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§ 1 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně 
spotřebitele 

Předmět a rozsah úpravy 
 
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské 
unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy 
Evropské unie 48) a upravuje působnost veřejné správy v 
oblasti ochrany spotřebitele, včetně působnosti 
správních orgánů při přeshraniční spolupráci s orgány 
jiných členských států Evropské unie a Evropského 
hospodářského prostoru 

32017R2394 
 

Článek 1 Předmět  
 
Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž orgány, které byly svými členskými státy 
určeny jako orgány příslušné pro vymáhání dodržování právních předpisů Unie na 
ochranu zájmů spotřebitelů, mezi sebou navzájem a s Komisí spolupracují a 
koordinují své činnosti s cílem vymáhat dodržování těchto právních předpisů a 
zajistit bezproblémové fungování vnitřního trhu a s cílem posílit ochranu 
ekonomických zájmů spotřebitelů. 

§ 24 odst. 14 až 16 
zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně 
spotřebitele 

(14) Přestupku se dopustí ten, kdo neposkytne 
příslušnému orgánu údaje nebo dokumenty požadované 
podle § 24g. 
 
(15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou 
rozhodnutím vydaným podle § 24h nebo 24i odst. 1. 
 
(16) Poskytovatel služby informační společnosti se 
dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou 
rozhodnutím podle § 24i odst. 2. 

32017R2394 
 

Článek 6 odst. 
3 

Členské státy zajistí, aby měly další orgány veřejné moci uvedené v odstavci 1 k 
dispozici prostředky a pravomoci nezbytné k účinné spolupráci s příslušnými 
orgány při uplatňování tohoto nařízení. Tyto další orgány veřejné moci pravidelně 
informují příslušné orgány o opatřeních přijímaných v rámci uplatňování tohoto 
nařízení. 

§ 24d odst. 1 zákona 
č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

Ústřední styčný úřad a příslušné orgány 
(1) Ústředním styčným úřadem pro přeshraniční 
spolupráci je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Ústřední styčný úřad zajišťuje koordinaci správních 
orgánů při uplatňování nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/2394 a plní informační povinnosti 
vůči Evropské komisi.  
 

32017R2394 
 

Článek 5 odst. 
1 a 3 
 

Příslušné orgány a ústřední styčné úřady  
1. Každý členský stát určí jeden nebo více příslušných orgánů a ústřední styčný 
úřad, které jsou odpovědné za uplatňování tohoto nařízení.  
3. Ústřední styčný úřad v každém členském státě odpovídá za koordinaci 
vyšetřovacích a donucovacích činností týkajících se protiprávních jednání, na něž se 
vztahuje toto nařízení, která jsou prováděna příslušnými orgány, dalšími orgány 
veřejné moci uvedenými v článku 6 a případně určenými subjekty. 
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§ 24d odst. 2 a 3 
zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně 
spotřebitele 

(2) Správními orgány příslušnými k uplatňování nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ve 
smyslu jeho čl. 3 bodu 1 (dále jen „příslušný orgán“)  
jsou na základě oprávnění k výkonu dozoru založeného 
tímto zákonem nebo oprávnění k výkonu kontroly 
založeného jiným zákonem 
 
a) Česká obchodní inspekce,  
b) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,   
c) krajské hygienické stanice, 
d) Státní veterinární správa,  
e) obecní živnostenské úřady, 
f) krajské živnostenské úřady,   
g) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, 
h) Česká národní banka, 
i) Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
j) Energetický regulační úřad, 
k) Český telekomunikační úřad, 
l) Úřad pro ochranu osobních údajů,  
m) celní úřady, 
n) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 
o) Ministerstvo zdravotnictví,   
p) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a 
léčiv,   
q) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,   
r) Drážní úřad, 
s) Úřad pro civilní letectví, 
t) Státní plavební správa, 
u) dopravní úřady, 
v) Ministerstvo financí,  
w) Ministerstvo pro místní rozvoj. 
 
(3) Příloha č. 3 tohoto zákona stanoví působnost 
příslušných orgánů pro konkrétní oblasti upravené 
předpisy Evropské unie uvedené v příloze nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394. 

32017R2394 
 

Článek 5 odst. 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pokud existuje na jejich území více než jeden příslušný orgán, zajistí členské 
státy, aby povinnosti těchto příslušných orgánů byly jasně vymezeny a aby 
příslušné orgány mezi sebou úzce spolupracovaly za účelem účinného plnění těchto 
povinností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

§ 24e odst. 1 zákona 
č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

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

32017R2394 
 

Článek 8 odst. 
1 

Informace a seznamy  
Každý členský stát bezodkladně sdělí Komisi tyto informace, jakož i jakékoli jejich 
změny:  
a) údaje o příslušných orgánech, ústředním styčném úřadu, určených subjektech a 
subjektech vydávajících externí varování podle čl. 27 odst. 1 a jejich kontaktní 
údaje; a  
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b) informace o organizaci, pravomocích a povinnostech příslušných orgánů. 

§ 24e odst. 2 zákona 
č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

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. 
 

32017R2394 
 

Článek 37 
odst. 1 

Priority v oblasti vymáhání dodržování právních předpisů  
Do dne 17. ledna 2020 a poté každé dva roky si členské státy vymění mezi sebou 
navzájem a s Komisí informace o svých prioritách v oblasti vymáhání dodržování 
právních předpisů, pokud jde o uplatňování tohoto nařízení.  
Tyto informace zahrnují:  
a) informace týkající se tržních trendů, které mohou mít dopad na zájmy 
spotřebitelů v dotčeném členském státě a v jiných členských státech;  
b) přehled činností prováděných podle tohoto nařízení během posledních dvou let, 
zejména vyšetřovacích a donucovacích opatření týkajících se rozsáhlých 
protiprávních jednání;  
c) statistiky vyměňované prostřednictvím varování uvedených v článku 26;  
d) předběžné prioritní oblasti pro vymáhání dodržování právních předpisů Unie na 
ochranu zájmů spotřebitelů v dotčeném členském státě na následující dva roky; a  
e) navrhované prioritní oblasti pro vymáhání dodržování právních předpisů Unie na 
ochranu zájmů spotřebitelů na úrovni Unie na následující dva roky. 

§ 24e odst. 3 zákona 
č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

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

CELEX 
32017R2394 
 

Článek 8 odst. 
1 
 
 
Článek 37 
odst. 1 

1. Každý členský stát bezodkladně sdělí Komisi tyto informace, jakož i jakékoli 
jejich změny:  
 
1. Do dne 17. ledna 2020 a poté každé dva roky si členské státy vymění mezi sebou 
navzájem a s Komisí informace o svých prioritách v oblasti vymáhání dodržování 
právních předpisů, pokud jde o uplatňování tohoto nařízení.  
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§ 24f zákona č. 
634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

V rámci kontroly dodržování právních předpisů a za 
účelem postihování protiprávního jednání, kterým se pro 
účely této části rozumí protiprávní jednání uvnitř 
Evropské unie51), rozsáhlé protiprávní jednání52) nebo 
rozsáhlé protiprávní jednání s unijním rozměrem53) (dále 
jen „protiprávní jednání“), postupují příslušné orgány 
podle kontrolního řádu, správního řádu a jiných 
právních předpisů54). Kromě pravomocí vyplývajících 
z těchto právních předpisů využívají také pravomoci 
podle § 24g až 24i.  
_____ 
51) 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. 
52) 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. 
53) 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. 
54) 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. 

CELEX 
32017R2394 
 

Článek 9 odst. 
1 

Každý příslušný orgán má minimální vyšetřovací a donucovací pravomoci 
stanovené v odstavcích 3, 4, 6 a 7 tohoto článku, které jsou nezbytné pro 
uplatňování tohoto nařízení, a vykonává je v souladu s článkem 10. 

§ 24g zákona č. 
634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

(1) Příslušný orgán před zahájením kontroly a v jejím 
průběhu je oprávněn požadovat jen údaje nebo 
dokumenty, které jsou nezbytné ke zjištění toho, zda 
došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je 
spáchal, a to v jakémkoli formátu nebo formě a bez 
ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, nebo místo, 
kde jsou uloženy. Toto oprávnění má příslušný orgán 
vůči osobě, u které lze důvodně předpokládat, že s 
požadovanými údaji nebo dokumenty nakládá. Tím není 
dotčena povinnost mlčenlivosti, jež byla uložena nebo 
uznána jiným právním předpisem. 
 
(2) Příslušný orgán si může pouze za účelem zjištění 
toho, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, a 
kdo je spáchal, vyžádat od banky, spořitelního a 

CELEX 
32017R2394 
 

Článek 9 odst. 
3 písm. a) a b) 

Příslušné orgány mají alespoň tyto vyšetřovací pravomoci:  
a) pravomoc získat přístup k veškerým dokumentům, údajům nebo informacím 
týkajícím se protiprávního jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, v jakékoli 
formě či formátu, bez ohledu na médium, na kterém jsou uloženy, či na místo, kde 
jsou uloženy; 
b) pravomoc žádat jakýkoli orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt v rámci 
jejich členského státu nebo jakoukoli fyzickou osobu nebo právnickou osobu o 
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, za účelem zjištění, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, 
na něž se vztahuje toto nařízení, a za účelem zjištění podrobností takového 
protiprávního jednání včetně sledování finančních a datových toků, zjištění 
totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků a zjištění informací 
týkajících se bankovních účtů a vlastnictví internetových stránek;  
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úvěrního družstva a zahraniční banky vykonávající na 
území České republiky činnost prostřednictvím své 
pobočky (dále jen „banka“) 
a) číslo účtu nebo jiný jedinečný identifikátor účtu,  
b) údaje o majiteli účtu a zmocněnci, který byl nebo je 
oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtu.   

§ 24h zákona č. 
634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

Dochází-li k protiprávnímu jednání, může příslušný 
orgán rozhodnutím nařídit osobě, která se protiprávního 
jednání dopouští, aby se tohoto jednání zdržela. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 
účinek. 

CELEX 
32017R2394 
 

Článek 9 odst. 
4 písm. e)  

Příslušné orgány mají alespoň tyto donucovací pravomoci: 
pravomoc písemně nařídit obchodníkovi, aby ukončil protiprávní jednání, na něž se 
vztahuje toto nařízení 

§ 24i odst. 1 zákona 
č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

Hrozí-li riziko závažné újmy společným zájmům 
spotřebitelů55) a nelze-li ochrany zájmů spotřebitele 
dosáhnout jinak, může příslušný orgán rozhodnutím 
tomu, kdo jednal protiprávně, uložit povinnost odstranit 
nebo znepřístupnit protiprávní obsah informací 
přístupných na on-line rozhraní56).  
 _____ 
55) Článek 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2394. 
56) Článek 3 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2394. 

CELEX 
32017R2394 
 

Článek 9 odst. 
4 písm. g) bod 
i) 

nejsou-li k dispozici jiné účinné prostředky k dosažení ukončení nebo zákazu 
protiprávního jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, a s cílem zabránit riziku 
závažné újmy společným zájmům spotřebitelů:  
pravomoc odstranit obsah nebo omezit přístup k on-line rozhraní nebo nařídit 
zřetelné zobrazení varování pro spotřebitele při přístupu k on-line rozhraní; 

§ 24i odst. 2 zákona 
č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

Hrozí-li riziko závažné újmy společným zájmům 
spotřebitelů a nelze-li ochrany zájmů spotřebitele 
dosáhnout jinak, příslušný orgán může rozhodnutím 
uložit poskytovateli služby informační společnosti podle 
právního předpisu upravujícího některé služby 
informační společnosti57), aby v případě zjištění 
protiprávního obsahu ukládaných informací nebo 
protiprávního jednání neprodleně odstranil nebo až do 
doby zjednání nápravy omezil přístup nebo znepřístupnil 
takové informace anebo zobrazil varování pro 
spotřebitele přistupující k on-line rozhraní. 
_____ 
57) 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. 

CELEX 
32017R2394 
 

Článek 9 odst. 
4 písm. g) bod 
ii) a iii) 

pravomoc nařídit poskytovateli hostingových služeb, aby on-line rozhraní odstranil, 
nebo aby k němu znemožnil či omezil přístup; nebo  
iii) případně pravomoc nařídit registrům nebo registrátorům domén vymazat plně 
kvalifikované doménové jméno a umožnit toto jméno zaregistrovat dotčenému 
příslušnému orgánu;  
včetně možnosti požádat třetí stranu nebo další orgán veřejné moci, aby provedly 
tato opatření; 

§ 24j odst. 1 a 2 
zákona č. 634/1992 
Sb., o ochraně 
spotřebitele 

(1) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je 
oprávněno poskytovat příslušným orgánům členských 
států Evropské unie nebo Evropského hospodářského 
prostoru a Evropské komisi externí varování podle čl. 27 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

CELEX 
32017R2394 
 

Článek 27 
odst. 1 

Externí varování  
1. Každý členský stát svěří, pokud je to opodstatněné, určeným subjektům, 
evropským spotřebitelským centrům, spotřebitelským organizacím a sdružením 
spotřebitelů a případně sdružením obchodníků, která mají nezbytné odborné 
znalosti, pravomoc vydávat varování příslušným orgánům dotčených členských 
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2017/2394 (dále jen „externí varování“). 
 

(2) Oprávnění poskytovat příslušným orgánům 
členských států Evropské unie nebo Evropského 
hospodářského prostoru a Evropské komisi externí 
varování Ministerstvo průmyslu a obchodu udělí 
právnické osobě, jejímž hlavním účelem v souladu se 
zakladatelským právním jednáním je ochrana zájmů 
spotřebitelů a která 

států a Komisi týkající se podezření na protiprávní jednání, na něž se vztahuje toto 
nařízení, a poskytovat informace, které mají k dispozici, podle čl. 26 odst. 3 (dále 
jen „externí varování“). Každý členský stát bezodkladně předloží Komisi seznam 
těchto subjektů a informuje ji o jeho jakýchkoli změnách.  

§ 24k zákona č. 
634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele 

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje 
Evropskou komisi o právnické osobě oprávněné 
poskytovat externí varování, a to bezodkladně po nabytí 
právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění. 

 
(2) Právnická osoba bezodkladně informuje 
Ministerstvo průmyslu a obchodu o jakýchkoliv 
okolnostech, které by mohly mít vliv na platnost jejího 
oprávnění, zejména o tom, že přestala splňovat 
podmínky podle § 24j odst. 2 písm. a) až e). 

 Článek 27 
odst. 1 

Externí varování  
1. Každý členský stát svěří, pokud je to opodstatněné, určeným subjektům, 
evropským spotřebitelským centrům, spotřebitelským organizacím a sdružením 
spotřebitelů a případně sdružením obchodníků, která mají nezbytné odborné 
znalosti, pravomoc vydávat varování příslušným orgánům dotčených členských 
států a Komisi týkající se podezření na protiprávní jednání, na něž se vztahuje toto 
nařízení, a poskytovat informace, které mají k dispozici, podle čl. 26 odst. 3 (dále 
jen „externí varování“). Každý členský stát bezodkladně předloží Komisi seznam 
těchto subjektů a informuje ji o jeho jakýchkoli změnách.  

§ 24l  zákona č. 
634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele  

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu kontroluje, zda 
právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění, splňuje 
podmínky podle § 24j odst. 2 písm. a) až e). Pokud 
zjistí, že oprávněná právnická osoba podmínky 
nesplňuje, rozhodne o odnětí jejího oprávnění. 
 
(2) Pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu zjistí, že 
externí varování poskytovaná oprávněnou právnickou 
osobou nejsou správná, aktuální nebo přesná, vyzve 
právnickou osobu k bezodkladnému zjednání nápravy. 
Shledá-li Ministerstvo průmyslu a obchodu, že 
právnická osoba výzvu ke zjednání nápravy nesplnila, 
může rozhodnout o odnětí jejího oprávnění poskytovat 
externí varování. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
rozhodne o odnětí oprávnění, pokud oprávněná 
právnická osoba poskytuje nesprávná, neaktuální nebo 
nepřesná externí varování opakovaně. 
 
(3) Rozhodne-li Ministerstvo průmyslu a obchodu o 
odnětí oprávnění podle odstavce 1 nebo 2, bezodkladně 
po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí informuje 
Evropskou komisi o tom, že daná právnická osoba již 
není oprávněna poskytovat externí varování. 

 Článek 27 
odst. 3 

3. Příslušné orgány nejsou v reakci na externí varování povinny zahájit řízení ani 
přijímat jiná opatření. Subjekty, které vydávají externí varování, zajistí, aby byly 
poskytnuté informace správné, aktuální a přesné a bezodkladně je opraví, případně 
odstraní, podle dané situace. 
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§ 38 odst. 5 zákona 
č. 21/1992 Sb., o 
bankách 

Banka je povinna i bez souhlasu klienta poskytnout 
příslušnému orgánu podle zákona upravujícího ochranu 
spotřebitele35) na písemné vyžádání a za podmínek 
stanovených zákonem upravujícím ochranu 
spotřebitele35) číslo nebo jiný jedinečný identifikátor 
účtu, který vedla nebo vede, identifikační údaje o svém 
klientovi, který byl nebo je majitelem tohoto účtu a 
údaje o zmocněnci, který byl nebo je oprávněn nakládat 
s peněžními prostředky na tomto účtu. 
_____ 
35) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů. 

CELEX 
32017R2394 

Článek 9 odst. 
3 písm. b) 

Příslušné orgány mají alespoň tyto vyšetřovací pravomoci:  
b) pravomoc žádat jakýkoli orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt v rámci 
jejich členského státu nebo jakoukoli fyzickou osobu nebo právnickou osobu o 
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, za účelem zjištění, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, 
na něž se vztahuje toto nařízení, a za účelem zjištění podrobností takového 
protiprávního jednání včetně sledování finančních a datových toků, zjištění 
totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků a zjištění informací 
týkajících se bankovních účtů a vlastnictví internetových stránek; 

§ 25b odst. 5 zákona 
č. 87/1995 Sb. o 
spořitelních a 
úvěrních družstvech  

(5) Družstevní záložna je povinna i bez souhlasu člena 
poskytnout příslušnému orgánu podle zákona 
upravujícího ochranu spotřebitele48) na písemné 
vyžádání a za podmínek stanovených zákonem 
upravujícím ochranu spotřebitele48) číslo nebo jiný 
jedinečný identifikátor účtu, který vedla nebo vede, 
identifikační údaje o svém členovi, který byl nebo je 
majitelem tohoto účtu, a údaje o zmocněnci, který byl 
nebo je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na 
tomto účtu. 
48) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů. 

CELEX 
32017R2394 

Článek 9 odst. 
3 písm. b) 

Příslušné orgány mají alespoň tyto vyšetřovací pravomoci:  
b) pravomoc žádat jakýkoli orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt v rámci 
jejich členského státu nebo jakoukoli fyzickou osobu nebo právnickou osobu o 
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, za účelem zjištění, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, 
na něž se vztahuje toto nařízení, a za účelem zjištění podrobností takového 
protiprávního jednání včetně sledování finančních a datových toků, zjištění 
totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků a zjištění informací 
týkajících se bankovních účtů a vlastnictví internetových stránek; 

§ 7c odst. 1 zákona 
č. 40/1995 Sb., o 
regulaci reklamy 

(5) Orgán dozoru může nařídit odstranění nebo ukončení 
reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit k tomu 
přiměřenou lhůtu. Může též zakázat nepřípustnou 
srovnávací reklamu nebo reklamu, která je nekalou 
obchodní praktikou. Orgán dozoru je oprávněn 
pozastavit zahájení šíření nepovolené srovnávací 
reklamy nebo reklamy, která je nekalou obchodní 
praktikou5). Pro takový postup se nevyžaduje vznik 
skutečné ztráty či jiné újmy způsobené takovou 
reklamou, ani zavinění zadavatele reklamy; tento postup 
však nezakládá oprávnění k zavedení systému předběžné 
kontroly návrhů reklamy před jejím šířením. 

CELEX 
32001L0083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 97 
odst. 2 a 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Na základě právních předpisů uvedených v odstavci 1 udělí členské státy 
soudům nebo správním orgánům pravomoci, které jim v případech, kdy považují 
taková opatření za nezbytná s ohledem na všechny dotčené zájmy, a zejména 
veřejný zájem, umožní 
- nařídit zastavení klamavé reklamy nebo učinit příslušné právní kroky k nařízení 
zastavit klamavou reklamu, nebo 
- nařídit zákaz nebo učinit příslušné právní kroky k nařízení zákazu v případě, že 
klamavá reklama dosud nebyla zveřejněna, avšak je zřejmé, že k jejímu zveřejnění 
má dojít, a to i bez důkazu prokazujícího skutečnou ztrátu nebo škodu nebo úmysl 
či nedbalost na straně zadavatele reklamy. 
(3) Členské státy stanoví, že opatření uvedená ve druhém pododstavci se přijmou v 
urychleném řízení buď s předběžnou, nebo konečnou platností.  
Každý členský stát sám rozhodne, kterou ze dvou možností uvedených v prvním 
pododstavci zvolí. 
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CELEX 
32005L0029 
 
CELEX 
32006L0114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELEX 
32003L0033 
 

Článek 5 odst.  
1 
 
 
Článek 5 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 5 odst. 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek 7 
 

Zákaz nekalých obchodních praktik 
(1) Nekalé obchodní praktiky jsou zakázány. 
 
 
(1) Členské státy zajistí, aby v zájmu obchodníků a soutěžitelů existovaly přiměřené 
a účinné prostředky pro boj proti klamavé reklamě a pro dodržování předpisů o 
srovnávací reklamě. Tyto prostředky zahrnují právní předpisy, jež umožní osobám 
nebo organizacím, které mají podle vnitrostátních právních předpisů oprávněný 
zájem na potírání klamavé reklamy nebo na regulaci srovnávací reklamy, aby: 
a) podaly žalobu ohledně takové reklamy nebo 
b) napadly takovou reklamu u správního orgánu, který je příslušný k rozhodování o 
stížnostech nebo k podání podnětu k zahájení příslušného soudního řízení. 
 
(3) Na základě předpisů uvedených v odstavcích 1 a 2 přenesou členské státy na 
soudy nebo správní orgány pravomoci, které je v nezbytných případech s ohledem 
na všechny dotčené zájmy, a zejména veřejný zájem, zmocňují, aby:  
a) nařídily zastavení nebo zahájily příslušné soudní řízení, které přikazuje zastavení 
klamavé reklamy nebo nedovolené srovnávací reklamy, 
b) pokud klamavá reklama nebo nedovolená srovnávací reklama nebyla dosud 
uveřejněna, avšak k jejímu uveřejnění  má bezprostředně dojít, zakázaly takovou 
reklamu nebo zahájily příslušné řízení směřující k jejímu zákazu. 
První pododstavec se použije i bez důkazu prokazujícího skutečnou ztrátu či škodu 
nebo úmysl či nedbalost na straně zadavatele reklamy. Členské státy stanoví, že 
opatření uvedená v prvním pododstavci mohou být přijata ve zkráceném řízení jako 
opatření předběžná nebo opatření konečná podle uvážení členského státu. 
 
Členské státy stanoví pravidla pro sankce ukládané v případě porušení 
vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a učiní všechna 
opatření, která jsou nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musejí být účinné, přiměřené a odrazující. Nejpozději do data určeného v článku 10 
oznámí členské státy tato pravidla Komisi a neprodleně jí oznámí jakékoli následné 
změny, které se jich budou týkat. 
Pravidla zahrnují ustanovení, která zajistí, že osoby či organizace, které mohou 
podle vnitrostátních právních předpisů ospravedlnit oprávněný zájem na potlačení 
reklamy, sponzorství či jiných záležitostí neslučitelných s touto směrnicí, mohou 
podniknout právní kroky proti takové reklamě nebo sponzorství nebo mohou na 
takovou reklamu či sponzorství upozornit správní orgán, který je příslušný pro 
vyřizování stížností nebo pro zahájení vhodného soudního řízení. 

§ 48 odst. 1 písm.p) 
zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární 
péči 

Ústřední veterinární správa 
(p) plní úkoly vyplývající pro ni z předpisů Evropské 
unie2), včetně výkonu dozoru nad plněním povinností 
vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto 
předpisů, vydává povolení k přijetí vedlejších 

CELEX 
32006L0088 
 

Čl. 54 odst. 1 
druhý 
pododstavec 

Příslušné orgány fungují a vykonávají své povinnosti v souladu s nařízením (ES) č. 
882/2004. 
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živočišných produktů náležejících mezi materiály 1. 
nebo 2. kategorie a zpracovaných produktů 
pocházejících z těchto materiálů, které jsou odesílány z 
jiných členských států do České republiky jako státu 
určení, 

§ 48 odst. 1 písm. v) 
zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární 
péči 

Krajská veterinární správa 
(v) plní úkoly vyplývající pro ni z předpisů Evropské 
unie2), včetně výkonu dozoru nad plněním povinností 
vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto 
předpisů 

CELEX 
32006L0088 
 

Čl. 54 odst. 1 
druhý 
pododstavec 

Příslušné orgány fungují a vykonávají své povinnosti v souladu s nařízením (ES) č. 
882/2004. 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32017R2394 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 
32001L0083 Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních 

léčivých přípravků 
32005L0029 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 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) 

32006L0114 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované 
znění) (Text s významem pro EHP) 

32003L0033 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských 
států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky (Text s významem pro EHP) 

32006L0088 Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty 
akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů 
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