžující podnikatele a dohledové orgány. 

Náklady: Tato varianta nemá zjevné nevýhody. Zcela hypoteticky lze uvažovat, že nevýhodou 

je, že navrhovaný nový zákon o ochraně spotřebitele bude postrádat část úpravy, která se týká 

prodeje zájezdů. 

Sub-varianta 3.1bb – přenesení do nového zákona o ochraně spotřebitele 

Tato sub-varianta znamená přenesení stávající právní úpravy týkající se části zájezdu 

v občanském zákoníku (§ 2521 až 2549) do nového zákona o ochraně spotřebitele. 
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Přínosy: Výhodou je vytvoření přehledného základního zákoníku týkajícího se ochrany 

spotřebitele obecně. 

Náklady: Předmětná úprava má jinou osobní působnost než zbylá část spotřebitelského práva, 

která má být do nového zákona o ochraně spotřebitele začleněna. Subjektem smlouvy o zájezdu 

nemusí být jen fyzická osoba, ale rovněž i právnická osoba. Aby bylo dosaženo řádné 

transpozice, bylo by zapotřebí pro tento smluvní typ vymezit subjekty zvlášť. Z tohoto pohledu 

se přenesení úpravy zájezdu jeví jako nekoncepční a mohlo by působit matoucím dojmem na 

své adresáty. Dále je třeba zmínit, že v souvislosti s novou evropskou úpravou dozná stávající 

právní úprava v dohledné době podstatných změn. Z tohoto pohledu by další zásah do právní 

úpravy v krátkém časovém úseku představoval zvýšenou zátěž pro adresáty právní normy. 

B)   Zákon o ochraně spotřebitele 

V rámci právní úpravy obsažené nyní v zákoně o ochraně spotřebitele by měla být převzata 

téměř celá právní úprava, s výjimkou ustanovení týkajících se: 

- kontroly na podnět majitele práva duševního vlastnictví (§ 8a ZOS); 

- povinnosti provozovatele tržiště nebo tržnic (§ 14a ZOS); 

- informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele (část pátá ZOS); 

- ekoznačky (§ 18b ZOS); 

- nápravných prostředků (opatření), (§ 21, 23a ZOS). 

V principu se jedná o taková ustanovení, která spíše zahrnují úpravu podmínek podnikání 

a chybí jim přímá vazba na ochranu spotřebitele, případně se jedná o evidenční povinnosti 

podnikatelů nebo o ochranu práv jiných osob, než spotřebitelů (majitelů práv duševního 

vlastnictví). Další kategorií ustanovení nevhodných k převzetí do nového zákona o ochraně 

spotřebitele jsou ta ustanovení, která lze označit za již překonaná a v praxi neaplikovaná. 

C)   Další právní předpisy 

Z dalších oblastí právní úpravy ochrany spotřebitele: 

Obecná bezpečnost výrobků a služeb 

Bezpečnost výrobků je v českém právním řádu upravena zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecné bezpečnosti 

výrobků“). Zákon o obecné bezpečnosti výrobků vychází ze skutečnosti, že by bylo obtížné 

přijmout legislativní úpravu pro každý jednotlivý výrobek, který na trhu existuje nebo který by 

mohl být vyvinut. Proto je formulována jako úprava obecného charakteru. 

Problematika bezpečnosti služeb není v současné době v českém právním řádu horizontálně 

upravena, stejně tak není v českém právním řádu definován pojem „bezpečná služba“.  

Příslušné orgány státní správy jsou nadány pravomocemi k dozoru nad bezpečností zařízení 

sloužících k sportovním, zdravotním, turistickým či jiným obdobným účelům. Česká obchodní 

inspekce dozoruje např. bezpečnost atrakcí, solárií, herních prvků na dětských hřištích atd. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAL6EFS26)



 

45 

 

Technické (případně též např. hygienické) požadavky na taková zařízení jsou stanoveny 

zejména v technických normách (pokud ne přímo v právních předpisech).  

Jednotlivé druhy zařízení, které poskytují služby v oblasti sportovní, zdravotní, turistické či jiné 

obdobné, podléhají právní úpravě, která zohledňuje specifika daného druhu zařízení. Jiné právní 

předpisy a technické normy se tak vztahují např. na akvaparky, solária, sauny, fitness centra, 

pouťové atrakce, apod. Zmínit lze např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání 

na trh, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, zákon č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a právní předpisy vydané k jejich 

provedení.   

Služby, s jejichž provozováním mohou být spjata určitá rizika, tedy již v českém právním řádu 

regulovány jsou. Např. provozování zařízení sloužících k sportovním, zdravotním, turistickým 

či jiným obdobným účelům je v České republice upraveno právními předpisy a technickými 

normami, jak z hlediska technických požadavků na daná zařízení (resp. odbornou způsobilost 

osob), tak z hlediska odpovědnosti za případné škody. Plnění požadavků stanovených právními 

předpisy je dozorováno příslušnými státními orgány, jako jsou zejména Česká obchodní 

inspekce či krajské hygienické stanice. Z hlediska bezpečnosti služeb má rovněž značný 

význam právní úprava na úseku živnostenského podnikání. 

Z hlediska možného začlenění úpravy bezpečnosti výrobků do nového zákona o ochraně 

spotřebitele je významná možná budoucí regulace dané oblasti na úrovni Evropské unie. Dne 

13. února 2013 schválila Evropská komise tzv. balíček k bezpečnosti výrobků a dozoru nad 

trhem, který zahrnuje několik dokumentů. Jedním z nich je návrh nařízení o bezpečnosti 

spotřebitelských výrobků, jehož cílem je zajistit, aby se na vnitřním trhu Evropské unie 

vyskytovaly pouze bezpečné výrobky. V případě jeho přijetí by bylo nutné adaptovat náš právní 

řád na jeho obsah, což by mj. znamenalo i potřebu otevření (zrušení) zákona o obecné 

bezpočetnosti výrobků. V daném okamžiku by bylo možné uvažovat o případném přesunu 

adaptačních ustanovení do navrhovaného zákona. Avšak v současnosti se zásah do tohoto 

zákona nejeví s ohledem na zachování principu trvalosti a neměnnosti zákonů, pokud neexistuje 

důvod pro jejich změnu, jako vhodný. 

Přijetí příslušné právní úpravy bezpečnosti služeb se též nejeví jako potřebné. V současné době 

není patrné, že by určité aspekty provozování uvedených zařízení byly nedostatečně upraveny 

právními předpisy či technickými normami. Nedostatky, které se v praxi při provozování 

uvedených zařízení projevují, nejsou důsledkem nedokonalé právní úpravy; tyto nedostatky 

znamenají porušení příslušných předpisů, které bývá sankcionováno. Není zřejmé, jak by 

definování obecné bezpečnosti služeb napomohlo zvýšení právní jistoty poskytovatelů 

a spotřebitelů. V současné době jsou služby regulovány „sektor po sektoru“, což však vyplývá 

z jejich technické podstaty. Pokud by od současné koncepce regulace služeb bylo upuštěno, 

s tím že tato regulace zohledňující specifika daných druhů služeb by byla nahrazena nějakou 

obecnou (tedy ne tolik konkrétní) regulací, mohlo by to v konečném důsledku znamenat vznik 

nejasností či mezer v právu, což by mohlo mít zásadní negativní dopad na bezpečnost služeb. 
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Označování zboží cenami 

Povinnost informovat spotřebitele o konečné ceně, včetně všech poplatků a daní vyplývá 

převážně z evropského práva: 

- směrnice 98/6/ES o ochraně spotřebitelů pří označování cen výrobků nabízených 

spotřebiteli upravuje zejména povinnost označovat výrobky nabízených spotřebitelům 

prodejní a jednotkovou cenou. Směrnice byla provedena do zákona 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně do ustanovení § 13. Zákon o ochraně 

spotřebitele stanovuje povinnost prodávajícího informovat spotřebitele v souladu 

s ustanovením § 13 zákona o cenách (§ 12). Nesplnění této povinnosti je správním 

deliktem/přestupkem. Podle stávající právní úpravy obsažené v zákoně o ochraně 

spotřebitele, vykonává dozor nad nedodržením povinnosti informovat 

spotřebitele  v souladu s ustanovením § 13 zákona o cenách ČOI, ČNB, ŽÚ, ČÚZZS, 

ČTÚ a ERÚ;  

- směrnice o nekalých obchodních praktikách označuje za klamavou praktiku poskytnutí 

spotřebiteli nepravdivé nebo mylné informace o ceně nebo způsobu výpočtu ceny anebo 

existenci konkrétní cenové výhody [článek 6 odst. 1 písm. d)].  Podle českého práva je 

klamavé opomenutí upraveno v ustanovení § 5a odst. 2 a 3 písm. c) ZOS; 

- směrnice o právech spotřebitelů ukládá obchodníkům povinnost informovat spotřebitele 

před tím, než učiní nabídku či je vázán smlouvou informaci o: „celkové ceně zboží nebo 

služeb včetně daní, nebo pokud z povahy zboží nebo služeb vyplývá, že cenu nelze 

rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu a případně i veškeré další poplatky za 

dopravu, dodání nebo poštovné, nebo pokud tyto poplatky nelze rozumně stanovit 

předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové dodatečné poplatky“ [článek 

5 odst. 1 písm. c, článek 6 odst. 1 písm. e)]. Pokud obchodník tuto informační povinnost 

nesplní v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory či prostřednictvím 

komunikace na dálku, není spotřebitel povinen platit dodatečné náklady či poplatky, 

o nichž nebyl řádně informován (článek 6 odst. 6); 

- směrnice o nekalých obchodních praktikách i směrnice o právech spotřebitelů (resp. 

citovaná ustanovení) jsou plně harmonizované a nelze se od jejich úpravy odchýlit. 

Směrnice o právech spotřebitelů byla z větší části provedena do občanského zákoníku. 

Konkrétně povinnost informovat spotřebitele o celkové ceně je dána v ustanovení 

§ 1811 OZ a soukromoprávní sankce za neposkytnutí této informace je stanovena 

v ustanovení § 1821 OZ (náklady a poplatky, o nichž spotřebitel nebyl informován, není 

povinen uhradit).  

Nový zákon o ochraně spotřebitele by měl upravovat obecné informační povinnosti 

prodávajícího vůči spotřebiteli, včetně informování o celkové ceně obsahující všechny poplatky 

a daně, a to v souladu (i) se zákonem o cenách (ustanovení § 13 zákona o cenách stanovuje 

formu poskytnutí informace o celkové/konečné ceně, a to označením zboží, zpřístupnění 

informace o ceně na viditelném místě atd.); (ii) přímo aplikovatelným nařízením EP a Rady 
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(ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých 

služeb ve Společenství.  

V rámci analýzy byla zkoumána možnost přesunutí právní úpravy označování cen (tj. § 13 

zákona o cenách) do nového zákona o ochraně spotřebitele v rozsahu směrnice 98/6/ES. 

Výkonem dozoru by nadále byly pověřeny ČOI, ČNB, ŽÚ, ČÚZZS, ČTÚ a ERÚ. Soustředění 

vybraných povinností podnikatele vůči spotřebiteli do jednoho právního předpisu by mohlo 

přispět ke zpřehlednění právní úpravy. Nicméně zákon o cenách se netýká pouze nabídky 

a prodeje zboží vůči spotřebiteli, ale i vzájemných vztahů mezi podnikateli. Za zboží jsou ve 

smyslu tohoto zákona považovány výrobky, výkony, práce a služby (§ 1 odst. 1). Protože zákon 

o cenách představuje komplexní úpravu, která upravuje podmínky sjednávání ceny, cenovou 

regulaci, cenovou evidenci a informace, cenovou kontrolu a protože v praxi nedochází 

k nabízení zboží a služeb výhradně vůči spotřebitelům, ale i podnikatelům (například drobným 

živnostníkům), nebylo by vhodné tuto regulaci oddělit a narušit ustálenou praxi. 

Pokud by nedošlo k zachování právní úpravy, při plnění informační povinnosti o cenách, 

odkazu na zákon o cenách, tak jak je uvedeno ve stávající právní úpravě (§ 12 ZOS), došlo by 

ke snížení ochrany spotřebitele, protože nyní příslušné dozorové orgány by nadále nebyly 

kompetentní vykonávat v oblasti jim příslušné dozorovou činnost. Z výroční zprávy ČOI za rok 

2015 vyplývá, že nejvíce kontrol bylo uskutečněno v oblasti zaměřené na kontrolu měrné 

a prodejné ceny. Za rok 2014 uskutečnila ČOI v této oblasti 5074 kontrol a v roce 2015 8245 

kontrol. V obou sledovaných obdobích došlo u necelých 45 % kontrol ke zjištění 

porušení  v dodržování příslušných právních předpisů.  

Ze současné praxe dozorových orgánů ani z provedené veřejné konzultace nevyplynula potřeba 

zavedený systém měnit. S ohledem na výše uvedené se jako nejvhodnější řešení jeví de facto 

zachování stávajícího stavu, tj. převzetí ustanovení § 12 ZOS v modifikované podobě v zájmu 

posílení právní jistoty dotčených stran. Dohledem nad dodržování stanovené povinnosti by 

i nadále byly pověřeny ČOI, ČNB, ŽÚ, ČÚZZS, ČTÚ a ERÚ. Zákon o cenách zůstane 

nedotčen. 

Přínosy 

Výhodou této varianty je soustředění základní a obecné úpravy spotřebitelského práva 

do jednoho právního předpisu. Omezení jen na tyto normy je s ohledem na rozsah právní 

úpravy, která se dotýká práv spotřebitelů, jistou zárukou přehlednosti takto vytvořeného 

právního předpisu. 

Náklady 

Nevýhoda této varianty může být spatřována v její nekomplexnosti, neboť specifické úpravy 

ochrany spotřebitele nebudou součástí tohoto „kodexu“. 

Varianta 3.2 – komplexní kodifikace pravidel ochrany spotřebitele  

Tato varianta představuje komplexnější řešení než varianta 1. Spočívá ve sloučení 

spotřebitelské legislativy, obecné i specifické, do jednoho právního předpisu. 
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Přínosy 

Výhodou této varianty je, že celá masa spotřebitelského práva bude soustředěna na jednom 

místě a nový zákon bude představovat ucelený soubor norem. Bude se tedy jednat o „kodex“ 

v pravém slova smyslu. To může představovat vyšší uživatelský komfort. 

Náklady 

Nevýhodou této varianty je, že s ohledem na obrovský rozsah spotřebitelského práva (který se 

bude do budoucnosti dále rozšiřovat), by vznikl rozsáhlý právní předpis, což by mohlo být na 

újmu orientace jeho adresátů v něm, a v konečném důsledku by tak nebylo dosaženo 

vytyčeného cíle. Vytvoření takto rozsáhlé právní úpravy, aby byla funkční, zejména, aby na 

sebe jednotlivé instituty navazovaly, aby byly použity správné pojmy, které budou vyhovovat 

i zvláštním úpravám apod., je velice náročnou legislativní činností, kde hrozí, že právní úprava 

nebude kvalitní. Vytvoření takového kodexu by vyžadovalo součinnost všech dotčených resortů 

(příp. i jiných orgánů), což by takový proces učinilo jen málo flexibilním; to platí i pro všechny 

případné změny takového právního předpisu. Tato varianta by oproti variantě 3.1 představovala 

vyšší zásah do systematiky právní úpravy. 

2.4 Věcný obsah (při volbě varianty 3.1) 

V následující části je hodnocena stávající právní úprava, která by měla být předmětem nového 

zákona o ochraně spotřebitele. Základním východiskem je, že právní úprava bude převzata 

v takové podobě, v jaké se nyní nachází. V některých případech je však vhodné uvažovat o její 

změně. To jsou především situace, kdy tato právní úprava:  

(i) nepředstavuje správnou a úplnou transpozici evropských směrnic, 

(ii) je možné uvažovat o využití diskrece, kterou evropské právo připouští,  

(iii) je s ohledem na účinnost dosavadní regulace třeba přistoupit k věcné změně, anebo  

(iv) je zde jiných drobný nedostatek, který je namístě napravit. 

S ohledem na výše uvedené je strukturován následující text. 

2.4.1 Definice 

Základním východiskem je, že budou převzaty všechny definice, které stávající právní úprava 

obsahuje. Ke změnám by mělo být přistoupeno pouze v případě, kdy  

(i) se jedná o napravení již existujícího chybného vymezení (např. vymezení pojmu je 

problematické z hlediska transpozice, neodpovídá terminologii zavedené občanským 

zákoníkem apod.), nebo 

(ii) je to s ohledem na vytvoření nového zákona, zejména na provázanost jednotlivých jeho 

částí, nezbytné. 

Samotná volba určitých pojmů nemá na práva a povinnosti adresátů přímý vliv (na rozdíl od 

jejich obsahu). Z tohoto důvodu není hodnocena regulace co do této problematiky. Jeví se 

nicméně záhodné zvážit použití pojmů pro osobu nyní označovanou jako „podnikatel“. 
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Stávající právní úprava obsažená v občanském zákoníku obsahuje dvojí vymezení podnikatele, 

a to v závislosti na tom, zda je používán v kontextu práva obchodního, anebo v kontextu 

ochrany spotřebitele (§ 420 odst. 2 OZ). Takové legislativně technické řešení není příliš vhodné. 

Navíc, oním „podnikatelem“ podle spotřebitelského práva mohou být i osoby, které nejsou 

podnikateli (zejména právnické osoby veřejného práva). „Starý“ občanský zákoník používal 

pojem „dodavatel“; ani ten se však nejeví jako vhodný. Tento pojem je spojen spíše 

s obchodním právem a často označuje osobu, která přímo se spotřebitelem nejedná, ale pouze 

dodává plnění, které bude následně spotřebitel poptávat u jiné osoby. Ke zvážení se nabízí 

pojem „obchodník“, který používal obchodní zákoník z roku 1863. Tento pojem není 

v současné době obsazený a bylo by možné jej využít. Nevhodný se tento pojem může jevit ve 

vztahu k osobám veřejného práva. Konečně, možností je také zavedení zcela nového pojmu 

„profesionál“. Tento pojem se často objevuje v různých jazykových verzích evropských 

směrnic. Obsah tohoto pojmu je (i přes jeho cizojazyčný původ) zřejmý a pochopitelný. Je 

vhodný jak pro podnikatele, tak i pro osoby veřejného práva. 

Konečný výběr definic se předpokládá až při tvorbě návrhu zákona. 

2.4.2 Povinnosti při nabídce a prodeji výrobků a poskytování služeb 

2.4.2.1 Poctivost prodeje a poskytování služeb 

Vzhledem ke zkušenostem s aplikací stávající právní úpravy ustanovení týkajících se poctivosti 

prodeje by tato část stávajícího zákona o ochraně spotřebitele měla být zachována.  

Ve stávající úpravě lze spatřovat nedostatek v transpozici směrnice 2011/83/EU, konkrétně 

úpravy týkající se tzv. zákazu předem zaškrtnutých políček. Získání spotřebitelova 

souhlasu  pro každou další platbu (kromě dohodnuté ceny za hlavní smluvní závazek) takovým 

způsobem, který vyžadoval po spotřebiteli zamítnutí takového souhlasu v případě, kdy 

s  dodatečnou platbou spotřebitel nesouhlasil, bude přestupkem. 

Varianta 3.1.1 – převzetí bez úprav 

Přínosy 

Výhodou této varianty je, že nedojde k zásahu do právní úpravy a k formulaci nových 

povinností, se kterými by se musely dotčené osoby seznamovat.  

Náklady 

Nevýhodou je, že takový stav je pravděpodobně v rozporu s evropským právem a hrozí sankce 

ze strany Evropské unie. Nejasná úprava práv a povinností je nákladem pro své adresáty i pro 

jiné dotčené subjekty (k tomu více výše). Problematická je v tomto ohledu také otázka 

sankcionování porušení této povinnosti, která z textu zákona není zcela zřejmá. 
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Varianta 3.1.2 – úprava tzv. zákazu předem zaškrtnutých políček 

Přínosy 

Výhodou této varianty je, že dojde k nápravě chybné transpozice směrnice 2011/83/EU 

a k posílení  ochrany spotřebitelů. Právní povinnost bude jasně a srozumitelně formulována 

v zákoně, což by mohlo působit preventivně proti takovému jednání podnikatelů. 

Zakomponování této úpravy rovněž rozšiřuje pravomoc správních orgánu takové jednání 

sankcionovat, čímž bude zajištěno zvýšení vymahatelnosti práva na ochranu spotřebitele. 

Náklady 

Nevýhodou je, že dojde k zásahu do právní úpravy a k formulaci nových povinností, se kterými 

se musejí dotčené osoby seznámit. Zakomponování této úpravy rovněž rozšiřuje pravomoc 

správních orgánu takové jednání sankcionovat. Lze tedy očekávat i vyšší náklady na straně 

dozorových orgánů. Bude se jednat o novou kompetenci kontrolních orgánů. Lze předpokládat, 

že dodržování této povinnosti by bylo kontrolováno zejména v případech prodeje zboží a služeb 

prostřednictví e-shopů. Kontrolu plnění povinností souvisejících s prodejem prostřednictvím 

elektronických komunikací a s tím související celé škály povinností dozorové orgány provádějí 

již dnes. Např. se jedná o Českou obchodní inspekci v souvislosti s kontrolou prodeje široké 

škály výrobků prostřednictvím internetového obchodování a nabídky různých druhů služeb 

a prověřování údajů a informací zveřejňovaných na internetových stránkách; dále se jedná např. 

Českou národní banku pro záležitosti nabídky spotřebitelských úvěrů, pojištění, apod.  

V tomto případě lze předpokládat, že by se v případě této nové kompetence jednalo o rozšíření 

kontrolního rozsahu u konkrétní kontroly a konkrétního podnikatele.  Lze předpokládat, že 

provádění kontroly dodržování této povinnosti si nezbytně nutně nevyžádá navýšení počtu 

nových pracovníků a nových nákladů na kontrolní činnost. Pro orgány dozoru bude 

představovat v prvopočátku zvýšené nároky na metodické zajištění a sjednocení řádného 

kontrolního postupu v podobě např. zpracování metodické pomůcky, školení pracovníků apod. 

Lze předpokládat, že náklady s tím spojené nebudou představovat požadavek výrazného 

navýšení rozpočtu. Lze očekávat jejich výši v řádech desítek tisíc Kč.   

2.4.2.2 Ostatní povinnosti podnikatelů 

Ostatní ustanovení se navrhuje přejmout beze změny s ohledem na zachování principu trvalosti 

a neměnnosti zákonů, pokud neexistuje objektivní důvod pro jejich změnu. Zejména se jedná 

o stávající ustanovení o poctivosti prodeje, dále o nekalé obchodní praktiky, informační 

povinnosti, označování výrobků, další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb, 

organizované akce, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, úkoly veřejné správy, dozor. 

Varianty tudíž nejsou uvažovány. 

Zvláště je třeba zdůraznit, že nedávná novela zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 378/2015 

Sb.) s účinností od 28. 12. 2015 napravila předchozí nesprávnosti v transpozici směrnice 

2005/29/ES a rovněž v nedávné době zavedla úpravu mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů. Ustanovení o informačních povinnostech a označování výrobků byla v minulosti 

opakovaně novelizována především na základě podnětů dozorových orgánů a samotných 
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spotřebitelů, částečně i v důsledku přebírané unijní spotřebitelské legislativy. V poslední době 

není zaznamenávána potřeba ustálené znění příslušných paragrafů věcně měnit.  

Může však dojít k určitým formulačním změnám, které budou vyvolány zejména potřebou 

propojení v současnosti dvou samostatně stojících právních úprav (občanský zákoník, zákon 

o ochraně spotřebitele) a snahou po docílení jednoduchosti a srozumitelnosti právní úpravy, 

která spotřebitelům umožní jednoduší orientaci v právních předpisech a jejich snazšímu 

porozumění. Zohledněn bude rovněž technologický vývoj a rozvíjející se formy obchodních 

modelů. 

2.4.3 Zvláštní úprava smluv uzavíraných se spotřebiteli 

2.4.3.1 Zneužívající ujednání 

Varianta 3.1.1 – převzetí bez úprav 

Převzetí současné právní úpravy tak, jak je zakotvena v ustanoveních § 1812 až 1815 OZ beze 

změn. 

Přínosy 

V případě zakotvení právní úpravy zneužívajících ujednání do nového zákona o ochraně 

spotřebitele bez dalšího by došlo k zachování hmotněprávní úpravy a nebylo by třeba, aby se 

s ní spotřebitelé a podnikatelé nově seznamovali.  

Náklady 

Touto cestou by však nebyla využita možnost k zpřesnění stávající úpravy, zajištění plné 

transpozice evropské legislativy a nebyla by ani posílena právní jistota a ochrana spotřebitele.  

Lze předpokládat, že zákaz používání zneužívajících ujednání ve smlouvách bude novou 

kompetencí dozorových orgánů, jako je Česká obchodní inspekce, Česká národní banka, Český 

telekomunikační úřad, Český energetický úřad a další kontrolní orgány, které provádějí 

kontroly správnosti, pravdivost a povinného rozsahu poskytování informací o nabízených 

výrobcích a službách, zejména pak prověřováním deklarovaných obchodních podmínek 

prodávajících a poskytovatelů služeb.  

V případě kontroly této nové povinnosti lze předpokládat, že dojde k rozšíření kontroly o tuto 

konkrétní novou skutečnost; lze předpokládat, že nebude nezbytně nutné k zajištění této 

kontrolní kompetence vytvářet zcela novou kontrolní agendu. Lze mít za to, že tato nová 

kontrolní působnost si nevyžádá navýšení počtu pracovníků a podstatné navýšení nákladů. 

Nutné budou však počáteční nároky na metodické zajištění a sjednocení řádného kontrolní 

postupu v podobě např. zpracování metodické pomůcky, školení pracovníků. Lze předpokládat, 

že náklady s tím spojené nebudou představovat požadavek výrazného navýšení rozpočtu. Lze 

očekávat jejich výši v řádech desítek tisíc Kč.   
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Varianta 3.1.2 – odstranění chyb v transpozici, nepřesností a posílení ochrany spotřebitele 

Tato varianta počítá se (i) zavedením veřejnoprávního postihu za neplnění povinností nyní 

upravených občanským zákoníkem, (ii) zpřesněním znění jednotlivých ustanovení 

a provedením potřebných úprav k zajištění slučitelnosti s evropským právem a zvýšení právní 

jistoty. 

Zásadní změnou oproti současné právní úpravě zneužívajících ujednání ve spotřebitelských 

smlouvách bude zakotvení přestupku v případě porušení zákazu zneužívajících smluvních 

ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Zde se nabízí varianty, zda by se přestupek měl 

vztahovat pouze na používání zneužívajících ujednání v adhezních smlouvách (sub-varianta 

2a), nebo zda by měl dopadat na všechna smluvní ujednání (i individuálně projednaná), (sub-

varianta 2b). 

Sub-varianta 3.1.2aa – jen individuálně neprojednaná 

Přínosy: Veřejnoprávní dozor by se týkal pouze smluvních ujednání, která nebyla individuálně 

sjednána (tzv. formulářových či adhezních smluv). Takový rozsah je zcela v souladu se 

směrnicí 93/13/EHS, která zásadně nepostihuje individuálně projednaná ustanovení. Stávající 

soukromoprávní důsledky použití veškerých zneužívajících smluvních ujednání by přitom byly 

zachovány. Ujednání by vždy mělo být považováno za individuálně nesjednané, jestliže bylo 

sepsáno předem, a spotřebitel proto nemohl mít vliv na jeho obsah, zejména v rámci předem 

sepsané smlouvy. Skutečnost, že některé ujednání nebo jeho část bylo sjednáno individuálně, 

nevylučuje použití výše uvedeného pro zbytek smlouvy, jestliže z celkového posouzení 

smlouvy vyplývá, že jde o předem sepsanou smlouvu. Jestliže prodávající tvrdí, že ujednání 

bylo individuálně sjednáno, musí to dokázat. 

Náklady: Oproti sub-variantě ab nevýhodou tohoto řešení může být nedostatečný postih 

zneužívajících ujednání individuálně sjednaných, a tím pádem i nižší ochrana spotřebitele. 

Současně však zůstávají zachovány soukromoprávní následky (neplatnost takového ujednání).  

Sub-varianta 3.1.2ab – všechna ujednání 

Přínosy: Veřejnoprávní dozor by dopadal na všechna smluvní ujednání. Výhodou je silnější 

ochrana spotřebitele. Podnikatel bude moci být veřejnoprávně postihnut, i pokud bude 

zneužívající ujednání individuálně projednáno. 

Náklady: Jako nevýhoda tohoto přístupu se může jevit přílišná represe vůči podnikatelům 

i v případech, kdy je určité smluvní ujednání individuálně projednáno, a s ohledem na to zde 

není dán tak silný veřejný zájem na veřejnoprávním postihu takové osoby. Nevýhodou je 

i nárůst nákladů na straně dozorového orgánu. 

Dále se navrhuje zpřesnění demonstrativního výčtu zneužívajících ujednání tak, aby lépe 

odpovídal směrnici 93/13/EHS. Různé varianty lze zvažovat stran povahy tohoto výčtu; 

vyjmenovaná ujednání mohou vždy považována za zneužívající (tzv. black list), nebo nemusejí 

(tzv. grey list). Tyto přístupy mohou být i kombinovány. Níže formulované varianty vycházejí 

z právní úpravy jiných členských států Evropské unie. 
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Sub-varianta 3.1.2ba – vždy zneužívající 

Tato sub-varianta představuje zachování stávajícího stavu. Ujednání obsažená ve výčtu jsou 

vždy považována za zneužívající, bez ohledu na naplnění generální klauzule. Tento přístup 

zastává z dalších členských států EU např. Rakousko a částečně také Německo. 

Přínosy: Výhodou tohoto přístupu je poměrně jednoduchá otázka dokazování. Jestliže je ve 

smlouvě obsaženo ujednání odpovídající některému ze seznamu, je vždy zakázané a tedy 

neplatné. To usnadňuje pozici jak spotřebitelů a podnikatelů, tak i soudů a dozorových orgánů, 

neboť nemusejí vynakládat finanční i časové náklady na hodnocení daného ustanovení 

z hlediska tzv. generální klauzule (nyní § 1813 OZ). 

Náklady: Nevýhodou tohoto řešení je jeho přílišná rigidita, nemožnost reagovat na konkrétní 

okolnosti případu a celý kontext závazku. 

Sub-varianta 3.1.2bb – vyvratitelná domněnka zneužívající povahy 

Tato sub-varianta počítá s formulací vyvratitelné domněnky o zneužívající povaze ujednání 

obsažených ve výčtu. Zneužívající povaha takového ujednání by musela být vyvrácena 

v případném sporu (smluvní ujednání by nenaplnilo tzv. generální klauzuli). Tento přístup volí 

z členských států např. Polsko a částečně také Německo. 

Přínosy: Výhodou tohoto přístupu je, že vede k vytyčenému cíli, jímž je poskytnout vodítko 

pro interpretaci generální klauzule, a současně umožňuje zvážení specifik konkrétního případu, 

kdy se v jeho kontextu nemusí jednat o zneužití slabší strany. Oproti sub-variantě 2bc je v tomto 

případě na podnikateli, aby prokázal, že v konkrétním případě není ujednání zneužívající. Jedná 

se tedy o variantu pro spotřebitele příznivější. 

Náklady: Vyšší náklady lze očekávat na straně podnikatele, který bude muset v případném 

sporu tvrdit a prokazovat, že ujednání není zneužívající. Lze očekávat i vyšší náklady na straně 

dozorových orgánů. 

Sub-varianta 3.1.2bc – indikativní a informativní seznam 

Podle této sub-varianty by byl tento seznam pouze indikativní a informativní. Ujednání zde 

obsažená by tedy nemusela být v konkrétním případě zneužívající; záleželo by na naplnění 

generální klauzule, obsažené v § 1813 OZ. Tento přístup zastává samotná směrnice 93/13/EHS, 

z členských států EU např. Francie.  

Přínosy: Výhodou tohoto přístupu je, že vede k vytyčenému cíli, jímž je poskytnout vodítko 

pro interpretaci generální klauzule, a současně umožňuje zvážení specifik konkrétního případu, 

kdy se v jeho kontextu nemusí jednat o zneužití slabší strany. 

Náklady: Jako nevýhodu tohoto přístupu lze spatřovat přenesení nákladů souvisejících se 

zjišťováním zneužívající povahy ustanovení na soudce a dozorové orgány (s ohledem na 

skutečnost, že taková ujednání jsou stižena absolutní neplatností, již musí soud zjišťovat ex 

officio), potažmo na spotřebitele (případně jiného oprávněného žalobce), a to i v případě, kdy 

bude takové ujednání obsaženo v tomto indikativním a informativním seznamu. Lze tedy 

očekávat vyšší náklady na straně soudu, dozorových orgánů, spotřebitelů i podnikatelů 

v případě soudního sporu. 
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2.4.3.2 Obecné požadavky na předsmluvní informace  

Varianta 3.1.1 – převzetí bez úprav 

Tato varianta představuje přenesení úpravy (§ 1811 OZ) do nového zákona o ochraně 

spotřebitele bez jakýchkoli změn. 

Přínosy 

V případě zakotvení právní úpravy obecných předsmluvních informačních povinností do 

nového zákona o ochraně spotřebitele bez dalšího by došlo k zachování hmotněprávní úpravy 

a nebylo by třeba, aby se s ní spotřebitelé a podnikatelé nově seznamovali. Lze také tvrdit, že 

za použití eurokonformního výkladu se lze dobrat požadovaného řešení. 

Náklady 

Touto cestou by však nebyla využita možnost k zpřesnění stávající úpravy, zajištění plné 

transpozice evropské legislativy a nebyla by ani posílena právní jistota a ochrana spotřebitele. 

K nákladům chybné transpozice také viz výše. Nejasná úprava práv a povinností je nákladem 

pro své adresáty i pro jiné dotčené subjekty.  

Zachováním rozsahu stávajících sankcí, tj. bez stanovení veřejnoprávního postihu, nelze 

dosáhnout stanoveného cíle, a to zejména zajištění efektivnějšího prosazování práva, což je 

nutné i s ohledem na splnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy, tj. zajištění řádné 

implementace unijního předpisu. Směrnice o právech spotřebitelů v článku 24 doslovně stanoví, 

že sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Nedostatečná a neefektivní vymahatelnost 

je jednou z kritik, která zazněla ze strany spotřebitelských organizací v odpovědích na 

konzultaci (viz Příloha č. 1), která byla za účelem přípravy návrhu věcného zákona 

uskutečněna.  

Varianta 3.1.2 – odstranění chyb v transpozici a drobných nepřesností  

Převedení dotčeného ustanovení občanského zákoníku (§ 1811 OZ) do nového zákona 

o ochraně spotřebitele s úpravami tak, aby navrhovaná právní úprava byla 

slučitelná  s evropskými předpisy, zejména se směrnicí 2011/83/EU.  

Tato varianta počítá se (i) zpřesněním rozsahu působnosti této úpravy, (ii) zavedením 

veřejnoprávního postihu za neplnění těchto povinností, (iii) zpřesněním znění jednotlivých 

ustanovení a provedením potřebných úprav vedoucích k zajištění slučitelnosti s evropským 

právem a zvýšení právní jistoty. 

Bude zpřesněn rozsah působnosti úpravy předsmluvních informací. Stanovené povinnosti by 

se neměly v souladu se směrnicí 2011/83/EU vztahovat na následující oblasti, resp. smlouvy: 

- jejímž předmětem je poskytování sociálních služeb, sociálního bydlení, péče o děti 

a podpora osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové situaci,  

- jejímž předmětem je poskytování zdravotní péče pacientům zdravotnickými pracovníky za 

účelem vyhodnocení nebo udržení jejich zdravotního stavu nebo jejich uzdravení, včetně 
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předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, 

bez ohledu na to, zda je poskytována ve zdravotnickém zařízení či nikoliv,  

- jejímž předmětem je sázení peněžitých částek, včetně loterií, hazardních her v kasinech 

a sázkových her,  

- jejímž předmětem je vznik, převod či zánik práva k nemovité věci a nájem bytu,  

- jejímž předmětem je výstavba nové budovy a podstatná přestavba budovy,  

- o zájezdu, 

- o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách, 

- o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy 

domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil formou častých a pravidelných 

dodávek,  

- o přepravě osoby,  

- uzavřenou při použití prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor, 

nebo 

- uzavřenou s poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací 

prostřednictvím telefonního automatu za účelem jeho používání nebo uzavřenou za účelem 

jediného spojení spotřebitele telefonem, faxem nebo internetem,  

- o finančních službách. 

Co se týče věcné působnosti, navrhuje se zachovat stávající rozsah transpozice resp. využití 

možné diskrece [tj. výjimky z čl. 5 odst. 3 – § 1811 odst. 3 písm. a) OZ; jazykový režim bod 

odůvodnění 15 – § 1811 odst. 1 OZ]. Též dojde k odstranění chybné transpozice článku 5 odst. 

2 směrnice a upuštění od výjimky dané v § 1811 odst. 3 písm. b) OZ, tj. chybného vypuštění 

digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, jako jsou CD a DVD, která jsou považována 

za zboží a tedy plně do působnosti spadají. 

Nově bude porušení předsmluvní informační povinnosti považováno za přestupek, protože 

sdělení vůči spotřebiteli lze ze své podstaty chápat spíše jako ustanovení veřejnoprávního 

charakteru, za jehož porušení by měl být stanoven odpovídající správní postih, a to jak v případě 

nedodržení informačních povinností, tak předepsané formy takového sdělení. Z tohoto důvodu 

by nesplnění povinnosti řádné informovat mělo být postiženo veřejnoprávní sankcí. Vzhledem 

k tomu, že směrnice vyžaduje stanovení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí, vystavila 

by se Česká republika v případě nepřijetí takových sankcí (zejména veřejnoprávního 

charakteru) postihu ze strany Komise za nesplnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy, tj. 

zajištění řádné implementace unijního předpisu.  

Přínosy 

Výhodou této varianty je, že dojde k nápravě chybné transpozice směrnice 2011/83/EU. 

Stávající úprava vytváří mnohé výkladové nejasnosti vyplývající například ze skutečnosti, že 

z působnosti ustanovení § 1811 OZ nejsou vyloučeny smlouvy, které stanoví směrnice. 
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Náprava nepřesností a nejednoznačností textu zákona sníží náklady adresátů a jiných osob na 

práci s těmito normami. Přínosem je také vyšší ochrana spotřebitele, potažmo i podnikatelského 

prostředí, bude-li sankcionováno veřejnoprávní cestou i porušení předsmluvní informační 

povinnosti. 

Náklady 

Nevýhodou je, že dojde k zásahu do právní úpravy. Zakomponování této úpravy rovněž 

rozšiřuje pravomoc správních orgánu takové jednání sankcionovat. Lze předpokládat, že 

kontrola povinnosti poskytovat informace spotřebitelům před uzavřením smlouvy včetně 

uvedeného způsobu prodeje budou znamenat nové kompetence pro dozorové orgány, jako je 

např. Česká obchodní inspekce, Český telekomunikační úřad a další, které se zabývají 

kontrolou dodržování povinností při nabídce a prodeji výrobků nebo služeb. S ohledem na 

charakter stanovené povinnosti (poskytování informací před uzavřením smlouvy) lze 

předpokládat, že tato nová kompetence bude, resp. může být zahrnuta tematicky k již 

prováděným kontrolám např. dodržování zákazu nekalých obchodních praktik apod.  

Lze tedy očekávat, že tato nová kontrolní působnost si nevyžádá navýšení počtu pracovníků 

a podstatné navýšení nákladů. Nutné budou však počáteční nároky na metodické zajištění 

a sjednocení řádného kontrolní postupu v podobě např. metodické pomůcky, školení 

pracovníků. Lze předpokládat, že náklady s tím spojené nebudou představovat požadavek 

výrazného navýšení rozpočtu. Lze očekávat jejich výši v řádech desítek tisíc Kč. 

2.4.3.3 Prodej mimo obchodní prostory a na dálku 

Varianta 3.1.1 – převzetí bez úprav 

Tato varianta představuje přenesení předmětné úpravy do nového zákona o ochraně spotřebitele 

bez jakýchkoli změn. 

Přínosy 

V případě zakotvení právní úpravy vybraných aspektů smluvního práva u smluv uzavřených 

distančním způsobem a mimo obchodní prostory do nového zákona o ochraně spotřebitele bez 

dalšího by došlo k zachování hmotněprávní úpravy a nebylo by třeba, aby se s ní spotřebitelé 

a podnikatelé nově seznamovali. Lze také tvrdit, že za použití eurokonformního výkladu se lze 

dobrat požadovaného řešení. 

Náklady 

Touto cestou by však nebyla využita možnost ke zpřesnění stávající úpravy, zajištění plné 

transpozice evropské legislativy a nebyla by ani posílena právní jistota a ochrana spotřebitele. 

Nejasná úprava práv a povinností je nákladem pro své adresáty i pro jiné dotčené subjekty. 

K nákladům chybné transpozice také viz výše.  

Zachováním rozsahu stávajících sankcí, tj. bez stanovení veřejnoprávního postihu, nelze 

dosáhnout stanoveného cíle, a to zejména zajištění efektivnějšího prosazování práva, což je 

i nutné s ohledem na splnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy, tj. zajištění řádné 

implementace unijního předpisu. Směrnice o právech spotřebitelů v článku 24 doslovně 
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stanoví, že sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Nedostatečná a neefektivní 

vymahatelnost je jednou z kritik, která zazněla ze strany spotřebitelských organizací 

v odpovědích na konzultaci, která byla za účelem přípravy návrhu věcného zákona 

uskutečněna. 

Varianta 3.1.2 – odstranění chyb v transpozici a drobných nepřesností 

Tato varianta představuje: 

(i) zpřesnění stávající úpravy tak, aby nová úprava byla plně slučitelná s evropským 

právem: ke zpřesnění by mělo dojít v otázce rozsahu působnosti úpravy, předsmluvních 

informačních povinností, formálních požadavků jak u smluv distančních, tak 

uzavřených mimo obchodní prostory obchodníka, práva na odstoupení; a 

(ii) stanovení sankcí za porušení daných povinností. 

Při úpravě informačních povinností je třeba dbát na to, aby navrhovaná právní úprava byla 

slučitelná s evropskými předpisy, zejména se směrnicemi 2011/83/EU, 2006/123/ES 

a 2000/31/ES.  

Úprava distančních smluv a smluv uzavřených na dálku se vztahuje na smlouvy uzavřené mezi 

spotřebitelem a podnikatelem bez ohledu na konkrétní smluvní typ (ať už pojmenovaný či 

nepojmenovaný), toto pravidlo by ale nemělo platit absolutně. Z působnosti směrnice jsou 

a tedy i z navrhované právní úpravy by měly být vyjmuty určité smlouvy (viz čl. 3 odst. 3 

směrnice 2011/83/EU a též viz předchozí kapitola). 

V rámci nové úpravy předsmluvních informací by mělo dojít k odstranění nedostatků, které 

stávající úprava vykazuje. Sdělení musí být spotřebiteli poskytnuta jasným a srozumitelným 

způsobem, a to před akceptováním nabídky či uzavřením smlouvy. Nadále bude platit, že 

sdělení musí být poskytnuta v jazyce, ve kterém se smlouva uzavírá. Jazykový režim 

předsmluvních informací není směrnicí harmonizován a je výslovně na zvážení členských států, 

zdali ve svých vnitrostátních předpisech tuto oblast upraví či ponechají stávající úpravu. 

Občanský zákoník tuto diskreci využil a není důvod ji nyní rušit. Z provedených konzultací též 

nezaznělo, že by tato povinnost v praxi způsobovala jakékoli problémy. Podnikatel bude mít 

možnost splnit vybrané informační povinnosti prostřednictvím vyplněného vzorového poučení 

o odstoupení od smlouvy uvedeného v části A přílohy I směrnice (bude uvedeno v prováděcím 

předpise), který poskytne spotřebiteli. Poskytnuté předsmluvní informace budou tvořit nedílnou 

součást smlouvy.  

Co se týče formálních požadavků na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, mělo by 

být, jak požaduje směrnice 2011/83/EU, rozlišováno mezi formou obecně písemnou a listinnou 

podobou („na papíře“). V jiné písemné podobě než listinné (na jiném trvalém nosiči, zejména 

digitálním) by informace měly být poskytovány jen, pokud s tím spotřebitel souhlasí, a to 

takovým způsobem, aby byly zároveň čitelné, srozumitelné a jasné. Měla by být stanovena 

povinnost poskytnout spotřebiteli kopii podepsané smlouvy či potvrzení o uzavření smlouvy, 

a to v listinné podobě; strany se mohou dohodnout na jiné podobě, resp. že k poskytnutí 

vyhotovení smlouvy či potvrzení o uzavření dojde na jiném trvalém nosiči. Současně s kopií 

smlouvy či potvrzením o uzavření smlouvy by musel spotřebitel obdržet i potvrzení o jeho 
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výslovném souhlasu se započetím plnění během lhůty pro odstoupení a seznámení se s následky 

takového souhlasu (ztráta práva na odstoupení), a to pouze v případě, kdy předmětem smlouvy 

je digitální obsah. Započetí plnění služby, dodávky vody, plynu nebo elektřiny ve lhůtě pro 

odstoupení je podmíněno výslovnou žádostí spotřebitele, kterou si podnikatel za tímto účelem 

vyžádá. Tato žádost musí být učiněna na trvalém nosiči. Nebyly-li stanovené povinnosti 

podnikatelem dodrženy, nebyl by spotřebitel povinen, využil-li práva od takové smlouvy 

odstoupit, uhradit obchodníkovi vzniklé náklady.  

Formální požadavky na distanční smlouvy by měly být rovněž upraveny. Protože k uzavření 

smlouvy na dálku dochází bez fyzické přítomnosti stran a za pomoci prostředků komunikace 

na dálku, jako je například telefon, internet, poštovní služba, fax, budou formální požadavky 

stanoveny s ohledem na technická omezení těchto prostředků. Vyžadované informace (sdělení) 

musí být jasné a srozumitelné a spotřebiteli poskytnuty anebo zpřístupněny způsobem 

odpovídajícím použitému prostředku. Podmínka čitelnosti se aplikuje v případě, pokud 

informace byly poskytnuty na trvalém nosiči.  V případě, kdy k oslovení spotřebitele dochází 

za pomocí prostředků s omezeným prostorem pro zobrazení informace (textová zpráva – „sms“) 

či s časovým omezením (například u televizních spotů), měl by podnikatel poskytnout 

spotřebiteli alespoň informace o hlavních znacích zboží či služby, svou totožnost, celkovou 

cenu, informaci o právu na odstoupení a době trvání závazku a případně podmínky ukončení 

závazku na dobu neurčitou. V přiměřené lhůtě po uzavření smlouvy na dálku, nejpozději však 

v okamžiku dodání zboží či před započetím plnění služby, by měl spotřebitel obdržet potvrzení 

o uzavření smlouvy; toto potvrzení má předepsanou formu (trvalý nosič) 

a náležitosti.  K započetí plnění služby, poskytnutí digitálního obsahu, dodávky plynu, vody 

nebo elektřiny či tepla, během lhůty pro odstoupení musí podnikatel získat od spotřebitele 

výslovný souhlas/žádost. Stejně jako u smluv uzavřených mimo obchodní prostory, v případě 

nesplnění této povinnosti nenese spotřebitel v případě využití práva od smlouvy odstoupit žádné 

náklady.  

Aby byla splněna povinnost řádně provést směrnici do českého právního řádu, je nutné se za 

tímto účelem vypořádat s transpozicí článku 8 odst. 2 směrnice. Nově se navrhuje upravit, aby 

v případě uzavírání smlouvy elektronickými prostředky, byl spotřebitel před odesláním závazné 

objednávky seznámen s informacemi o hlavních vlastnostech zboží nebo služeb, o celkové 

ceně, délce trvání závazku a podmínkách ukončení závazku na dobru neurčitou a případně 

minimální dobu, po kterou jsou strany smlouvou vázány. K provedení řádné transpozice je též 

nutné stanovit, že podnikatel je povinen zajistit, že spotřebitel si je vědom skutečnosti, že činí 

objednávku, která jej zavazuje zaplatit. Pokud nebude tato povinnost dodržena, je taková 

nabídka (smlouva) pro spotřebitele nezávazná. 

Co se týče sankcionování porušení povinnosti vyplývající z úpravy smluv distančních 

a uzavřených mimo obchodní prostory podnikatele uplatní se i nadále sankce soukromoprávní, 

které vychází se samotné směrnice o právech spotřebitelů. Jedná se například o případy, kdy: 
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- podnikatel neinformoval spotřebitele o dodatečných platbách, daních či jiných 

poplatcích, není spotřebitel povinen tyto dodatečné náklady hradit (čl. 6 odst. 6);  

- spotřebitel nebyl řádně informován o právu na odstoupení, bude lhůta pro odstoupení 

prodloužena (čl. 10); 

- podnikatel začal plnit, ačkoli spotřebitel k plnění ve lhůtě pro odstoupení nedal 

výslovný souhlas, nenese spotřebitel v případě využití svého práva na odstoupení žádné 

náklady; 

- nebyla dodržena předepsaná forma právního úkonu, bude možné neplatnost právního 

jednání namítnout (například papírová podoba smlouvy u smluv uzavřených mimo 

obchodní prostory podnikatele, nezávaznost nabídky, nebyl-li spotřebitel informován 

o její závaznosti, se kterou se pojí povinnost zaplatit – čl. 8 odst. 2). 

Sdělení vůči spotřebiteli (§ 1811 a 1820 OZ) lze ze své podstat chápat spíše jako ustanovení 

veřejnoprávního charakteru, za jehož porušení by měl být stanoven odpovídající správní 

postih, a to jak v případě nedodržení informačních povinností, tak předepsané formy takového 

sdělení. S cílem zabránit, aby podnikatel, v případě smluv uzavíraných mimo obchodní 

prostory, již nepostupoval stejným způsobem vůči žádnému spotřebiteli, by mělo být správně 

trestáno i nesplnění povinnosti vyplývajících z článku 7 odst. 1 a 2, tj. nedodržení formálních 

požadavků na informační povinnosti a podoby smlouvy – papírová podoba či na jiném trvalém 

nosiči, souhlasí-li s tím spotřebitel. Obdobné platí pro nedodržení povinnosti informovat 

spotřebitele o závazné objednávce spojené s platbou vyplývající z článku 8 odst. 2. Je v zájmu 

obchodníka vyžádat si souhlas se započetím plnění, kdy nesplněním této povinnosti se 

vystavuje riziku (soukromoprávní sankce), že spotřebitel od smlouvy ve stanovené lhůtě 

odstoupí, aniž by musel za již poskytnuté plnění zaplatit. V takovém případě se jeví 

veřejnoprávní sankce jako neopodstatněná. 

Přínosy 

Výhodou této varianty je, že dojde k nápravě chybné transpozice směrnice 2011/83/EU. 

Náprava nepřesností a nejednoznačností textu zákona sníží náklady adresátů a jiných osob na 

práci s těmito normami. 

Náklady 

Nevýhodou je, že dojde k zásahu do právní úpravy a k formulaci nových povinností, se kterými 

se musejí dotčené osoby seznámit. Zakomponování této úpravy rovněž rozšiřuje pravomoc 

správních orgánu takové jednání sankcionovat. Lze tedy očekávat i vyšší náklady na straně 

dozorových orgánů.  

Je možné konstatovat, že navrhované nové kompetence rozšiřují působnost dozorových orgánů, 

ale jejich rozsah nemusí vést nutně k zásadním dopadům do potřeby posílení financování těchto 

úřadů.  S ohledem na dosavadní praxi a zkušenosti z kontrolní činnosti lze očekávat, že 

kontrolní orgány budou, resp. mohou tyto doplňující nové kompetence řešit formou rozšíření 

stávajícího zaměření kontrol a využití stávajícího personálního obsazení, technického vybavení 

apod. Lze mít za to, že rozsah těchto nových kompetencí nebude mít v zásadě podstatné dopady 
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na státní rozpočet. Nutné budou však počáteční nároky na metodické zajištění a sjednocení 

řádného kontrolní postupu v podobě např. metodické pomůcky, školení pracovníků.  Lze 

předpokládat, že náklady s tím spojené nebudou představovat požadavek výrazného navýšení 

rozpočtu. Lze očekávat jejich výši v řádech desítek tisíc Kč. 

Varianta 3.1.3 – odstranění chyb v transpozici a drobných nepřesností a využití diskrece 

Tato varianta představuje: 

(i) zpřesnění stávající úpravy tak, aby nová úprava byla plně slučitelná s evropským 

právem: ke zpřesnění by mělo dojít v otázce rozsahu působnosti úpravy, předsmluvních 

informačních povinností, formálních požadavcích jak u smluv distančních, tak 

uzavřených mimo obchodní prostory obchodníka, práva na odstoupení; 

(ii) stanovení sankcí za porušení daných povinností; 

(iii)využití diskrecí, které směrnice 2011/83/EU umožňuje. 

Tato varianta počítá, nad rámec varianty 2, s využitím diskrece v článku 8 odst. 6 směrnice 

2011/83/EU. Tento článek dává členským státům možnost upravit okamžik akceptace 

nabídky (resp. formální náležitosti takového právního jednání), která byla podnikatelem 

učiněna spotřebiteli po telefonu. Členské státy mají v takovém případě možnost stanovit, že „že 

obchodník musí spotřebiteli nabídku potvrdit a že spotřebitel začne být nabídkou vázán až po 

jejím podpisu nebo po odeslání svého písemného souhlasu. Dále mohou stanovit, že toto 

potvrzení musí být doručeno na trvalém nosiči.“ Z konzultací, které Ministerstvo průmyslu 

a obchodu za tímto účelem uskutečnilo, vyplynulo, že převažuje podpora pro přísnější regulaci 

takto uzavíraných smluv, zejména pokud jde o nabídky cílené na zranitelnou skupinu, kterou 

jsou převážně senioři. Za účelem zvýšení ochrany práv spotřebitelů by nesplnění dané 

povinnosti (nabídku písemně potvrdit) bylo považováno za přestupek a postihnuto stanovenou 

sankcí. 

Přínosy  

Tento mechanismus dává vedle přínosů uvedených u varianty 2 spotřebiteli prostor, aby si 

důkladně rozmyslel důsledky svého právního jednání v situacích, kdy dojde k uzavření 

smluvního vztahu během telefonického rozhovoru iniciovaného podnikatelem. Ve své podstatě 

jde o obdobný institut jako je odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena za určitých 

specifických podmínek, které mohou odůvodňovat nepříliš uvážené rozhodnutí spotřebitele 

a do jisté míry využívají momentu překvapení. Výhodou předsunutí této tzv. doby na 

rozmyšlenou (cooling-off period) do doby před okamžikem uzavření smlouvy, může mít na 

rozhodování spotřebitele, zda chce v závazku setrvat, pozitivní vliv. I z hlediska podnikatele 

může být výhodnější, pokud spotřebitel vyvázne ze závazku ještě před dodáním zboží nebo 

počátkem poskytování služby. Tím mohou být na obou stranách šetřeny finanční i časové 

náklady týkající se případného vracení plateb, zboží apod., k čemuž by muselo dojít v případě, 

že by spotřebitel odstoupil od smlouvy, byla-li by uzavřena. Současně by došlo k eliminaci 

nepoctivých podnikatelů, kteří touto cestou k svému ekonomickému prospěchu zneužívají 

momentu překvapení a určité vyšší míry zranitelnosti spotřebitelů. 
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Náklady 

Vedle nákladů uvedených u varianty 2 je třeba počítat s tím, že využití této možnosti 

představuje vyšší náklady pro podnikatele spojené s nutností potvrdit spotřebiteli nabídku 

učiněnou prostřednictvím telefonu. 

V rámci této varianty mohou být zvažovány dvě sub-varianty předvídané směrnicí: 

Sub-varianta 3.1.3.1 

Tato sub-varianta počítá s využitím diskrece pouze v rozsahu první věty čl. 8 odst. 6 směrnice. 

Podnikatel tedy bude povinen spotřebiteli potvrdit nabídku a spotřebitel přijme nabídku až 

v okamžiku, (i) kdy ji podepíše nebo (ii) kdy ji přijme v písemné formě. Oproti sub-variantě 2 

není omezena forma potvrzení nabídky ze strany podnikatele; může se tak stát například „sms“ 

zprávou či zobrazením potvrzení na internetových stránkách. 

Přínosy: Výhodou je zvýšení ochrany spotřebitele a současně nepříliš vysoká nákladnost tohoto 

postupu pro podnikatele. 

Náklady: Obecně využití této diskrece představuje zvýšené náklady na straně podnikatelů. 

Přesný počet podnikatelů podnikajících v oblasti telemarketingu není znám. Podle publikace 

„Telemarketing v praxi“ operuje v České republice přibližně 580 call center, které mj. aktivně 

oslovují potenciální zákazníky se specifickou nabídkou14. Kvalifikovaným odhadem lze 

stanovit, že čas potřebný pro vyplnění osobních údajů do návrhu formulářové smlouvy 

a následné odeslání elektronickou poštou nepřesáhne 2 minuty. Průměrná hrubá mzda pro rok 

2015 byla vypočtena na 180,13 Kč za hodinu15. Náklad na jednu smlouvu (hrubá mzda na 

pracovníka) by tedy činil cca 6 Kč. Pokud by nabídka byla potvrzena formou odeslání 

univerzální sms zprávy, náklady na jednu sms zprávu lze odhadovat v řádech halířů.  

Sub-varianta 3.1.3.2 – trvalý nosič 

Tato sub-varianta počítá s využitím diskrece i v rozsahu druhé věty čl. 8 odst. 6 směrnice. 

Podnikatel bude povinen potvrdit spotřebiteli nabídku na trvalém nosiči, tedy zejména v listinné 

podobě, případně emailem, na CD či DVD. 

Přínosy: Tato sub-varianta představuje vyšší ochranu spotřebitele, neboť příslušná právní 

jednání musí být činěna na trvalém nosiči, tedy zejména v listinné podobě. To může být 

zejména pro skupiny zranitelných spotřebitelů (zejména senioři) velmi významné. 

Náklady: Náklady na straně podnikatelů by oproti předchozí sub-variantě byly vyšší pouze 

v případě požadavku spotřebitele na zaslání potvrzení prostřednictvím pošty. V takovém 

případě by se náklady navýšily o cenu poštovného. 

                                                 

14 Květoslava Santlerová a kolektiv, Telemarketing v praxi, vydala Grada Publishing, a.s. v roce 2011 
15 Částka převzatá z materiálu „Informace o výsledcích Přeměření 2016 (přeměření administrativní zátěže 

podnikatelů) 
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2.4.3.4 Zvláštní úprava některých aspektů smluv uzavíraných prostřednictvím elektronických 

prostředků 

Varianta 3.1.1 – převzetí bez úprav 

Tato varianta představuje převzetí stávající úpravy obsažené v ustanovení § 1826 a 1827 OZ 

do nového zákona o ochraně spotřebitele bez dalších úprav. 

Přínosy  

V případě zakotvení zvláštní právní úpravy některých aspektů smluv uzavíraných 

elektronickými prostředky do nového zákona o ochraně spotřebitele bez dalších změn by došlo 

k zachování hmotněprávní úpravy a nebylo by třeba, aby se s ní spotřebitelé a podnikatelé nově 

seznamovali. 

Náklady 

Zachováním rozsahu stávajících sankcí, tj. bez stanovení veřejnoprávního postihu, nelze 

dosáhnout stanoveného cíle, a to zejména zajištění efektivnějšího prosazování práva, což je 

nutné i s ohledem na splnění povinnosti vyplývající ze Smlouvy, tj. zajištění řádné 

implementace unijního předpisu. Směrnice 2000/31/ES v článku 20 doslovně stanoví, že sankce 

musí být účinné, přiměřené a odrazující. Nedostatečná a neefektivní vymahatelnost je 

jednou  z kritik, která zazněla ze strany spotřebitelských organizací v odpovědích na konzultaci, 

která byla za účelem přípravy návrhu věcného zákona uskutečněna. 

Varianta 3.1.2 – odstranění chyb v transpozici a drobných nepřesností 

Tato varianta představuje převzetí stávající úpravy obsažené v ustanovení § 1826 a 1827 OZ 

do nového zákona o ochrany spotřebitele tak, aby nová úprava byla plně slučitelná s  právem 

EU, konkrétně směrnicí 2000/31/ES. Nesplnění daných povinností bude nově považováno za 

přestupek.  

Přínosy 

Zakotvení úpravy do nového zákona o ochraně spotřebitele s provedením potřebných úprav by 

zajistilo plnou slučitelnost s evropským právem, zpřesnění stávající úpravy, posílení právní 

jistoty a celkové zvýšení ochrany spotřebitele, zejména v otázce vymahatelnosti práva. 

Náklady 

Nevýhodou této varianty je, že dojde k zásahu do právní úpravy; na druhou stranu se však jedná 

o plnění povinností vyplývajících z evropského práva.  

Pro kontrolní orgány by měla být stanovena nová kontrolní kompetence v podobě prověřování 

plnění povinností v souvislosti s nabízením a prodejem výrobků a služeb prostřednictvím 

prostředků elektronické komunikace na dálku, zejména pak plnění specifických povinností 

souvisejících s používaným jazykem, potvrzením elektronické objednávky, uložením dat apod. 

Přestože se jedná o nové kontrolní kompetence, neměly by si vyžádat zásadní nároky na zvýšení 

rozpočtových prostřední např. formou navýšení počtu pracovníků, prostředků na provoz apod., 
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neboť lze předpokládat rozšíření předmětu kontroly této nové povinnosti při konkrétní kontrole 

u konkrétního prodejce. 

Nutné budou však počáteční nároky na metodické zajištění a sjednocení řádného kontrolního 

postupu v podobě např. metodické pomůcky, školení pracovníků.  Lze předpokládat, že náklady 

s tím spojené nebudou představovat požadavek výrazného navýšení rozpočtu. Lze očekávat 

jejich výši v řádech desítek tisíc Kč.   

2.4.3.5 Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby (timeshare) 

Počítá se s převzetím současné právní úpravy z občanského zákoníku, s tím, že dojde pouze 

k dílčím změnám, zejm. v návaznosti na systematiku nového zákona o ochraně spotřebitele. 

Právní úprava byla uvedena do souladu s plně harmonizovanou směrnicí 2008/122/ES zákonem 

č. 460/2016 Sb. Zachovány budou i správní delikty/přestupky za neplnění povinností, které jsou 

v současnosti upraveny v platném zákonu o ochraně spotřebitele. Varianty zde nejsou 

zvažovány.  

2.4.3.6 Spotřebitelská kupní smlouva (prodej zboží v obchodě) 

Varianta 3.1.1 – převzetí bez úprav 

Tato varianta počítá s převzetím stávající úpravy obsažené v § 2158 až 2174 OZ do nového 

zákona o ochraně spotřebitele bez dalších úprav. 

Přínosy  

V případě zakotvení právní úpravy spotřebitelské kupní smlouvy do nového zákona o ochraně 

spotřebitele bez dalších změn by došlo k zachování hmotněprávní úpravy a nebylo by třeba, 

aby se s ní spotřebitelé a podnikatelé nově seznamovali.  

Náklady  

Touto cestou by však nebyla využita možnost k zpřesnění a vyjasnění stávající úpravy, zajištění 

plné transpozice evropské legislativy a nebyla by ani posílena právní jistota a ochrana 

spotřebitele a odstraněny určité výkladové a aplikační nedostatky. S ohledem na stávající (byť 

drobné) provázání této právní úpravy s obecnou úpravou kupní smlouvy bude potřeba určité 

změny provést (zejména úprava práv z vadného plnění). Dále je třeba podotknout, že stávající 

právní úprava obsahuje nedostatky z hlediska řádné transpozice směrnice 99/44/ES a směrnice 

2011/83/EU. Nedojde-li k vyjasnění stávající úpravy, bude přetrvávat stávající stav nejistoty 

stran práv spotřebitelů a povinností podnikatelů. 

Varianta 3.1.2 – odstranění chyb v transpozici a drobných nepřesností 

Tato varianta počítá se zakotvením předmětné právní úpravy do nového zákona o ochraně 

spotřebitele s provedením potřebných úprav směřujících k zajištění slučitelnosti s evropským 

právem a zvýšení právní jistoty. Zpřesnění úpravy se týká těchto oblastí úpravy: 
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a) dodání zboží, 

b) přechodu rizika ztráty nebo poškození zboží, 

c) souladu s kupní smlouvou, 

d) hierarchie práv z vadného plnění, 

e) bezplatnosti, 

f) smluvní záruky, 

g) uplatnění práv z vadného plnění (reklamace). 

Z  provedených konzultací nevyplynuly žádné další otázky, které by v této oblasti bylo nutné 

legislativně upravovat. U neproblematických otázek, tedy právních pravidel, která jsou praxi 

dobře známá a která nezpůsobují žádné aplikační problémy, není vhodné zavádět pravidla, která 

nejsou v praxi osvědčená a vedla by pouze k nedůvodné změně a snížení právní jistoty. Proto 

v ostatních otázkách by měla zůstat úprava, co do obsahu, beze změny.  

Navržené řešení by tedy zachovalo dvouletou lhůtu, v níž je spotřebitel oprávněn uplatnit 

právo z vadného plnění. Rovněž by zůstala zachována lhůta dvanácti měsíců pro případ 

použitého zboží a lhůta pro převrácené důkazní břemeno, tj. nadále by platilo, že projeví-li se 

vadné plnění v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že k vadnému plnění došlo již při 

převzetí, není-li tato domněnka neslučitelná s povahou zboží nebo vady. V rámci úpravy 

odpovědnosti za vadné plnění by byly upraveny některé aspekty prodeje spotřebního zboží 

a odpovědnosti za vady zboží při uzavírání kupních smluv mezi podnikateli a spotřebiteli. 

Současně by mělo být v této části jasně stanoveno, že se uvedená pravidla použijí rovněž na 

smlouvy o dodání zboží, které je nutno sestavit nebo vytvořit. Tato část by jednoznačně 

stanovila povinnosti prodávajícího při prodeji zboží spotřebiteli. Výslovně by byly zakotveny 

povinnosti související s dodáním a přechodem rizika. Doplněny by byly některé nepřesnosti 

transpozice úpravy předpokladů souladu zboží s kupní smlouvou, práv spotřebitele v případě, 

kdy prodané zboží neodpovídá kupní smlouvě, a to včetně hierarchie. Dále by bylo zakotveno 

též jednoznačné konstatování, že náprava vadného plnění je pro spotřebitele bezplatná. 

Významným přínosem by bylo též přesnější vymezení smluvní (obchodní) záruky, tedy 

závazku, kterým se prodávající zavazuje napravit vadné plnění nad rámec jeho zákonné 

odpovědnosti.  

Pokud jde o uplatnění práv z vadného plnění, jako nezbytné se jeví odstranění duplicit právní 

úpravy obsažené ve dvou právních předpisech, v zákoně o ochraně spotřebitele a v občanském 

zákoníku, navíc nejednotným způsobem a odstranění veškerých aplikačních a výkladových 

problémů způsobujících vznik častých sporů mezi prodávajícími a spotřebiteli. Dále by měl být 

vyjasněn subjekt, resp. místo, kde může spotřebitel uplatnit reklamaci (tj. práva z vadného 

plnění). Vyjasněny by měly být podmínky a právní následky, když spotřebitel reklamuje 

u prodávajícího a když reklamuje u jiné osoby, která pro prodávajícího provádí opravy (vztah 

mezi § 19 ZOS a § 2172 a 2173 OZ), a vzájemný odpovědnostní vztah mezi prodávajícím 

a jinou osobou. Právní úprava by měla jasně vyřešit lhůty související s vyřízením reklamace 

a měla by být vyjasněna též otázka, zda vůbec a kdy má prodávající informovat spotřebitele 
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o vyřízené reklamaci, (tj. zda byl spotřebitel úspěšný se svým nárokem nebo byla jeho 

reklamace zamítnuta). 

Pokud jde o úpravu dodání, v souladu se směrnicí 2011/83/EU by bylo zakotveno místo a čas 

dodání, a to obecně a pro některé speciální případy (např. nedodává-li se hned při prodeji). Měla 

by platit obecná povinnost dodat spotřebiteli zboží bez zbytečného odkladu po uzavření 

smlouvy, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Upraveny by měly být i kroky pro případ, že 

prodávající nesplní svou povinnost dodat. V takovém případě by jej měl spotřebitel 

vyzvat  k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající okolnostem. Nedodá-li prodávající věc 

ani  v dodatečné lhůtě, měl by být spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Uvedená pravidla 

by neplatila v situacích, kdyby prodávající odmítl zboží dodat nebo u nichž má 

dodání  v dohodnuté lhůtě pro spotřebitele zásadní význam, nebo u nichž by spotřebitel před 

uzavřením smlouvy informoval prodávajícího o tom, že dodání zboží do konkrétního data nebo 

v konkrétní den má zásadní význam. Pokud by prodávající v takovém případě nedodal 

zboží  v termínu, měl by být spotřebitel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.  

V případě úpravy přechodu rizika ztráty nebo poškození zboží, mělo by platit, že když 

prodávající odesílá zboží spotřebiteli, přechází riziko na spotřebitele v okamžiku, kdy on sám 

nebo jím určená třetí strana jiná než dopravce získá zboží do fyzického držení. Riziko by se 

však přeneslo na spotřebitele při předání zboží dopravci, kterého pověřil přepravou zboží on 

sám, aniž by mu tuto možnost prodávající nabídl.  

Ke změnám by došlo i u úpravy souladu s kupní smlouvou. Nově by mělo být v souladu se 

směrnicí zakotveno vedle stávajících předpokladů souladu s kupní smlouvou, že vada mající 

původ v nesprávné montáži/instalaci zboží se považuje za nesoulad s kupní smlouvou, pokud 

byla montáž/instalace součástí kupní smlouvy a byla prováděna prodávajícím nebo na jeho 

odpovědnost. Totéž by platilo, pokud by vada vznikla při nesprávné montáži/instalaci 

spotřebitelem v důsledku chyby v návodu k montáži/instalaci.  

Hierarchie práv spotřebitele z vadného plnění na straně prodávajícího podnikatele by měla 

být vyjasněna a zjednodušena. Obdobně obecné úpravě by mělo platit, že pokud má zboží vady, 

může spotřebitel požadovat u prodávajícího zjednání nápravy, a to opravou nebo výměnou 

zboží, pokud to není nemožné nebo nepřiměřené. Oprava nebo výměna zboží by se považovaly 

za nepřiměřené, jestliže by pro prodávajícího ve srovnání s ostatními možnostmi zjednání 

nápravy znamenaly vznik neúnosných nákladů, a to s ohledem na hodnotu, kterou by zboží 

mělo, pokud by nebylo v rozporu s kupní smlouvou, význam rozporu a značné obtíže, které by 

zjednání nápravy představovalo pro spotřebitele.  Prodávající by měl přitom povinnost provést 

opravu nebo výměnu v přiměřené lhůtě a bez značných obtíží pro spotřebitele, přičemž by se 

vždy zohledňoval druh zboží a účel, pro který spotřebitel zboží požadoval. „Přiměřená lhůta“ 

by byla vymezena přesněji v návaznosti na celkovou lhůtu, která bude stanovena prodávajícímu 

k vyřízení reklamace (tj. uplatnění práva spotřebitele z odpovědnosti za vadu; viz níže). 

Spotřebitel by měl mít také právo na přiměřené snížení ceny nebo na odstoupení od smlouvy, 

pokud by (i) oprava nebo výměna byla nemožná nebo nezákonná; (ii) oprava nebo výměna 

způsobily spotřebiteli nepřiměřené obtíže; (iii) prodávající neprovedl opravu nebo výměnu 

v přiměřené lhůtě nebo (iv) prodávající prohlásil nebo to jednoznačně vyplývá z okolností, že 
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neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě. Rovněž pokud by spotřebitel nemohl 

zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, měl by 

právo požadovat přiměřené snížení kupní ceny nebo mít právo od smlouvy odstoupit. 

Z hlediska přiměřenosti by bylo zakotveno, že spotřebitel by však nemohl odstoupit od 

smlouvy, pokud by rozpor zboží s kupní smlouvou nebyl podstatný. Ani v případě hierarchie 

možností nápravy se nenavrhuje na zavedeném přístupu nic zásadního měnit (s výjimkou 

naznačeného vyjasnění), byť směrnice umožňuje právní úpravu v této otázce zpřísnit.  

Výslovně by bylo v této části zákona zakotveno, že uvedení zboží do souladu s kupní 

smlouvou je pro spotřebitele bezplatné. Bezplatnost by se vztahovala na veškeré náklady 

vynaložené na uvedení zboží do stavu bez vady, zejména na nutné náklady na zaslání věci, práci 

a materiál. Bezplatnost vyplývá z harmonizované směrnice a je tedy třeba mít tuto otázku 

jednoznačně upravenou. Existující právní nejistota či spíše neznalost tohoto práva spíše 

naznačují nesprávnou transpozici a ubírání práv českým spotřebitelům. 

Nově by byla společně s touto úpravou zakotvena smluvní záruka, a to včetně jejího vymezení. 

Smluvní zárukou by byl jakýkoliv závazek podnikatele, zejména prodávajícího nebo výrobce, 

vůči spotřebiteli přesahující zákonné povinnosti z vadného plnění a spočívající v tom, že 

spotřebiteli bude vrácena cena nebo že zboží bude vyměněno, opraveno nebo pro ně bude 

proveden servis, pokud by zboží neodpovídalo údajům nebo jiné okolnosti uvedené buď 

v prohlášení o záruce, která se netýká splnění zákonných podmínek, anebo v příslušné reklamě 

dostupné v době uzavření smlouvy nebo před jejím uzavřením. Jednoznačně by též bylo 

stanoveno, že smluvní záruka je závazná pro jejího poskytovatele, a to za podmínek uvedených 

v záručním listě a v související reklamě. V neposlední řadě by byly vyjmenovány obsahové 

náležitosti smluvní záruky (sdělení, že spotřebitel má v souvislosti s koupí zboží zákonná práva 

z vadného plnění, a srozumitelné vysvětlení, že zákonná práva nejsou touto zárukou dotčena, 

jasné a srozumitelné sdělení obsahu záruky a údajů nezbytných k jejímu uplatnění, zejména její 

trvání a místní působnost, jméno, sídlo a případně další údaje o totožnosti poskytovatele). 

Smluvní záruku by měl její poskytovatel poskytnout spotřebiteli v písemné formě nebo na jiném 

trvalém nosiči, pokud o to spotřebitel požádá. Nesplnění povinností poskytovatele by nebylo 

na újmu platnosti záruky, což by bylo v zákoně též výslovně uvedeno. 

V novém zákoně o ochraně spotřebitele by měly být odstraněny duplicity v současnosti 

obsažené v § 2172 a 2173 OZ a v § 19 ZOS zejména pokud jde o místo, resp. subjekt u  kterého 

je spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci. S ohledem na právní jistotu obou smluvních stran 

by měl být přesně vymezen okamžik vyřízení reklamace a mělo by dojít k  vyjasnění povinnosti 

prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízené reklamaci. 

Celkově by měly být odstraněny veškeré aplikační problémy, na něž spotřebitelé i podnikatelé 

v oblasti reklamací narážejí, aby byly konflikty mezi prodávajícími a spotřebiteli v procesu 

reklamace co nejvíc minimalizované, případně nevznikaly vůbec. Srozumitelné a jednoznačné 

právní úpravy by mělo být dosaženo s ohledem na: 
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- eliminaci zbytečných překážek kladených v souvislosti s reklamačním řízením 

spotřebitelům  

- zajištění jejich náležité právní ochrany v rámci tohoto procesu, a 

- také v souladu s rozumnými zákonnými požadavky ve vztahu k prodávajícím, 

- aby nebyli prodávající zbytečně vystavování nepřiměřené administrativní zátěži 

a finančním nákladům. 

Mělo by tak dojít k úpravě celého tzv. reklamačního řízení. 

Přínosy  

Zakotvení úpravy do nového zákona o ochraně spotřebitele s provedením potřebných úprav by 

zajistilo plnou slučitelnost s evropským právem, zpřesnění stávající úpravy, posílení právní 

jistoty a celkové zvýšení ochrany spotřebitele. 

Vyjasnění práv a povinností a procesu reklamace by mělo snížit počet konfliktů mezi 

podnikateli a spotřebiteli v procesu reklamace. Musí být jasně a srozumitelně, s ohledem na 

zajištění náležité právní ochrany spotřebitelů a v souladu též s rozumnými zákonnými 

požadavky ve vztahu k prodávajícím, aby nebyli zbytečně vystaveni nepřiměřené 

administrativní zátěži a finančním nákladům, upraveno celé tzv. reklamační řízení (tj. celý 

proces uplatnění práv z vadného plnění). 

Náklady  

Nevýhodou této varianty je, že dojde k zásahu do právní úpravy. 

2.4.4 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 

Varianta 3.1.1 – převzetí bez úprav 

Tato varianta představuje převzetí právní úpravy škody způsobené vadou výrobku 

obsažené  v § 637, § 2939 až 2943 OZ bez dalších úprav. 

Přínosy  

V případě zakotvení právní úpravy škody způsobené vadou výrobku do nového zákona 

o ochraně spotřebitele bez dalších změn by došlo k zachování hmotněprávní úpravy a nebylo 

by třeba, aby se s ní spotřebitelé a podnikatelé nově seznamovali.  

Náklady  

Touto cestou by však nebyla využita možnost k zpřesnění stávající úpravy, zajištění plné 

transpozice evropské legislativy a nebyla by ani posílena právní jistota a ochrana spotřebitele. 

Dále je třeba podotknout, že stávající právní úprava obsahuje nedostatky z hlediska řádné 

transpozice směrnice 85/374/EHS a směrnice 1999/34/ES. 
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Varianta 3.1.2 – odstranění nedostatků v transpozici a náprava drobných chyb 

Nově by bylo vyjasněno, že výrobkem se rozumí movitá věc včetně té, která je zabudována do 

jiné movité věci nebo nemovitosti, a elektřina. Pokud by nedošlo k uvedenému doplnění, nebyla 

by zajištěna plná slučitelnost se směrnicí 1999/34/ES. 

Také by bylo doplněno, že povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku nemůže být 

škůdce zcela nebo zčásti zproštěn, byla-li škoda způsobena jak vadou výrobku, tak jednáním 

nebo opomenutím třetí osoby. Tato změna opět znamená zajištění plné slučitelnosti s evropskou 

legislativou. 

Regulatorní možnosti dané směrnicí 85/364/EHS uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. b) ani v čl. 16 

(zakotvení maximální výše škody, která nesmí být nižší než 70 tis. Kč) nebudou využity, neboť 

v praxi nebyly zaznamenány žádné problémy. 

Přínosy 

Zakotvení úpravy do nového zákona o ochraně spotřebitele s provedením potřebných úprav by 

zajistilo plnou slučitelnost s evropským právem, zpřesnění stávající úpravy, posílení právní 

jistoty a celkové zvýšení ochrany spotřebitele. 

Náklady  

Nevýhodou této varianty je, že dojde k zásahu do právní úpravy. 

2.4.5 Mimosoudní řešení sporů 

Z důvodu nedávné právní úpravy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů s ohledem na 

zachování principu trvalosti a neměnnosti zákonů, pokud neexistuje objektivní důvod pro jejich 

změnu, by měla být tato úprava převzata beze změn. Jiné varianty nejsou uvažovány. 

2.4.6 Žaloby na zdržení se protiprávního jednání 

Varianta 3.1.1 – převzetí bez úprav 

Převzetí současné právní úpravy tak jak je zakotvena v ustanoveních § 25 a 26 ZOS, tj. 

přenesení této úpravy do navrhovaného zákona bez jakýchkoli změn. 

Přínosy 

V případě zakotvení právní úpravy postavení subjektů, které mají oprávněný zájem na ochraně 

spotřebitele, pokud jde o jejich aktivní legitimaci k podání návrhu na zahájení řízení u soudu 

o zdržení se protiprávního jednání, a podávání podnětů dozorovým orgánům v souvislosti 

s ochranou zájmů spotřebitelů, do nového zákona o ochraně spotřebitele bez dalšího by došlo 

k zachování úpravy a nebylo by třeba, aby se s ní spotřebitelé, podnikatelé a jiné dotčené 

subjekty nově seznamovali. 

Náklady 

Touto cestou by však nebyla využita možnost k zpřesnění stávající úpravy a posílení pravomocí 

Ministerstva průmyslu a obchodu s ohledem na kontrolu, zda subjekt uvedený v seznamu osob 
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oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany práv 

spotřebitelů nadále splňuje podmínky pro zápis na seznam osob. 

Varianta 3.1.2 – odstranění nedostatků a stanovení pravomoci MPO kontrolovat aktuálnost 

zápisu v seznamu oprávněných subjektů 

Tato varianta počítá s převzetím současné právní úpravy ze zákona o ochraně spotřebitele do 

navrhovaného zákona s provedením potřebných úprav směřujících k možnosti nápravy 

seznamu osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání a zpřesněním 

terminologie odpovídající dnešnímu občanskému zákoníku. Pokud jde o zakotvení pravomocí 

spotřebitelských organizací dnes upravených v § 25 a 26 ZOS, nadále by mělo platit, že právní 

postavení organizací na ochranu spotřebitelů a jiných právnických osob založených k ochraně 

spotřebitele upravují zvláštní zákony (tj. zejména občanský zákoník).  

Návrh na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv 

spotřebitelů by mohly podat a účastníkem takového řízení by mohly být jednak právnické 

osoby, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, nebo subjekt uvedený v seznamu 

osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany práv 

spotřebitelů. V souladu se směrnicí 2009/22/ES by mělo být stanoveno, že není dotčeno právo 

soudu přezkoumat, zda návrh na zahájení řízení byl podán oprávněným subjektem. 

Seznam oprávněných osob je veden Evropskou komisí a je zveřejňován v Úředním věstníku 

Evropské unie. Do seznamu oprávněných osob může být za Českou republiku navržen subjekt, 

pokud splní stanovené uvedené podmínky.  

Měla by být zpřesněna terminologie obsažená dosud v § 25 odst. 4 a 5 ZOS („subjekt“ namísto 

„sdružení“). Důvodem je to, že návrh na zahájení řízení o zdržení se protiprávního jednání ve 

věci ochrany práv spotřebitelů může podat subjekt uvedený v seznamu oprávněných osob. 

Tímto subjektem může být např. ústav (§ 402 a násl. občanského zákoníku), není vyloučena ani 

žádost o zařazení do seznamu oprávněných osob ze strany obecně prospěšné společnosti. 

Podmínky zařazení na seznam by měly být stanoveny jako dosud, tj. zejména aktivní působení 

v oblasti ochrany spotřebitelů po dobu alespoň 2 let, nezávislost, neziskovost a vypořádání 

veškerých finančních závazků k České republice. Stanovení podmínky bezúhonnosti 

statutárních zástupců se nejeví jako vhodné, neboť tuto podmínku by bylo stejně snadné obejít 

ustanovením jiné osoby splňující podmínku bezúhonnosti do funkce statutárního orgánu.   

Žádost o zařazení do seznamu oprávněných osob by žadatel předkládal nadále Ministerstvu 

průmyslu a obchodu spolu s doklady o splnění podmínek. Rozhodne-li ministerstvo o zapsání 

dotčeného subjektu na evropský seznam, navrhne Komisi jeho zařazení do seznamu 

oprávněných osob. 

Nově by došlo k zakotvení pravomoci Ministerstva průmyslu a obchodu navrhnout Evropské 

komisi vyřazení subjektu, který přestane splňovat podmínky pro zápis na seznam oprávněných 

osob. K tomu je nezbytné, aby Ministerstvu byla zákonem svěřena pravomoc kontrolovat, zda 

subjekt v době, kdy je uveden na seznamu oprávněných osob, splňuje podmínky pro zařazení 

do seznamu. Na druhou stranu subjekt uvedený na seznamu oprávněných osob by měl mít 

možnost napravit nedostatky v přiměřené lhůtě.  Ministerstvo by tedy mělo vyzvat příslušný 
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subjekt k odstranění nedostatků a určit k nápravě lhůtu, jejíž délka by neměla přesahovat 3 

měsíce. Teprve dojde-li k marnému uplynutí stanovené lhůty a subjekt by nezjednal nápravu, 

Ministerstvo by mělo mít možnost požádat Evropskou komisi o vypuštění subjektu ze seznamu 

oprávněných osob. 

Organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, by měly být nadále oprávněny 

činit podněty orgánům veřejné správy v souvislosti s jejich dozorem nad ochranou zájmů 

spotřebitelů. Orgány veřejné správy, které tyto podněty obdrží, by měly být povinny informovat 

organizace, jež mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, o jejich vyřízení bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 2 měsíců od obdržení podnětu. 

Přínosy 

Zakotvení úpravy do nového zákona o ochraně spotřebitele s provedením potřebných úprav by 

zajistilo posílení pravomocí Ministerstva průmyslu a obchodu s ohledem na kontrolu, zda 

subjekt uvedený v seznamu osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního 

jednání v oblasti ochrany práv spotřebitelů nadále splňuje podmínky pro zápis na seznam osob. 

Náklady 

Toto řešení nepředstavuje žádné náklady, které by se daly předvídat. 

2.4.7 Dozor a opatření  

Veřejnoprávní vymáhání spotřebitelského práva je zajišťováno v rámci sankčního správního 

řízení, prostřednictvím kterého bylo ze strany státu deklarováno, že určitá porušování 

povinností ze strany povinných subjektů vykazují zvýšenou míru ohrožení zájmu, na jehož 

ochranu stát dbá. Jedná se o zájem na ochraně spotřebitelů. Stávající systém vymáhání 

spotřebitelského práva v rámci sankčního správního řízení lze v podmínkách České republiky 

označit za účinný, dostatečně odrazující a schopný reagovat a posuzovat porušení povinností 

s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů, a tedy i za přiměřený. 

Příslušnost dozorových orgánů k vymáhání dodržování povinností, které budou v novém 

zákoně uloženy, by měla být rozdělena na základě principu zajištění dělené příslušnosti, tj. v 

rámci jejich věcné působnosti na jednotlivých úsecích veřejné správy. Rozvržení dozoru nad 

dodržováním povinností stanovených v novém zákoně o ochraně spotřebitele bude mít zejména 

za cíl zpřehlednit výkon dozoru na jednotlivých úsecích v tom smyslu, aby mohla být kontrola 

prováděná na jednotlivých úsecích co nejkomplexnější a aby se eliminoval vznik 

kompetenčních sporů. 

Přínosy: Dozor nad dodržováním povinností souvisejících s ochranou spotřebitele bude 

prováděn komplexně na jednotlivých úsecích působnosti dozorových orgánů. To do značné 

míry usnadní podnikatelům komunikaci s dozorovými orgány. Na samotné dozorové orgány 

bude ponechání tohoto principu působit pozitivně, jelikož by mělo dojít k eliminaci 

kompetenčních sporů. 

Náklady: Náklady rozšíření dozorové působnosti dozorových orgánů na úseku ochrany 

spotřebitele spojené se zavedením nových přestupků si budou ze strany dozorových orgánů 
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vyžadovat zejména úpravu kontrolních postupů, metodických pokynů a s tím související 

přeškolení zaměstnanců.  

Pro provádění kontrolní působnosti v oblasti ochrany spotřebitelů mají kontrolní orgány 

zajištěny personální, technické i finanční prostředky k naplnění kontrolních úkolů, a to zejména 

prostřednictvím ročních rozpočtů. Zaměření a rozsah jejich kompetencí se odvíjí od předmětu 

kontroly. Z pohledu stávajících i nově navrhovaných kontrolních pravomocí se předpokládá, že 

nejširší kompetenci ke kontrole dodržování nového zákona o ochraně spotřebitele bude svěřena, 

stejně jako dle dosavadní úpravy, České obchodní inspekci.  U ostatních kontrolních úřadů se 

předpokládá, že nové kontrolní působnosti budou svěřeny do jejich působnosti v případě, že se 

problematika bude týkat věcného působení úřadu. To znamená, že specializované kontrolní 

orgány, jako například Česká národní banka, Český telekomunikační úřad, Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví a další by nadále vykonávaly 

kontrolní působnost v rozsahu a s ohledem na svoji odbornou specializaci. 

Z uvedeného vyplývá, že zásadní část stávající působnosti těchto úřadů by měla zůstat 

zachována. Zajištění plnění těchto povinností mají a nadále by měly mít kontrolní orgány 

zajištěné rozpočtovými prostředky pro příslušný kalendářní rok. Přidáním nových kompetencí 

by nemělo dojít ke zcela zásadní změně rozsahu jejich působnosti. 

Nově navrhované kompetence se budou týkat v menším či větším rozsahu v zásadě všech 

dozorových orgánů. Nově se navrhuje stanovit nové kompetence v cca 4 oblastech, které 

souvisí především s problematikou poskytování informací o výrobku nebo službě, resp. 

informací poskytovaných před uzavřením smlouvy a také oblast dodržování zákazu použití 

nepřiměřených podmínek ve smlouvě.  

Je možné konstatovat, že navrhované nové kompetence rozšiřují působnost dozorových orgánů, 

ale jejich rozsah nemusí vést nutně k zásadním dopadům do potřeby posílení financování těchto 

úřadů.  S ohledem na dosavadní praxi a zkušenosti z kontrolní činnosti lze očekávat, že 

kontrolní orgány budou, resp. mohou tyto doplňující nové kompetence řešit formou rozšíření 

stávajícího zaměření kontrol a využití stávajícího personálního obsazení, technického vybavení 

apod. Lze mít za to, že rozsah těchto nových kompetencí nebude mít v zásadě podstatné dopady 

na státní rozpočet. 

2.4.7.1 Přestupky 

S ohledem na zachování principu trvalosti a neměnnosti zákonů, pokud neexistuje objektivní 

důvod pro jejich změnu, je vhodné převzít do nového zákona o ochraně spotřebitele stávající 

přestupky/správní delikty a k nim náležející pokuty bez větších obsahových změn. V této 

souvislosti lze počítat pouze s určitými formulačními odchylkami, které budou vyvolány 

zejména potřebou propojení v současnosti dvou samostatně stojících právních úprav (občanský 

zákoník, zákon o ochraně spotřebitele) a snahou o dosažení jednoduchosti a srozumitelnosti 

právní úpravy. 

S cílem zajistit naplnění požadavku vyplývajícího z právních norem evropského práva, aby 

bylo porušení veškerých povinností z něho vyplývajících by mělo být v novém zákoně 

o ochraně spotřebitele porušení těchto povinností definováno jako přestupek pod hrozbou 
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pokuty. Výše pokuty z důvodu porušení zákonem dané nové povinnosti příslušného přestupku 

se bude odvíjet od míry závažnosti ve vztahu k ochraně společného zájmu, který chrání. Výše 

pokuty by měla působit na potenciálního pachatele odrazujícím způsobem, čímž by měl být 

zajištěn preventivní charakter pokut. Jako demonstrativní příklad lze uvést podobnou míru 

ohrožení zájmu na ochraně spotřebitele v případě porušení zákazu užívání nekalých obchodních 

praktik a zákazu užívání nepřiměřených ujednání, lze tak předpokládat, že výše pokuty by byla 

zákonem stanovena v obdobném intervalu. Obdobné lze uvést ve vztahu k informačním 

povinnostem. 

Přínosy 

Na straně podnikatelů lze očekávat zvýšení dodržování povinností vyplývajících jim z předpisů 

na ochranu zájmů spotřebitelů, ačkoli dnes mohou některé z povinností porušovat téměř 

beztrestně. Sankce za nové přestupky budou působit jednak represivně, když budou dozorové 

orgány moci ukládat pokuty za nedodržování širšího okruhu povinností daných podnikatelům, 

a zároveň budou mít preventivní účinek. Celkově bude díky této nové právní úpravě v ČR 

zajištěn ještě silnější mechanismus vymáhání spotřebitelského práva. Lze očekávat, že některé 

praktiky podnikatelů se tak budou postupně vytrácet, což povede ke zvýšení ochrany 

spotřebitelů a lepšímu a vyváženějšímu konkurenčnímu prostředí mezi podnikateli. 

Náklady 

Náklady spojené se zavedením nových přestupků si budou ze strany dozorových orgánů 

vyžadovat zejména úpravu kontrolních postupů, metodických pokynů a s tím související 

přeškolení zaměstnanců (více viz bod 2.4.7). Hrozba zvýšení nákladů bude hrozit 

podnikatelům, kteří nebudou dodržovat povinnosti stanovené novým zákonem na ochranu 

spotřebitele. 

2.4.8 Úkoly veřejné správy 

Z důvodu nedávné právní úpravy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů s ohledem na 

zachování principu trvalosti a neměnnost zákonů, pokud neexistuje objektivní důvod pro jejich 

změnu, bude tato část, spolu se jmenováním sdružení spotřebitelů a jiných právnických osob 

založených k ochraně spotřebitele do seznamu oprávněných osob k podání žaloby na zdržení 

se protiprávního jednání a vydávání vyhlášek v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

obsažena v obsahově stejném znění i v novém zákoně na ochranu spotřebitele. Jiné varianty 

nejsou uvažovány. 
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3 Vyhodnocení variant a návrh řešení, stanovení pořadí variant a výběr 

nejvhodnějšího řešení 

V této části je s ohledem na zhodnocení nákladů a přínosů možných variant řešení vymezených 

problémů stanoveno pořadí variant. Zároveň je vždy doporučeno nejvhodnější řešení. 

Vzhledem k tomu, že přínosy i náklady jednotlivých variant a sub-variant jsou jak kvantitativní, 

tak kvalitativní, jeví se jako nejlepší způsob výběru nejvhodnějšího řešení použití 

multikriteriální analýzy. 

Předem jsou definována jednotlivá kritéria, která budou srovnávána. Jednotlivá kritéria mají 

stejnou váhu. Tato kritéria jsou bodována bodovou škálou 0 až 5. Číslice 5 vyjadřuje nejvyšší 

vhodnost varianty s ohledem na účel návrhu věcného záměru. Jako kritéria byla vybrána: 

koncepčnost řešení, ochrana práv spotřebitele, administrativní náklady pro podnikatele, 

náklady pro stát, náprava chybné transpozice, přehlednost právní úpravy a možnost flexibilně 

reagovat na změny. Některá z kritérií byla použita pouze v rámci některých řešení. 

Koncepčnost řešení  

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry zapadá určité řešení do širšího kontextu právní úpravy. 

Hodnota 5 bodů vyjadřuje vysokou míru koncepčnosti. 

Ochrana práv spotřebitele 

Kritérium vyjadřuje, jak vysokou míru ochrany spotřebitele určité řešení představuje. Hodnota 

5 bodů vyjadřuje vysokou míru ochrany spotřebitele. 

Administrativní náklady pro podnikatele 

Kritérium vyjadřuje, jak vysokou administrativní zátěž pro podnikatele určité řešení 

představuje. Může se jednat o stanovení nových povinností (např. informačních), stanovení 

požadavku formy právního jednání apod. Hodnota 5 bodů vyjadřuje nízkou míru 

administrativní zátěže. 

Náklady státu 

Kritérium vyjadřuje, zda realizace určitého řešení představuje zvýšení nákladů na straně státu. 

Například se jedná o finanční náklady zřízení nových pracovních míst v souvislosti s nárůstem 

agendy. Hodnota 5 bodů vyjadřuje nízké požadavky na náklady státu. 

Náprava chybné transpozice 

Kritérium vyjadřuje, zda určité řešení zajišťuje slučitelnost s  právem EU, resp. umožňuje 

nápravu chybné transpozice. Hodnota 5 bodů vyjadřuje nápravu chybné transpozice. 

Přehlednost právní úpravy 

Kritérium vyjadřuje míru přehlednosti právní úpravy. Ta je důležitá zejména z hlediska 

vymahatelnosti práv a povinností. Jasná a srozumitelná právní úprava je předpokladem 

reálného uplatňování práv spotřebiteli. Jasná a srozumitelná právní úprava dává podnikatelům 

přesnou výpověď o jejich povinnostech vůči spotřebitelům. Hodnota 5 bodů vyjadřuje vysokou 

míru přehlednosti. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAL6EFS26)



 

74 

 

Možnost flexibilně reagovat na změny  

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry určité řešení umožňuje rychle reagovat na potřebu změn 

zákona vyvolanou změnou nejen evropské legislativy, ale i potřebou reagovat na vývoj trhu, 

zejména regulovat nově vzniklé praktiky na trhu. Hodnota 5 bodů vyjadřuje vysokou míru 

flexibility. 

3.1 Základní otázka: kodifikace ano / ne 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost 

řešení 

Přehlednost 

právní úpravy 

Flexibilní 

změny 

Ochrana práv 

spotřebitelů 

Náprava 

chybné 

transpozice 

Body 

celkem 

Varianta 1 0 2 2 3 0 7 

Varianta 2 4 2 2 4 5 17 

Varianta 3 5 4 5 5 5 24 

 

Jako nejvhodnější byla vyhodnocena varianta 3. 

Vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele, který na jednom místě upraví práva 

a povinnosti spotřebitelů a podnikatelů přispěje k přehlednosti právní úpravy. Taková úprava 

bude uživatelsky přívětivější, bude umožňovat snazší orientaci a měla by mít pozitivní vliv také 

na vymahatelnost spotřebitelského práva, která v České republice není na příliš dobré úrovni. 

Vyčlenění materie spotřebitelského práva z občanského zákoníku umožní jednak napravit 

stávající pochybení v transpozici, jednak i do budoucna umožní pružnější změny právní úpravy, 

jak bude vyplývat z nových požadavků nejen evropského práva. Rovněž se naskýtá možnost 

využít diskreci danou členským státům v některých směrnicích a zakotvit pro spotřebitele 

příznivější úpravu. Všechna výše zmíněná pozitiva by měla vést k lepší ochraně spotřebitele. 

Výhody, které taková změna přináší, by měly převážit nad negativem, kterým je převážně zásah 

do stávající systematiky právní úpravy, potažmo právní jistoty adresátů práva. Nejistota by však 

neměla být nijak zásadní, s ohledem na to, že věcné změny v právní úpravě budou činěny pouze 

v nezbytném rozsahu, v případech, kdy je změna potřebná s ohledem na požadavky evropského 

práva, odstranění drobných chyb či pro zvýšení ochrany spotřebitele. 

Jako druhá nejvhodnější vyla vyhodnocena varianta 2. Tato varianta sice neskýtá takové 

přínosy jako v případě varianty 3 (přehlednost, flexibilní změny), nicméně umožňuje nápravu 

chybné transpozice, jakož i posílení ochrany spotřebitelů. I s touto variantou jsou však spojeny 

náklady, které vyvolává změna zákona (zejm. tedy občanského zákoníku). 
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3.2 Rozsah působnosti (při volbě varianty 3) 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost 

řešení 

Přehlednost 

právní úpravy 

Ochrana práv 

spotřebitelů 

Administrativ

ní zátěž pro 

podnikatele 

Flexibilní 

změny 

Body 

celkem 

Varianta 

3.1 
4 4 4 4 4 20 

3.1aa 4 4 4 4 4 20 

3.1ab 3 2 4 4 3 16 

3.1ba 5 4 5 4 2 20 

3.1bb 2 3 3 2 5 15 

Varianta 

3.2 
5 3 4 3 3 18 

 

Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta 3.1. 

Do nového zákona by měla být začleněna ta část právní úpravy ochrany spotřebitele, kterou je 

možné považovat za úpravu obecnou či horizontální. Ve specifických oblastech ochrany 

spotřebitelů (například potraviny, spotřebitelský úvěr, zdravotní a hygienické požadavky apod.) 

by nadále platila zvláštní právní úprava. Takový rozsah umožní lepší orientaci adresátů 

v právním předpisu a jednotlivé části právní úpravy bude možné lépe provázat, což umožní 

i snadnější legislativní zásah do takové právní úpravy. 

Z právní úpravy obsažené nyní v občanském zákoníku by nemělo dojít k přesunu ustanovení 

týkajících se zájezdu, a to s ohledem na jinak vymezenou osobní působnost. Neměla by být také 

přesunuta úprava smluv o finančních službách uzavíraných na dálku. Tato úprava by měla být 

podle záměru Ministerstva financí přenesena do samostatného zákona, který bude upravovat 

práva spotřebitele na finančním trhu. 

Ze stávajícího zákona o ochraně spotřebitele nebudou převzata ustanovení, která nemají přímou 

vazbu na spotřebitele, a jedná se spíše o evidenční povinnosti podnikatelů, případně se jedná 

o ochranu práv a právem chráněných zájmů majitelů práv duševního vlastnictví. Tato úprava 

by měla být ponechána ve stávajícím zákoně o ochraně spotřebitele, který by zároveň měl být 

náležitě přejmenován. Daná ustanovení totiž není možné bez náhrady vypustit, neboť nebyly 

zaznamenány žádné problémy se stávající právní úpravou. Touto cestou si zároveň nový zákon 

o ochraně spotřebitele zachová své poslání, bude systematický a přehledný a nebude narušován 

ustanoveními, která s ochranou spotřebitele přímo nesouvisejí. Uživatelský komfort 

spotřebitelů nebude narušen. 

Mimo nový zákon o ochraně spotřebitele by měla zůstat také úprava obecné bezpečnosti 

výrobků a služeb a úprava označování zboží cenami. 
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3.3 Věcný obsah (při volbě varianty 3) 

3.3.1 Povinnosti při nabídce a prodeji výrobků a poskytování služeb 

3.3.1.1 Poctivost prodeje a poskytování služeb – zákaz tzv. předem zaškrtnutých políček 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost 

řešení 

Ochrana práv 

spotřebitelů 

Administrativní 

zátěž pro 

podnikatele 

Náprava 

chybné 

transpozice 

Body celkem 

Varianta 3.1.1 0 0 5 0 5 

Varianta 3.1.2 5 5 4 5 19 

 

Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta 3.1.2. 

Zakotvení zákazu tzv. předem zaškrtnutých políček je povinností vyplývající z evropského 

práva a současně opatřením významným pro efektivní ochranu práv spotřebitelů. 

Administrativní náročnost, která z výslovného zakotvení tohoto zákazu pro podnikatele bude 

vyplývat, je opodstatněná z hlediska cíle, jehož má být dosaženo – ochrany spotřebitele před 

nepoctivým jednáním podnikatele. 

3.3.2 Zvláštní úprava smluv uzavíraných se spotřebiteli  

3.3.2.1 Zneužívající ujednání 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost 

řešení 

Ochrana 

práv 

spotřebitelů 

Administrati

vní zátěž pro 

podnikatele 

Náklady 

státu 

Náprava 

chybné 

transpozice 

Body 

celkem 

Varianta 3.1.1 0 0 5 3 0 8 

Varianta 3.1.2 5 5 4 3 5 22 

3.1.2aa - 3 4 5 - 12 

3.1.2ab - 5 2 2 - 9 

3.1.2ba - 5 4 3 - 12 

3.1.2bb - 4 3 4 - 11 

3.1.2bc - 3 4 4 - 11 

 

Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta 3.1.2.  

Identifikované nedostatky stávající právní úpravy by měly být odstraněny. Stávající míra 

ochrany spotřebitele by měla být zachována. Nadále tedy budou moci být jako zneužívající 

posuzována všechna smluvní ujednání, bez ohledu na to, zda byla se spotřebitelem individuálně 

projednána, či nikoliv. Rovněž by měl být rozšířen správní dozor nad dodržováním povinnosti 

podnikatelů stran zneužívajících ujednání. V této souvislosti se jako vhodnější jeví varianta 
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3.2.2aa, která dozoru podřizuje pouze individuálně neprojednaná ujednání. Takové řešení stále 

vede ke sledovanému cíli, jímž je ochrana spotřebitele před zneužívajícími klauzulemi. Co se 

týče povahy příkladmého seznamu zneužívajících ujednání, byla zvolena varianta 3.2.2ba. Měl 

by být zachován stávající přístup, tj. vyjmenovaná ujednání budou vždy zneužívající. Takové 

řešení je sice rigidní a neumožňuje soudu zohlednit okolnosti případu, nicméně z hlediska 

komparativního není neobvyklé a poskytuje vysokou míru ochrany spotřebitele. 

3.3.2.2 Obecné požadavky na předsmluvní informace  

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost 

řešení 

Ochrana práv 

spotřebitelů 

Administrativní 

zátěž pro 

podnikatele 

Náprava 

chybné 

transpozice 

Body celkem 

Varianta 3.1.1 0 3 5 0 8 

Varianta 3.1.2 5 5 4 5 19 

 

Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta 3.1.2. 

Tato varianta sice představuje zásah do stávající právní úpravy, nicméně je třeba v zájmu právní 

jistoty a dodržování závazků plynoucích z členství v Evropské unii, napravit nedostatky 

transpozice směrnice 2011/83/EU. 

3.3.2.3 Prodej mimo obchodní prostory a na dálku 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost 

řešení 

Ochrana práv 

spotřebitelů 

Administrativní 

zátěž pro 

podnikatele 

Náprava 

chybné 

transpozice 

Body celkem 

Varianta 3.1.1 0 3 4 0 7 

Varianta 3.1.2 4 4 4 5 17 

Varianta 3.1.3 5 5 2 5 17 

3.1.3a 5 4 2 - 11 

3.1.3b 5 5 0 - 10 

  

Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta 3.1.3b.  

Současná právní úprava smluv uzavřených distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo 

obchodní prostory by měla být zpřesněna a upravena tak, aby byla plně slučitelná s evropskými 

předpisy, zejména směrnicí o právech spotřebitelů. V návaznosti na požadavky praxe se 

navrhuje využít diskrece dané směrnicí a pro spotřebitelské smlouvy uzavírané po telefonu 

požadovat písemné potvrzení nabídky a písemnou akceptaci. S ohledem na skutečnost, že tato 

obchodní praktika je využívána zejména ve vztahu k seniorům, navrhuje se též stanovit, že tato 

právní jednání musí být učiněna v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči. 
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3.3.2.4 Zvláštní úprava některých aspektů smluv uzavíraných prostřednictvím elektronických 

prostředků 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost 

řešení 

Ochrana práv 

spotřebitelů 

Administrativní 

zátěž pro 

podnikatele 

Náprava 

chybné 

transpozice 

Body celkem 

Varianta 3.1.1 0 3 5 0 8 

Varianta 3.1.2 5 5 4 5 19 

 

Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta 3.1.2. 

Tato varianta sice představuje zásah do stávající právní úpravy, nicméně je třeba v zájmu právní 

jistoty a dodržování závazků plynoucích z členství v Evropské unii, napravit nedostatky 

transpozice směrnice 2000/31/ES. 

3.3.2.5  Spotřebitelská kupní smlouva (prodej zboží v obchodě) 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost 

řešení 

Přehlednost 

právní 

úpravy 

Ochrana 

práv 

spotřebitelů 

Administrativn

í zátěž pro 

podnikatele 

Náprava 

chybné 

transpozice 

Body 

celkem 

Varianta 3.1.1 0 2 3 5 0 7 

Varianta 3.1.2 5 5 5 3 5 23 

 

Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta 3.1.2. 

Tato varianta sice představuje zásah do stávající právní úpravy, nicméně je třeba v zájmu právní 

jistoty a dodržování závazků plynoucích z členství v Evropské unii napravit nedostatky 

transpozice směrnice 99/44/ES. Tato právní úprava by měla být rovněž zjednodušena. Současně 

by mělo dojít k propojení úpravy odpovědnosti za vady (občanský zákoník) s pravidly pro 

uplatnění práv z odpovědnosti za vady (zákon o ochraně spotřebitele), čímž by mj. byly 

odstraněny některé duplicity, které existují v zákonu o ochraně spotřebitele a v občanském 

zákoníku. Celkově by měly být odstraněny veškeré aplikační problémy, na něž spotřebitelé 

i podnikatelé v oblasti práv z vadného plnění i reklamací narážejí. Reklamační řízení by nemělo 

způsobovat žádné aplikační ani výkladové problémy, mělo by odpovídat zavedené praxi 

a judikatuře a zajišťovat právní jistotu spotřebitelů i podnikatelů. 
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3.3.3 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost 

řešení 

Ochrana práv 

spotřebitelů 

Administrativní 

zátěž pro 

podnikatele 

Náprava 

chybné 

transpozice 

Body celkem 

Varianta 3.1.1 0 3 5 0 5 

Varianta 3.1.2 5 5 3 5 18 

 

Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta 3.1.2. 

Tato varianta sice představuje zásah do stávající právní úpravy, nicméně je třeba v zájmu právní 

jistoty a dodržování závazků plynoucích z členství v Evropské unii, napravit nedostatky 

transpozice směrnice 85/374/EHS a směrnice 1999/34/ES. 

3.3.4 Žaloby na zdržení se protiprávního jednání 

Tabulka vyhodnocení jednotlivých kritérií 

 
Koncepčnost řešení Ochrana práv spotřebitelů Body celkem 

Varianta 3.1.1 0 3 3 

Varianta 3.1.2 5 5 10 

 

Jako vhodnější byla vyhodnocena varianta 3.1.2. 

Stávající právní úprava by měla být doplněna o některá ustanovení týkající se možnosti 

vypuštění ze seznamu osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání 

v oblasti ochrany práv spotřebitelů, zjistí-li Ministerstvo průmyslu a obchodu, že subjekt 

přestane splňovat zákonné podmínky.  

4 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo 

spravedlnosti. Ochranu a vymahatelnost práv a povinností vyplývajících z nové právní úpravy 

bude zajišťovat Česká obchodní inspekce, další orgány dozoru a soudy. 

5 Dopady 

5.1 Na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Odhad dopadů/nákladů do činnosti dozorových orgánů 

Předpokládá se, že dozor nad dodržováním povinností stanovených novým zákonem budou 

vykonávat dozorové orgány stanovené v intencích stávajícího přístupu – dělená kompetence se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAL6EFS26)



 

80 

 

zohledněním věcného zaměření/specializace kontrolní působnosti příslušného dozorového 

orgánu. 

Pro provádění kontrolní působnosti v oblasti ochrany spotřebitelů mají kontrolní orgány 

zajištěny personální, technické i finanční prostředky k naplnění kontrolních úkolů, a to zejména 

prostřednictvím ročních rozpočtů. Zaměření a rozsah jejich kompetencí se odvíjí od předmětu 

kontroly. Z pohledu stávajících i nově navrhovaných kontrolních pravomocí se předpokládá, že 

nejširší kompetence ke kontrole dodržování nového zákona o ochraně spotřebitele bude 

svěřena, stejně jako dle dosavadní úpravy, České obchodní inspekci. U ostatních kontrolních 

úřadů se předpokládá, že nové kontrolní pravomoci budou, stejně jako doposud, svěřeny do 

jejich působnosti v případě, že se problematika bude týkat jejich věcného působení. To 

znamená, že specializované kontrolní orgány, jako například Česká národní banka, Český 

telekomunikační úřad, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, orgány ochrany veřejného 

zdraví a další by nadále vykonávaly kontrolní činnost v rozsahu a s ohledem na svoji odbornou 

specializaci. 

Z uvedeného vyplývá, že zásadní a podstatná část stávající působnosti těchto úřadů by měla 

zůstat zachována. Zajištění plnění těchto povinností mají a nadále by měly mít kontrolní orgány 

zajištěné rozpočtovými prostředky pro příslušný kalendářní rok.  

Nově navrhované kompetence se budou týkat v menším či větším rozsahu v zásadě všech 

dozorových orgánů. Nově se navrhuje stanovit nové kompetence v cca 4 oblastech, které 

souvisí především s problematikou poskytování informací o výrobku nebo službě, resp. 

informací poskytovaných před uzavřením smlouvy a také s oblastí dodržování zákazu použití 

zneužívajících ujednání ve smlouvě.  

Je možné konstatovat, že navrhované nové kompetence rozšiřují působnost dozorových orgánů, 

ale jejich rozsah nemusí vést nutně k zásadním dopadům do potřeby posílení financování těchto 

úřadů. S ohledem na dosavadní praxi a zkušenosti z kontrolní činnosti lze očekávat, že kontrolní 

orgány budou, resp. budou mít možnost tyto doplňující nové kompetence řešit formou rozšíření 

stávajícího zaměření kontrol a využití stávajícího personálního obsazení, technického vybavení 

apod. Lze mít za to, že rozsah těchto nových kompetencí nebude mít  v zásadě podstatné dopady 

na státní rozpočet.  

5.2 Na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Věcný záměr nemá bezprostřední dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. Kvalitní 

a vyvážená ochrana spotřebitele je nicméně významným faktorem pro fungování trhu.  

5.3 Na podnikatelské prostředí 

Věcný záměr má dopad na podnikatelské prostředí. Pozitivní dopad má náprava chyb, 

nejasností a nepřesností stávající právní úpravy, která vyvolává zvýšené náklady na své 

adresáty. Negativní dopad může představovat zavedení veřejnoprávních sankcí za dodržování 

soukromoprávních povinností vůči spotřebitelům (zejména informační povinnost nyní 

stanovená občanským zákoníkem). Nutnost takového postupu je však dána požadavky 
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evropského práva a její jasné definování může předejít případům nekalého jednání mezi 

podnikateli. 

5.4 Na územní samosprávné celky 

Věcný záměr nemá dopad na územní samosprávné celky. 

5.5 Sociální 

Věcný záměr nemá bezprostřední sociální dopady, nicméně jedním z jeho hlavních cílů je 

zvýšit ochranu spotřebitele a vymahatelnost jeho práv, což by mělo mít pozitivní sociální 

dopad. 

5.6 Na spotřebitele 

Oblast ochrany spotřebitele je hlavním předmětem zamýšlené regulace. Nová úprava by měla 

přinést spotřebitelům vyšší míru ochrany, posílení právní jistoty, lepší vymahatelnost práv, 

měla by být přehlednější a uživatelsky přívětivější. 

5.7 Na životní prostředí 

Věcný záměr nemá dopady na životní prostředí.  

5.8 Ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Věcný záměr nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen. Spotřebitel 

i podnikatel jsou vymezeni bez ohledu na pohlaví a na tomto přístupu navrhovaná úprava nic 

nemění. 

5.9 Na výkon státní statistické služby 

Věcný záměr nemá dopad na výkon státní statistické služby. 

5.10 Na korupční rizika 

Hodnocení předkladatel provedl v souladu s metodikou CIA (Corrupt Impact Assessment).  

Hodnocení přiměřenosti 

Cílem navrhované právní úpravy je (mimo jiné) naplnění požadavku obsaženého ve směrnicích 

Evropské unie zaměřených na ochranu spotřebitele, a to stanovit k vymáhání práv spotřebitelů 

přiměřené a účinné sankce za porušení práv spotřebitelů. Stávající právní úprava obsažená 

v  občanském zákoníku nemůže tomuto imperativu v požadované míře vyhovět, neboť 

umožňuje pouze soukromoprávní cestu vymáhání práv spotřebitelů. Tato cesta je pro 

spotřebitele mnohdy zdlouhavá a nepřiměřeně nákladná s ohledem na hodnotu předmětu sporu.    

Pokud se týče té části právní úpravy na ochranu spotřebitele, která bude do nového zákona 

přenesena, tato nebude mít na stávající výši korupčních rizik žádný vliv. Nové přestupky budou 

posuzovány podle stejných kritérií a výše sankcí bude odpovídat stávající právní úpravě.  
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Dosavadní aplikační praxe neindikuje potřebu stávající nastavení výše sankcí měnit, jeví se 

jako přiměřená s ohledem na rozsah a míru nebezpečnosti aktuální delikvence na 

spotřebitelském trhu.  

Efektivita 

Stávající právní úprava stanovuje v oblasti ochrany spotřebitele množinu dozorových orgánů 

(viz § 23 ZOS), které v rámci své působnosti vykonávají dozor na příslušném úseku trhu. 

Disponují zkušenými a odborně fundovanými kontrolními pracovníky, jakož i odpovídajícím 

metodickým zázemím.  

Ke zvýšení efektivity dozorové činnosti jsou v jednotlivých kompetenčních zákonech průběžně 

kontrolní pravomoci modifikovány tak, aby odpovídaly stávajícímu vývoji obchodních praktik 

na spotřebitelském trhu (jako příklad lze uvést návrh novely zákona o České obchodní inspekci, 

který je v současné době projednáván v legislativním procesu, aktuálně v Poslanecké 

sněmovně).  

Navrhovaná právní úprava na této praxi nic nemění.   

Odpovědnost 

Jak již bylo uvedeno, pravomoci ke kontrole jsou rozděleny podle věcné působnosti. Příslušné 

kompetenční předpisy pak – v souladu s kontrolním řádem - stanovují  mechanismus 

horizontální i vertikální odpovědnosti za nesprávný úřední postup a umožňují přezkum 

vydaných rozhodnutí (či uložených opatření). Vlastní působnost kontrolorů je pak definována 

plánem kontrol a přesným vymezením pracovních úkolů. 

Tím je minimalizován prostor pro zneužití pravomoci či korupční jednání. 

Opravné prostředky 

Účinná ochrana proti nesprávnému postupu orgánu veřejné správy je zajištěna jednak možností 

využít opravných prostředků proti správnímu rozhodnutí či postupu správního orgánu (viz např. 

institut stížnosti dle § 175 správního řádu), případně podat žalobu proti rozhodnutí správního 

orgánu, jakož i možností nárokovat náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.  

Shrnutí 

Navrhovanou právní úpravou se počet ani stávající věcná působnost příslušných kontrolních 

orgánů v zásadě měnit nebude. Dojde pouze k rozšíření dozorovaných právních vztahů zejména 

o ty, které jsou v současné době upraveny v občanském zákoníku (část čtvrtá, díl 4 – ustanovení 

o závazcích uzavíraných se spotřebitelem). 

V souvislosti s přijetím navrhované úpravy se nepředpokládá změna rozsahu ani výše sankcí. 

V případech, kdy rozhodování o zjištěném přestupku umožňuje správní uvážení, vyhodnocuje 

příslušný dozorový orgán rozsah a nebezpečnost deliktního jednání, dopad ukládané sankce 

k poměrům příslušného podnikatele (zda se jedná o živnostníka či obchodní řetěze apod.), jakož 

i k dalším souvisejícím skutečnostem. Rozhodnutí o přestupku jsou v souladu s obecnými 

pravidly upravenými ve správním řádu řádně odůvodněna a jsou přezkoumatelná. 
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O své kontrolní činnosti, jakož i o své rozhodovací praxi informují dozorové orgány na svých 

webových stránkách, čímž je zajištěna transparentnost jejich činnosti. Informace o konkrétních 

kauzách či jiných skutečnostech souvisejících s výkonem kontrolní činnosti poskytují dozorové 

orgány jednotlivým žadatelům informace na základě zákona o svobodném přístupu 

k informacím.    

5.11 Na bezpečnost a obranu státu 

Věcný záměr nemá dopad na bezpečnost a obranu státu. 

5.12 Na ochranu soukromí a osobních údajů 

Návrh zákona nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Nezakládá 

povinnosti ohledně poskytování a sběru osobních údajů. Nevznikají žádné nové uzly, ve kterých 

existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních 

údajů. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost nově zavedených pravidel by měla být hodnocena za 5 a 8 let ode dne nabytí účinnosti 

nového zákona o ochraně spotřebitele. Hodnocen bude zvláště dopad těchto změn: 

- veřejnoprávní sankce za nesplnění informačních povinností – počet případů udělení 

sankce a výše pokuty; 

- žaloba na zdržení se protiprávního jednání – počet případů a úspěšnost žaloby. 

7 Konzultace a zdroje dat 

Data a poznatky, na něž je v této zprávě odkazováno, vycházejí ze zdrojů Ministerstva průmyslu 

a obchodu, České obchodní inspekce a Ministerstva spravedlnosti.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s přípravou návrhu věcného záměru k novému 

zákonu o ochraně spotřebitele oslovilo jak širokou veřejnost, tak přímo spotřebitelské 

a podnikatelské organizace. Do veřejné konzultace se široká veřejnost mohla zapojit v období 

od 10. do 24. ledna 2017. Stejné časové rozmezí bylo dáno i pro odpovědi na otázky položené 

spotřebitelským i podnikatelským organizacím.  

Veřejná konzultace k novému zákonu o ochraně spotřebitele 

V rámci sledovaného období do konzultace přispělo celkem 22 respondentů. Odpovědi byly 

anonymní (žádné osobní údaje od respondentů nebyly vyžadovány). Ministerstvo položilo 

veřejnosti 5 následujících otázek: 

1. Je stávající právní úprava v oblasti ochrany spotřebitele pro Vás dostatečně srozumitelná? 

2. Pokud jste na předchozí otázku č. 1 odpověděli záporně, v jakých oblastech je 

nesrozumitelná/nejasná? 

3. Jakým způsobem získáváte informace o svých právech? 
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4. Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými se při uplatňováni práv plynoucích z ochrany 

spotřebitele setkáváte? 

5. Existuje podle Vašeho názoru oblast, která není právně ošetřena a jejíž právní úprava by 

zlepšila postavení spotřebitelů na trhu? 

Podle 45,5 % respondentů je stávající právní úprava v oblasti ochrany spotřebitele srozumitelná. 

54,5 % respondentů nepovažuje podobu stávající právní úpravy za dostatečně srozumitelnou 

(22,7 %) či tuto situaci nedokáže posoudit (31.8 %).  

Mezi důvody záporné odpovědi na první otázku patří například: velký počet předpisů i jejich 

délka; nejasný/rozdílný výklad zákona či právní úpravy v oblasti služeb/řemesel. 

40 % respondentů, co shledává právní úpravu jako srozumitelnou, vyhledává informace o svých 

právech přímo v právních předpisech. Ti co se domnívají o pravém opaku, většinou hledají 

informace prostřednictvím internetu a spotřebitelských sdružení, 40% z nich pak přímo 

vyhledává informace o svých právech v příslušných právních předpisech. Celkově lze uvést, že 

veřejnost nejvíce čerpá informace o svých právech z internetu (téměř 91 % respondentů), od 

spotřebitelských organizací (téměř 55 % respondentů) a přímo z právních předpisů (cca 41 % 

respondentů). 

Nejčastější problémy, se kterými se spotřebitelé setkávají, lze rozdělit do následujících 

kategorii: 

• nesrozumitelnost/nepřehlednost právního systému, rozdílný výklad práva a s tím spojená 

neznalost práv a povinnosti jak obchodníka, tak spotřebitele 

• nepružnost systému/nedostatečná vymahatelnost práv 

• reklamace vadného zboží/služby 

• agresivní a klamavé praktiky podnikatelů 

Více než polovina respondentů si stěžovala na praktické problémy spojené s reklamací vadného 

výrobku či služby. Tyto problémy se týkají zejména otázky posuzování vady a následného 

dokazování, podmíněného přijetí reklamace (například předání zboží pouze v originálním 

obale), způsobu vyřízení reklamace v rozporu s přáním spotřebitele, problémů spojených 

s reklamací služeb.  

Pokud bychom se na problematické oblasti podívali z pohledu rozdělení trhu, za nejvíce 

problematické byly označeny služby mobilních operátorů. V této oblasti byly uvedeny 

následující problémy: agresivní praktiky; automatická prolongace smluv – resp. nejasné 

podmínky pro vypovězení takového závazku; jednostranná změna smlouvy. 

Dotazník pro spotřebitelské a podnikatelské organizace 

Dotazník pro spotřebitelské i podnikatelské organizace se skládal z převážně shodných otázek 

a byl rozdělen do pěti tematických oblastí. První oblast byla věnována hodnocení stávající 

právní úpravě v oblasti ochrany spotřebitele. Druhá oblast byla konkrétně zaměřena 

na hodnocení úpravy vadného plnění. Třetí oblast kladla otázky týkající se potřeby vytvoření 

zvláštní úpravy smluv o službě. Čtvrtá oblast se vztahovala na zneužívající ujednání 
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ve spotřebitelských smlouvách, resp. pohledu na možnost, že by byla nově zavedena pravomoc 

příslušných dozorových orgánů kontrolovat zneužívající ujednání ve spotřebitelských 

smlouvách. Pátá oblast si kladla za cíl zjistit, zdali je zapotřebí přijetí zvláštní ochrany pro 

smlouvy uzavírané po telefonu. Z celkového počtu 14 položených otázek bylo shodných 11. 

Tři otázky byly cíleny na oblast, ve které dané organizace zastupující zájmy spotřebitelů či 

podnikatelů, aktivně působí. Ministerstvo obdrželo odpovědi od Hospodářské komory ČR, 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 

dTestu o.p.s., Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.,  Sdružení českých spotřebitelů z.ú., 

Občanského sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele, Sdružení obrany 

spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.,  

(První oblast otázek:) Podnikatelské organizace hodnotily kvalitu právní úpravy v oblasti 

ochrany spotřebitele v České republice jako dostatečnou, nicméně zazněly i výtky na 

nadbytečnou administrativní zátěž, kterou sebou tato úprava přináší. Naproti tomu 

spotřebitelské organizace hodnotí stávající úpravu jako roztříštěnou a nesrozumitelnou pro své 

adresáty. Konkrétně za velmi nejednoznačnou oblast úpravy byla spotřebitelskými 

organizacemi označena úprava práv z vadného plnění, která i podle podnikatelských organizací 

v praxi způsobuje aplikační problémy. Shodně všechny spotřebitelské organizace kritizovaly 

nedostačenou vymahatelnost práv spotřebitelů. Podle spotřebitelských organizací v českém 

právním řádu chybí úprava institutu hromadných žalob, dále by podle některých měla být 

upravena kvalita služeb. (Druhá oblast otázek:) Pokud jde o druhou oblast dotazníku, která se 

zaměřovala konkrétně na úpravu práv z vadného plnění, celkem panovala shoda, že stávající 

úprava by měla doznat podstatného zlepšení, zejména v otázce systematiky a vyjasnění 

některých pojmů, jako je například podstatné či nepodstatné porušení smlouvy, vyjasnění 

vztahu lhůt vztahujících se k vyřízení reklamace daných v § 19 ZOS. (Třetí oblast otázek:) 

Z odpovědí na třetí část dotazníku vztahující se k otázce potřeby zavedení zvláštní úpravy 

smluvního typu smlouvy o službě jasně vyplynulo, že takováto úprava obecného charakteru 

není nutná, nicméně některé specifické oblasti by si podle spotřebitelských organizací 

zasloužily pozornost, a to konkrétně v oblasti sdílené ekonomiky a online platforem, 

zdravotních služeb či komerčního vzdělávání. (Čtvrtá oblast:) Vyjma sektoru maloobchodního 

prodeje, podnikatelské organizace nepodporují, aby zneužívající ujednání byla předmětem 

kontroly ze strany dozorových orgánů. Naproti tomu spotřebitelské organizace tuto možnost 

podporují. (Pátá oblast otázek:) Podnikatelské subjekty nezaujaly jednotný postoj, pokud jde 

o otázku týkající se zvláštní úpravy smluv uzavřených po telefonu, resp. zpřísnění této úpravy 

ve prospěch spotřebitele. Spotřebitelské organizace převážně tuto možnost podpořily a ve svých 

odpovědích potvrdily, že takovýmto způsobem uzavírané smlouvy v praxi způsobují problémy, 

zejména pro zranitelnou skupinu, jakou jsou senioři, kteří často ani nevědí, že byla uzavřena 

smlouva.  

Obsáhlejší shrnutí odpovědí jak na veřejnou konzultaci, tak na dotazníkové šetření je přílohou 

tohoto materiálu. 

K návrhům změn zákona předkladatelé dospěli na základě vlastního vyhodnocování 

dosavadního fungování právní úpravy. Přitom byly zohledněny podněty z prostředí odborné 

a zainteresované veřejnosti.  
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Návrh byl konzultován s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí, kteří se 

podíleli na přípravě částí, které jsou v působnosti jejich rezortů. 

8 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Ministerstvo spravedlnosti ČR: 

Ivana Kocová 

Věra Knoblochová 

Dana Kaslová 

Tereza Karasová 

Lenka Manduľáková 

Josef Melichárek 

Pavla Řezáčová 

Josef Tržický 

Oddělení spotřebitelské legislativy 

Tomáš Břicháček 

Barbora Záleská 

Odbor legislativní 

Oddělení civilního práva  

 

tel: +420224851111 

email: mpo@mpo.cz  

 

Tel.: + 420 221 997 395 

E-mail: ol@msp.justice.cz 
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