
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení (část, §, 
odst., písm., apod.) Obsah Celex č. 

Ustanovení (čl., odst., 
písm., bod, apod.) Obsah 

Zákon č. 634/1992 
Sb. o ochraně 
spotřebitele 
 
§ 1 odst. 1 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie1), zároveň 
navazuje na přímo použitelné předpisy 
Evropské unie48), 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. 

32018R0302 Čl. 7 odst. 1 Článek 7 
Vymáhání 
1. Každý členský stát určí subjekt či subjekty 
odpovědné za přiměřené a účinné vymáhání tohoto 
nařízení. 

                                                 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, 
směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních 
praktikách). 
 Směrnice Rady 69/493/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních 
částech obuvi prodávané spotřebiteli. 
 Směrnice Rady 87/357/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví 
nebo bezpečnost spotřebitelů. 
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o 
dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a výměně. 
Směrnice 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. 
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Stránka 2 (celkem 6) 

   Čl. 7 odst. 2 2. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření 
za porušení ustanovení tohoto nařízení a zajistí jejich 
uplatňování. Stanovená opatření musí být účinná, 
přiměřená a odrazující. 

   Čl. 8 Článek 8 
Pomoc spotřebitelům 
Každý členský stát určí subjekt či subjekty odpovědné 
za poskytování praktické pomoci spotřebitelům pro 
případ sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem, který 
vznikne v důsledku použití tohoto nařízení. 

                                                 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů). 
2) § 214 a násl. občanského zákoníku. 
48) 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. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků 
na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 
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). 
Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na 
státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES. 
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§ 20l odst. 3 Evropské spotřebitelské centrum Česká 
republika poskytuje spotřebiteli 
praktickou pomoc pro případ jeho 
sporu s obchodníkem, který vznikne v 
důsledku použití přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího 
neoprávněné zeměpisné blokování49). 

32018R0302 Čl. 8 Článek 8 
Pomoc spotřebitelům 
Každý členský stát určí subjekt či subjekty odpovědné 
za poskytování praktické pomoci spotřebitelům pro 
případ sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem, který 
vznikne v důsledku použití tohoto nařízení. 

§ 23 odst. 11 (11) Energetický regulační úřad 
provádí na úseku podnikání v 
energetických odvětvích dozor nad 
dodržováním povinností stanovených v 
§ 4 až 6, 12 a 14 a přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím 
neoprávněné zeměpisné blokování49). 

32018R0302 Čl. 7 odst. 1 Článek 7 
Vymáhání 
1. Každý členský stát určí subjekt či subjekty 
odpovědné za přiměřené a účinné vymáhání tohoto 
nařízení. 

                                                 
49) Nařízení (EU) 2018/302. 
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Stránka 4 (celkem 6) 

§ 23 odst. 16 (16) Dozor nad dodržováním 
povinností stanovených tímto zákonem 
a přímo použitelným předpisem 
Evropské unie upravujícím 
neoprávněné zeměpisné blokování49), u 
profese vykonávané členem profesní 
komory s povinným členstvím provádí 
příslušný orgán stanovený zvláštním 
právním předpisem a zjištěné porušení 
postihuje podle zvláštního právního 
předpisu, s výjimkou profesí v oblasti 
finančních služeb, kde je k dozoru 
příslušná Česká národní banka. 

32018R0302 Čl. 7 odst. 1 Článek 7 
Vymáhání 
1. Každý členský stát určí subjekt či subjekty 
odpovědné za přiměřené a účinné vymáhání tohoto 
nařízení. 

§ 23 odst. 20 (20) Česká obchodní inspekce provádí 
dozor nad dodržováním povinností 
stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím 
neoprávněné zeměpisné blokování49). 

32018R0302 Čl. 7 odst. 1 Článek 7 
Vymáhání 
1. Každý členský stát určí subjekt či subjekty odpovědné 
za přiměřené a účinné vymáhání tohoto nařízení. 
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Stránka 5 (celkem 6) 

§ 24 odst. 8 (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). 

32018R0302 Čl. 7 odst. 2 2. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření 
za porušení ustanovení tohoto nařízení a zajistí jejich 
uplatňování. Stanovená opatření musí být účinná, 
přiměřená a odrazující. 

§ 24 odst. 14 písm. c) 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), 

32018R0302 Čl. 7 odst. 2 2. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření 
za porušení ustanovení tohoto nařízení a zajistí jejich 
uplatňování. Stanovená opatření musí být účinná, 
přiměřená a odrazující. 
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Stránka 6 (celkem 6) 

§ 24 odst. 14 písm. e) e) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek 
podle odstavců 5 a 6 a odstavce 8 písm. 
a), b), c). 

32018R0302 Čl. 7 odst. 2 2. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání opatření 
za porušení ustanovení tohoto nařízení a zajistí jejich 
uplatňování. Stanovená opatření musí být účinná, 
přiměřená a odrazující. 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32018R0302 Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného 
zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či 
místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 
a směrnice 2009/22/ES 
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