
V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ 
SPOTŘEBITELE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

§ 1 

Předmět a rozsah úpravy 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na 
přímo použitelné předpisy Evropské unie 48), 50) a upravuje  

a) některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele,  

b) mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, 

c) úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele,   

d) rozsah působnosti a pravomocí správních orgánů při přeshraniční spolupráci s 
orgány jiných členských států Evropské unie a Evropského hospodářského 
prostoru v oblasti ochrany spotřebitele a 

e) oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů2) nebo jiných právnických osob 
založených k ochraně spotřebitele. 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie31),32), 36) a upravuje některé podmínky podnikání významné 
pro ochranu spotřebitele, úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění 
spotřebitelů, sdružení spotřebitelů2) nebo jiných právnických osob založených k ochraně 
spotřebitele, jakož i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. 

(2) Ustanovení zvláštních předpisů3) týkající se podmínek výroby, dovozu, prodeje a 
označování výrobků a poskytování služeb nejsou tímto zákonem dotčena. 

(3) Tento zákon se vztahuje na nabízení a prodej výrobků a na nabízení a poskytování služeb v 
případech, kdy k plnění dochází na území České republiky. Na ostatní případy se vztahuje 
tehdy, souvisí-li plnění s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. 

_____ 
 50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o 
spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 
ochranu zájmů spotřebitele. 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB8JDP7H8)



Stránka 2 (celkem 13) 

§ 24 

Přestupky  

(1) Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel, prodávající nebo jiný podnikatel se dopustí 
přestupku tím, že 

a) poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik, 

b) vyrábí, dováží, vyváží, nabízí, prodává nebo daruje výrobky nebezpečné svou zaměnitelností 
s potravinami, 

c) poruší zákaz vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se 
zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky 
obsahující tyto kůže29), 

d) vyrábí, dováží, uvádí na trh, nabízí nebo prodává textilní výrobky neoznačené podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího názvy textilních vláken a související 
označování materiálového složení textilních výrobků31), nebo textilní výrobky, k nimž není 
připojena obchodní dokumentace podle tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie33), 
nebo 

e) použije neoprávněně ekoznačku. 

(2) Výrobce nebo podnikatel jako osoba odpovědná za první uvedení obuvi na trh Evropského 
společenství se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10a neoznačí materiály použité v 
hlavních částech obuvi nebo tyto údaje neposkytne dodavateli, či prodávajícímu. 

(3) Výrobce, dovozce nebo prodávající se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 18a používá 
názvy jednotlivých druhů křišťálového skla a jim přiřazené symboly nebo nedoplní firemní 
nebo výrobní označení či značku nebo obchodní firmu nebo název obsahující označení 
„křišťál“, „křišťálové“, „crystal“ nebo odvozeniny upřesňujícími údaji. 

(4) Dodavatel, prodávající nebo vývozce se dopustí přestupku tím, že nabízí, prodává nebo 
vyváží výrobky, které byly určeny pro humanitární účely a označeny nápisem „humanita“ podle 
zvláštního právního předpisu7). 

(5) Výrobce nebo dovozce se dopustí přestupku tím, že bez zbytečných průtahů nebo ve lhůtě 
stanovené dozorovým orgánem nezajistí na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení 
výrobku z trhu nebo na základě vyrozumění dodavatelem nebo prodávajícím o stažení výrobku 
z trhu způsob převzetí výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o 
vrácení nebo zpětném převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán. 

(6) Dodavatel se dopustí přestupku tím, že nezajistí neprodleně na základě vyrozumění 
prodávajícího nebo na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku z trhu vrácení 
výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou, anebo o vrácení nebo zpětném 
převzetí výrobku stahovaného z trhu nevyrozumí dozorový orgán. 

(7) Prodávající se dopustí přestupku tím, že 
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a) nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3, 

b) v rozporu s § 3a používá telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou, 

c) při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele podle § 
6, 

d) poruší zákaz nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující práva 
duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení podle zvláštního právního 
předpisu4b), 

e) nesplní informační povinnost podle § 9 a § 10 odst. 2, 

f) nezajistí, aby jím prodávané výrobky byly označeny podle § 10 odst. 1, 3 a 4, 

g) odstraní nebo změní označení výrobků nebo jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo 
dodavatelem, 

h) neupozorní při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo 
výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebitele předem na tyto skutečnosti 
nebo takové výrobky prodává společně s ostatními výrobky anebo v provozovně, v místě 
vyhrazeném k prodeji takových výrobků, umístí předměty, které neslouží k prodeji, 

i) poskytuje informace v rozporu s § 11, 

j) neinformuje spotřebitele podle § 11a, 

k) informaci o ceně poskytuje v rozporu s § 12, 

l) neinformuje spotřebitele podle § 13, 

m) neposkytne spotřebiteli informace podle § 14 nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 524/2013, 

n) nepředvede spotřebiteli výrobek podle § 15 odst. 1, 

o) nevydá spotřebiteli potvrzení podle § 15 odst. 2, 

p) nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí objednávky podle § 15 odst. 3, 

q) nevydá spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobku nebo o 
poskytnutí služby s údaji stanovenými v § 16 odst. 1, 

r) nevyznačí v dokladu o zakoupení výrobku v případě prodeje s následnou dodávkou místo 
určení a datum dodávky, 

s) nevyznačí při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, 
jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, tyto skutečnosti v dokladu o zakoupení výrobku, 

t) nesplní povinnost prodeje výrobku v hygienicky nezávadném obalu podle § 17, 
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u) neinformuje spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů podle § 18 
odst. 1, nebo v rozporu s § 18 odst. 2 neinformuje spotřebitele o změně peněžní částky za výkup 
vratných zálohovaných obalů anebo o ukončení výkupu vratných zálohovaných obalů anebo 
výkup vratných zálohovaných obalů zastaví, 

v) v rozporu s § 19 odst. 1 nepřijme reklamaci nebo nevydá spotřebiteli písemné potvrzení o 
reklamaci se stanovenými údaji, 

w) nezajistí, aby v provozovně byl po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený 
vyřizováním reklamace, 

x) nerozhodne o reklamaci nebo ji nevyřídí podle § 19 odst. 3, 

y) neposkytne při prodeji nebo poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu informace 
podle § 19 odst. 4, nebo 

z) nesplní některou z povinností podle § 20s. 

(8) Prodávající se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 23a odst. 6 nevyrozumí bez zbytečných průtahů nebo ve lhůtě stanovené 
dozorovým orgánem výrobce, dovozce nebo dodavatele, že výrobek je na základě rozhodnutí 
dozorového orgánu stahován z trhu, 

b) v rozporu s §23a odst. 6 neprodleně nezajistí způsob vrácení výrobku nebezpečného svou 
zaměnitelností s potravinou, 

c) v rozporu s §23a odst. 6 nevyrozumí dozorový orgán o vrácení nebo zpětném převzetí 
výrobku stahovaného z trhu, nebo 

d) poruší některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 4 nebo 5 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího neoprávněné zeměpisné blokování49). 

(9) Prodávající uvedený v § 20 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že 

a) neoznámí údaje České obchodní inspekci podle § 20 odst. 1, 

b) neučiní oznámení České obchodní inspekci ve lhůtě podle § 20 odst. 3, nebo 

c) v oznámení České obchodní inspekci podle § 20 odst. 1 uvede nepravdivé nebo neúplné 
údaje. 

(10) Prodávající uvedený v § 20 odst. 1 nebo právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba 
uvedená v § 20a odst. 2 se dopustí přestupku tím, že v pozvání k účasti na organizované akci 
neuvede údaje podle § 20a odst. 1, nebo je uvede nepravdivě nebo neúplně. 

(11) Prodávající uvedený v § 20b odst. 1 se dopustí přestupku tím, že během organizované akce 
nebo před uplynutím lhůty sedmi dnů od uzavření smlouvy od spotřebitele požaduje nebo od 
něj přijme plnění odpovídající kupní ceně nabízeného výrobku nebo služby anebo její části, či 
zálohu na uhrazení ceny nebo jakýkoli jiný poplatek. 
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(12) Prodávající jako osoba, která v souvislosti s nabízením nebo uzavíráním smlouvy, ve které 
se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby podle § 1852 
občanského zákoníku, se dopustí přestupku tím, že 

a) neposkytne spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 občanského zákoníku v rozsahu a 
způsobem tam uvedeným, 

b) neuvede zřetelně na pozvánce k nabídkové nebo prodejní akci účel a povahu této akce a 
nezajistí, aby byly po celou dobu jejího trvání spotřebiteli k dispozici údaje podle § 1854 odst. 
2 občanského zákoníku, 

c) neupozorní výslovně spotřebitele s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, nebo 
než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, na jeho právo odstoupit od 
smlouvy, nebo na délku lhůty k odstoupení a na zákaz platby záloh a jiných plnění nebo jejich 
zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení, 

d) nesdělí spotřebiteli údaje podle § 1854 odst. 2 v jazyce požadovaném podle § 1854 odst. 3 
občanského zákoníku nebo neuzavře se spotřebitelem smlouvu v jazyce požadovaném v § 1860 
občanského zákoníku nebo nevydá spotřebiteli úřední překlad textu smlouvy do jazyka 
uvedeného v § 1860 občanského zákoníku, 

e) neuvede ve smlouvě údaje podle § 1856 odst. 1 občanského zákoníku, 

f) neposkytne spotřebiteli řádně vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, 

g) neposkytne spotřebiteli písemně údaje podle § 1854 odst. 2 nebo písemně neupozorní na 
jejich změny, 

h) nezajistí, aby spotřebitel podepsal zvlášť každé ujednání o právu na odstoupení od smlouvy, 
o lhůtě k odstoupení a o zákazu platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu 
lhůty pro odstoupení, 

i) nevydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení, 

j) nerozdělí u smlouvy, kterou se nabývá za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, 
popřípadě s dopravou nebo jinými službami, platby do ročních splátek v téže výši, popřípadě 
se zohledněním vývoje cen, je-li to sjednáno, nebo nezašle spotřebiteli výzvu k provedení 
platby písemně nejpozději 14 dnů přede dnem splatnosti, 

k) v rozporu s § 1864 občanského zákoníku požaduje nebo přijímá od spotřebitele zálohu či 
jiné plnění nebo jejich zajištění, nebo 

l) uvádí na trh nebo prodává užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než 1 časový úsek 
nebo výhodu spojenou s ubytováním popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb jako 
investici. 

(13) Provozovatel tržiště (tržnice) se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14a nevede nebo 
nepředloží evidenci prodávajících. 

(14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní 
rozhodnutí podle § 24h a 24i tohoto zákona. 
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(15) Právnická nebo fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neposkytne příslušnému 
orgánu informace podle § 24g tohoto zákona. 

(16) (14) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b), e), m) až s), u), w), y), z), 

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 11 a 12, 

c) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), odstavců 2 a 3, odstavce 7 
písm. c), f), h), i), j), l), t), v), x) a odstavce 8 písm. d), 

d) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavce 4, odstavce 7 písm. 
a), d), g), k) a odstavců 9, 10 a 13, 

e) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 5 a 6 a odstavce 8 písm. a), b), c),. 

f) 5 000 000 Kč za přestupek podle odstavce 14, 
g) 500 000 Kč za přestupek podle odstavce 15. 

 

ČÁST SEDMÁ 

Přeshraniční dozor v oblasti ochrany spotřebitele 

§ 24c 

Rozsah působnosti 

Tato část upravuje v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými 
pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány v oblasti ochrany spotřebitelů, postupy a pravomoci správních 
úřadů, jakož i další ustanovení důležitá pro uplatňování tohoto právního předpisu 
Evropské unie. 

§ 24d 

Ústřední styčný úřad a příslušné orgány 

(1) Ústředním styčným úřadem pro přeshraniční spolupráci je Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Ústřední styčný úřad zajišťuje přeshraniční spolupráci v rozsahu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394. 

(2) Správními úřady příslušnými k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2394 (dále „příslušné orgány“) jsou  

a) Česká obchodní inspekce pro oblast upravenou evropskými předpisy uvedenými 
pod číslem 1, 2, 3, 9, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 24 a 27 přílohy nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního 
právního řádu, dále pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB8JDP7H8)



Stránka 7 (celkem 13) 

číslem 4 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
v rozsahu, který nespadá do kontrolní působnosti Úřadu pro ochranu osobních 
údajů podle zvláštního předpisu51), a pro oblast upravenou evropským předpisem 
uvedeným pod číslem 26 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v oblasti on-line služeb poskytujících obsah, pokud se nejedná o 
audiovizuální mediální službu,  

b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce pro oblast upravenou evropským 
předpisem uvedeným pod číslem 9 přílohy nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního řádu a 
dále pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod číslem 11 této 
přílohy, a to v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního předpisu28) 
v oblasti srovnávací reklamy,   

c) krajské hygienické stanice pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným 
pod číslem 9 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního řádu, 

d) Státní veterinární správa pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným 
pod číslem 9 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního řádu, 

e) obecní živnostenské úřady pro oblast upravenou evropskými předpisy uvedenými 
pod číslem 10, 18, 19 a 25 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního právního řádu, 

f) krajské živnostenské úřady pro oblast upravenou evropským předpisem 
uvedeným pod číslem 9 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního řádu a dále pro 
oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod číslem 11 této přílohy, a to 
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního předpisu28) v oblasti 
srovnávací reklamy,   

g) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva pro oblast upravenou evropskými 
předpisy uvedenými pod číslem 2 a 9 přílohy nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního právního řádu, 

h) Česká národní banka pro oblast upravenou evropskými předpisy uvedenými pod 
číslem 2, 7, 9, 14, 21, 23 a 24 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního právního řádu, 

i) Státní ústav pro kontrolu léčiv, pro oblast upravenou evropskými předpisy 
uvedenými pod číslem 5 a 9 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního právního řádu a dále pro 
oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod číslem 11 této přílohy, a to 
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního předpisu28) v oblasti 
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srovnávací reklamy, 

j) Energetický regulační úřad pro oblast upravenou evropskými předpisy uvedenými 
pod číslem 2, 9, 21 a 27 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního právního řádu, a dále pro 
oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod číslem 11 této přílohy, a to 
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního předpisu28) v oblasti 
srovnávací reklamy, 

k) Český telekomunikační úřad pro oblast upravenou evropskými předpisy 
uvedenými pod číslem 2, 9, 20 a 21 přílohy nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního právního řádu, 

l) Úřad pro ochranu osobních údajů pro oblast upravenou evropskými předpisy 
uvedenými pod číslem 4, 6 a 9 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního právního řádu,  

m) celní úřady pro oblast upravenou evropskými předpisy uvedenými pod číslem 9 a 
20 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu 
jejich provedení do vnitrostátního právního řádu a dále pro oblast upravenou 
evropským předpisem uvedeným pod číslem 11 této přílohy, a to v rozsahu jeho 
provedení do vnitrostátního právního předpisu28) v oblasti srovnávací reklamy, 

n) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro oblast upravenou evropskými 
předpisy uvedenými pod číslem 5, 9 a 17 přílohy nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního právního 
řádu a dále pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod číslem 11 
této přílohy, a to v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního předpisu28) 
v oblasti srovnávací reklamy, a pro oblast upravenou evropským předpisem 
uvedeným pod číslem 26 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v oblasti on-line služeb poskytujících obsah, které jsou audiovizuální 
mediální službou, 

o) Ministerstvo zdravotnictví pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným 
pod číslem 11 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního předpisu28) v oblasti 
srovnávací reklamy,   

p) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro oblast upravenou 
evropským předpisem uvedeným pod číslem 11 přílohy nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního 
právního  předpisu28) v oblasti srovnávací reklamy,   

q) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pro oblast upravenou evropským 
předpisem uvedeným pod číslem 11 přílohy nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB8JDP7H8)



Stránka 9 (celkem 13) 

předpisu28) v oblasti srovnávací reklamy,   

r) Drážní úřad pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod číslem 13 
přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu jeho 
provedení do vnitrostátního právního řádu, 

s) Úřad pro civilní letectví pro oblast upravenou evropskými předpisy uvedenými 
pod číslem 8 a 10 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
v rozsahu jejich provedení do vnitrostátního právního řádu, 

t) Státní plavební správa pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod 
číslem 18 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního řádu, 

u) dopravní úřady pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod číslem 
19 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 v rozsahu jeho 
provedení do vnitrostátního právního řádu, 

v) Ministerstvo financí pro oblast upravenou evropským předpisem uvedeným pod 
číslem 24 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního řádu,  

w) Ministerstvo pro místní rozvoj pro oblast upravenou evropským předpisem 
uvedeným pod číslem 25 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394 v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního právního řádu. 

(3) Správními orgány, které koordinují příslušné orgány při plnění jejich úkolů 
vyplývajících z  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (dále jen 
„koordinující orgány“) jsou 

a) Ministerstvo zdravotnictví, pokud jde o plnění úkolů krajských hygienických 
stanic podle odstavce 2 písm. c), 

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, pokud jde o plnění úkolů obecních 
živnostenských úřadů podle odstavce 2 písm. e) s výjimkou oblasti upravené 
evropským předpisem uvedeným pod číslem 25 přílohy nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 a úkolů krajských živnostenských úřadů podle 
odstavce 2 písm. f),  

c) Generální ředitelství cel, pokud jde o plnění úkolů celních úřadů podle odstavce 2 
písm. m), 

d) Ministerstvo pro místní rozvoj, pokud jde o plnění úkolů obecních živnostenských 
úřadů podle odstavce 2 písm. e) pro oblast upravenou evropským předpisem 
uvedeným pod číslem 25 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394, 

e) Ministerstvo dopravy, pokud jde o plnění úkolů dopravních úřadů podle odstavce 
2 písm. u). 
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(4) Příslušné orgány jsou povinny spolupracovat s koordinujícími orgány v případech 
uvedených v odstavci 3. 

 

§ 24e 

(1) Příslušné orgány a koordinující orgány zasílají Ústřednímu styčnému úřadu 
bezodkladně informace podle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394. 

(2) Příslušné orgány a koordinující orgány zasílají Ústřednímu styčnému úřadu ve 
lhůtě jím stanovené informace podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394. 

(3)  Ústřední styčný úřad předává informace podle odstavce 2 a 3 Evropské komisi ve 
lhůtách stanovených v čl. 8 a čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2394. 
 

§ 24f 

V rámci kontroly dodržování právních předpisů a za účelem postihování protiprávního 
jednání uvnitř Unie52), rozsáhlého protiprávního jednání53) a rozsáhlého protiprávního 
jednání s unijním rozměrem54) (dále jen „protiprávní jednání“) postupují příslušné 
orgány podle kontrolního řádu, správního řádu a jiných zvláštních předpisů55). Kromě 
pravomocí vyplývajících z právních předpisů uvedených ve větě první využívají také 
pravomoci podle § 24g až § 24i.  

§ 24g 

(1) Příslušné orgány jsou před zahájením kontroly a v jejím průběhu oprávněny 
požadovat od právnické nebo fyzické osoby poskytnutí veškerých relevantních informací, 
údajů nebo dokumentů v jakémkoli formátu či formě a bez ohledu na médium, na kterém 
jsou uloženy, či místo, kde jsou uloženy, včetně sledování datových toků, zjištění totožnosti 
osob zapojených do datových toků a zjištění informací týkajících se vlastnictví 
internetových stránek. 

(2) Příslušné orgány jsou oprávněny požadovat údaje, které jsou předmětem 
bankovního tajemství za podmínek uvedených v právním předpisu upravujícím činnost 
bank56), pokud lze důvodně předpokládat, že poskytnuté údaje mohou přispět ke zjištění, 
zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, nelze-li sledovaného účelu dosáhnout 
jinak, nebo jen s vynaložením neúměrného úsilí. 

 

§ 24h 

Dochází-li k protiprávnímu jednání, může příslušný orgán rozhodnutím takové jednání 
zakázat. Odvolání proti rozhodnutí o zákazu protiprávního jednání nemá odkladný 
účinek.  
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§ 24i 

(1) Hrozí-li riziko závažné újmy společným zájmům spotřebitelů a nelze-li účelu 
dosáhnout jinak, může příslušný orgán rozhodnutím nařídit osobě odpovědné za 
protiprávní jednání odstranit nebo znepřístupnit protiprávní obsah informací 
přístupných na online rozhraní57).  

(2) Hrozí-li riziko závažné újmy společným zájmům spotřebitelů a nelze-li účelu 
dosáhnout jinak, příslušný orgán může rozhodnutím nařídit poskytovateli služby 
informační společnosti podle zvláštního právního předpisu upravujícího služby 
informační společnosti, aby v případě zjištění protiprávního obsahu ukládaných 
informací nebo v případě protiprávního jednání osoby odpovědné za toto jednání 
neprodleně odstranil nebo znepřístupnil takové informace anebo zobrazil varování pro 
spotřebitele přistupující k on-line rozhraní, a to až do doby zjednání nápravy. 

 

§ 24j 

Oprávnění dalších subjektů 

(1) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je oprávněno poskytovat 
orgánům příslušným pro vymáhání dodržování právních předpisů Evropské unie na 
ochranu zájmů spotřebitelů jmenovaným členskými státy Evropské unie nebo 
Evropského hospodářského prostoru a Evropské komisi varování týkající se podezření 
na protiprávní jednání a poskytovat jim informace, které má k dispozici58).  

(2) Oprávnění poskytovat varování a informace podle odstavce 1 může být uděleno 
také právnické osobě, jež má oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, jejíž hlavní 
činností je ochrana zájmů spotřebitelů a která 

a) byla založena v souladu s právními předpisy České republiky a aktivně působí 
v oblasti ochrany spotřebitelů alespoň po dobu dvou let, 

b) je nezávislá a není založena za účelem vytváření zisku, 

c) má vypořádány veškeré finanční závazky k České republice a 

d) disponuje odborníky garantujícími odborné znalosti nezbytné pro výkon činnosti 
podle odstavce 1. 

(3)  O oprávnění podle odstavce 1 požádá právnická osoba písemně Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodne o žádosti do dvou 
měsíců od jejího obdržení. 

(4)  Splňuje-li právnická osoba stanovené podmínky, udělí jí Ministerstvo průmyslu a 
obchodu oprávnění podle odstavce 1.  

(5)  Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje Evropskou komisi o udělení 
oprávnění podle odstavce 1 a bez zbytečného odkladu od vydání rozhodnutí podle 
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odstavce 4. 

(6)  Právnická osoba informuje Ministerstvo průmyslu a obchodu o jakýchkoliv 
okolnostech, které by mohly mít vliv na její oprávnění podle odstavce 1, zejména o 
neplnění podmínek uvedených v odstavci 2.  

(7)  Ministerstvo průmyslu a obchodu kontroluje, zda právnická osoba, které bylo 
uděleno oprávnění podle odstavce 1, splňuje podmínky podle odstavce 2. Pokud zjistí, že 
daná právnická osoba podmínky nesplňuje, rozhodne o odebrání oprávnění podle 
odstavce 1 a bez zbytečného odkladu o tom informuje Evropskou komisi. 

(8)  Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu zjistí, že varování a informace 
poskytované právnickou osobou podle odstavce 1 nejsou dostatečně správné, aktuální a 
přesné, vyzve právnickou osobu k bezodkladnému zjednání nápravy. Pokud Ministerstvo 
průmyslu a obchodu shledá, že činnost právnické osoby v oblasti vydávání varování a 
informací podle odstavce 1 vykazuje závažné nebo opakované nedostatky, rozhodne o 
odebrání oprávnění podle odstavce 1 a bez zbytečného odkladu o tom informuje 
Evropskou komisi. 

 

_____ 
51) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně 
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
52) Článek 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o 
spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 
ochranu zájmů spotřebitele. 
 
53) Článek 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o 
spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 
ochranu zájmů spotřebitele. 
 
54) Článek 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o 
spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 
ochranu zájmů spotřebitele. 
 
55) Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů. 
56) § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

57) Článek 3 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394. 
 
58) Článek 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394. 
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ČÁST OSMÁ SEDMÁ 

Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele 

 

ČÁST DEVÁTÁ OSMÁ 

Společná a závěrečná ustanovení 
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