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Vládní návrh

ZÁKON

ze dne ……2019,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. I
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č.
40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č.
64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č.
452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č.
186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č.
155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č.
219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č.
303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č.
378/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 264/2017 Sb., zákona č.
371/2017 Sb., zákona č. 179/2019 Sb. a zákona …/2019 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 48 zní:

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

některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele,

b) mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,
c) 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, a
d) oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů2) nebo jiných právnických osob založených k
ochraně spotřebitele.

CELEX 32017R2394
_____
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).
1)

Směrnice Rady 69/493/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
křišťálového skla ve znění směrnice Rady 2006/96/ES, Aktu o přistoupení Dánska, Irska a Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska, Aktu o přistoupení Řecka a Aktu o podmínkách
přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Maďarské
republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o
úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
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 ve znění směrnice Rady 2006/96/ES a směrnice Rady 2013/15/EU.
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, ve znění
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302.
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).
48)

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. 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, v platném
znění.
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 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. 2017/2394 a směrnice
2009/22/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004, v platném znění.“.
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2.
V § 24 se za odstavec 13 vkládají nové odstavce 14 až 16, které znějí:
„(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.
CELEX 32017R2394“.
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 17.
3.

V § 24 odst. 17 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) 500 000 Kč za přestupek podle odstavce 14,“.
Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).
4.

V § 24 odst. 17 písm. e) se text „9, 10 a 13“ nahrazuje textem „9, 10, 13, 15 a 16,“.

5.

V § 24b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Přestupky podle § 24 odst. 14 až 16 projedná správní orgán příslušný podle § 24d odst. 2.“.
6.
Za část šestou se vkládá nová část sedmá, která včetně nadpisů a poznámek pod čarou č.
50 až 57 zní:

„ČÁST SEDMÁ
Působnost správních orgánů při přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a
oprávnění dalších subjektů

§ 24c
Tato část upravuje postup správních orgánů při přeshraniční spolupráci s orgány jiných
členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru při uplatňování přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi orgány příslušnými pro vymáhání
dodržování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele50), a za tímto účelem upravuje působnost
správních orgánů, jakož i další ustanovení, která slouží pro uplatňování tohoto 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 koordinaci správních orgánů při uplatňování nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 a plní informační povinnosti vůči Evropské komisi.
(2)

Správními orgány příslušnými k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
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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.
(4)
Správním orgánem, prostřednictvím kterého probíhá vzájemná komunikace mezi ústředním
styčným úřadem a příslušnými orgány při plnění jejich úkolů vyplývajících z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (dále jen „koordinující orgán“), a to i pokud jde o rozdělování
takových úkolů mezi příslušné orgány, je
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a) Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o plnění úkolů krajských hygienických stanic podle
odstavce 2 písm. c),
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, jde-li o plnění úkolů obecních živnostenských úřadů podle
odstavce 2 písm. e), s výjimkou oblasti upravené předpisem Evropské unie 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, jde-li o plnění úkolů celních úřadů podle odstavce 2 písm. m),
d) Ministerstvo pro místní rozvoj, jde-li o plnění úkolů obecních živnostenských úřadů podle
odstavce 2 písm. e) pro oblast upravenou předpisem Evropské unie uvedeným pod číslem 25
přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394, a
e) Ministerstvo dopravy, jde-li o plnění úkolů dopravních úřadů podle odstavce 2 písm. u).
(5)
Při plnění úkolů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 si
ústřední styčný úřad, koordinující orgány a příslušné orgány poskytují veškerou potřebnou
součinnost.

§ 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 1 a 2 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, 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.

§ 24g
(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
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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 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.
(3)
Oprávnění podle odstavce 2 se vztahuje pouze na údaje, které jsou nezbytné ke ztotožnění
osoby odpovědné za protiprávní jednání. Příslušný orgán je oprávněn vymezit v žádosti časové
období, k němuž se požadované údaje vztahují.
(4)
Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2 a 3 podává příslušný orgán prostřednictvím
ústředního styčného úřadu. Žádost musí obsahovat odůvodnění, v němž bude popsáno splnění
podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán odpovídá za správnost údajů uvedených v jím podané
žádosti.
(5)
Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky podle odstavců 2 až 4. V případě
splnění těchto podmínek předá ústřední styčný úřad žádost bance. Banka bezodkladně poskytne
údaje podle odstavců 2 a 3 příslušnému orgánu.

§ 24h
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.
§ 24i
(1)
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).
(2)
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.
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Oprávnění dalších subjektů
§ 24j
(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) 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
a) byla založena v souladu s právními předpisy České republiky,
b) aktivně působí v oblasti ochrany spotřebitelů alespoň po dobu 2 let,
c) není založena za účelem vytváření zisku,
d) je bezdlužná, a
e) vyhotovila a uložila do sbírky listin veřejného rejstříku výroční zprávy nebo obdobné zprávy
o její činnosti alespoň za poslední 2 uplynulá účetní období, z nichž vyplývá splnění podmínky
podle písmene b).
(3)

Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek,
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
c) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo
d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.

(4)
Bezdlužnost podle odstavce 3 se prokazuje potvrzením příslušného finančního úřadu,
příslušného celního úřadu, příslušné zdravotní pojišťovny a příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení, které nesmí být starší než 30 kalendářních dnů přede dnem podání žádosti o vydání
oprávnění.

§ 24k
(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).
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§ 24l
(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.
CELEX 32017R2394
_____
50)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci
mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu
zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004, v platném znění.
51)

Článek 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.
52)

Článek 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.
53)

Článek 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.
54)

Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
55)

Článek 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.
56)

Článek 3 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.
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.
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Dosavadní části sedmá a osmá se označují jako části osmá a devátá.

7. Za přílohu č. 2 se doplňuje příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k zákonu č. 634/1992 Sb.
Působnost příslušných orgánů k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (§ 24d
odst. 2)
Příslušný
orgán

Právní předpis Evropské unie na ochranu zájmů Provedení předpisu Evropské
spotřebitelů ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení Unie ve vnitrostátním právním
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 řádu

Česká
obchodní
inspekce

1. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských zákoník, v oblasti závazků ze smluv
smlouvách (Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29)
uzavíraných se spotřebitelem
2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998,
s. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti informování
o ceně prodávaných výrobků nebo
poskytovaných služeb, není-li
k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
v oblasti označování zboží cenami

3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých
aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto
zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v oblasti práv z vadného
plnění při prodeji zboží v obchodě a
záruky za jakost

4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 89/2012 Sb., občanský
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých zákoník, v oblasti závazků ze smluv
právních aspektech služeb informační společnosti, uzavíraných se spotřebitelem
zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L
178, 17.7.2000, s. 1)
9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti nekalých
obchodních
praktik,
není-li
k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad

12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách
na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.
36): článek 20

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti diskriminace,
není-li k dozoru věcně příslušný
jiný správní úřad
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Zákon č. 222/2009 Sb., o volném
pohybu služeb, v oblasti zákazu
diskriminace příjemců služeb
15. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných
pravidlech pro provozování leteckých služeb ve
Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3):
články 22, 23 a 24

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele v oblasti informování o
ceně prodávaných výrobků nebo
poskytovaných služeb

16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně
spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv
o dočasném užívání ubytovacího zařízení
(timeshare),
o
dlouhodobých
rekreačních
produktech, o dalším prodeji a o výměně (Úř. věst.
L 33, 3.2.2009, s. 10)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
v oblasti
dočasného
užívání ubytovacího zařízení a
jiných rekreačních služeb

20. 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 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v oblasti závazků ze smluv
uzavíraných se spotřebitelem

21. 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) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63): článek 13

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti informování
spotřebitele
o
subjektu
mimosoudního
řešení
spotřebitelských sporů, není-li
k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad

22. 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) (Úř. věst.
L 165, 18.6.2013, s. 1): článek 14

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti informování
spotřebitele
o
řešení
spotřebitelských sporů on-line

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti dočasného
užívání ubytovacího zařízení a
jiných rekreačních služeb

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti informačních
povinností při prodeji výrobků nebo
poskytování služeb elektronickými
prostředky
prostřednictvím
internetových stránek, v oblasti
poplatků účtovaných v souvislosti s
použitým
způsobem
placení,
v oblasti použití telefonního čísla
s vyšší než běžnou cenou, není-li
k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad

24. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním
2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o styku,
v oblasti
povinností
porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními provozovatelů srovnávacích stránek
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účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním
účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257,
28.8.2014, s. 214): články 3 až 18 a čl. 20 odst. 2
26. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční
přenositelnosti on- line služeb poskytujících obsah
v rámci vnitřního trhu (Úř. věst. L 168, 30.6.2017,
s. 1)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti přeshraniční
spolupráce
v oblasti
ochrany
spotřebitele

27. 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

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele,
v oblasti
zákazu
zeměpisného blokování a dalších
forem diskriminace

Státní
zemědělská a
potravinářská
inspekce

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti nekalých
obchodních praktik na úseku
zemědělských, potravinářských a
tabákových výrobků

Krajské
hygienické
stanice

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti nekalých
obchodních praktik, pokud jde o
prodej výrobků a poskytování
služeb, které jsou upraveny
zákonem o ochraně veřejného
zdraví

Státní
veterinární
správa

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, o ochraně spotřebitele,
v oblasti nekalých obchodních
praktik, na úseku veterinární péče

Obecní
živnostenské
úřady

10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob
se zdravotním postižením a osob s omezenou
schopností pohybu a orientace v letecké dopravě
(Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1)

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském
podnikání
(živnostenský zákon), v oblasti
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povinností provozovatelů cestovní
kanceláře nebo cestovní agentury
18. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech
cestujících při cestování po moři a na
vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení
(ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s.
1)

Zákon č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, v oblasti
povinností provozovatelů cestovní
kanceláře nebo cestovní agentury

19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech dopravě, v oblasti práv cestujících v
cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o autobusové a autokarové dopravě
změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55,
28.2.2011, s. 1)

Krajské
živnostenské
úřady

Český úřad
pro zkoušení
zbraní a
střeliva

25. Směrnice 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 (Úř. věst. L 326,
11.12.2015, s. 1)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v oblasti úpravy zájezdu.

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní praktikou

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a
srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.
21): článek 1, čl. 2 písm. c) a články 4 až 8

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
srovnávací
reklamy,
není-li
k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad.

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998,
s. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti informování
o ceně prodávaných výrobků nebo
poskytovaných služeb, na úseku
střelných zbraní a střeliva

12

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti
cestovního ruchu, v oblasti zájezdů
a spojených cestovních služeb

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání,
v oblasti reklamy, která je nekalou
obchodní
praktikou,
není-li
k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v
oblasti označování zboží cenami

Česká národní
banka

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti nekalých
obchodních praktik, na úseku
střelných zbraní a střeliva

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998,
s. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti informování
o ceně prodávaných výrobků nebo
poskytovaných služeb, u osob
podléhajících jejímu dohledu podle
zákona upravujícího postavení a
působnost České národní banky při
výkonu činnosti, kterou tyto osoby
vykonávají na základě povolení,
licence nebo registrace České
národní banky
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v
oblasti označování zboží cenami

7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění
finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a
o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic
97/7/ES a 98/27/ES (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s.
16)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v oblasti závazků ze smluv
uzavíraných
se
spotřebitelem
v oblasti finančních služeb

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti nekalých
obchodních praktik, u osob
podléhajících jejímu dohledu podle
zákona upravujícího postavení a
působnost České národní banky při
výkonu činnosti, kterou tyto osoby
vykonávají na základě povolení,
licence nebo registrace České
národní banky

Zákon č. 6/1993 Sb., o České
národní bance, v oblasti vymezení
působnosti
nad
dodržováním
povinností stanovených občanským
zákoníkem pro uzavírání smluv o
finančních službách uzavíraných na
dálku

14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 257/2016
2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru
13

Sb.,

o

spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady
87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66)
21. 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) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63): článek 13

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti informování
spotřebitele
o
subjektu
mimosoudního
řešení
spotřebitelských sporů, u osob
podléhajících jejímu dohledu podle
zákona upravujícího postavení a
působnost České národní banky při
výkonu činnosti, kterou tyto osoby
vykonávají na základě povolení,
licence nebo registrace České
národní banky

23. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 257/2016
2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru
spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k
bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a
2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst.
L 60, 28.2.2014, s. 34): články 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 22, 23, kapitola 10 a přílohy I a II

Sb.,

o

24. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním
2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o styku,
v oblasti
poskytování
porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními platebních služeb
účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním
účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257,
28.8.2014, s. 214): články 3 až 18 a čl. 20 odst. 2
Státní ústav
pro kontrolu
léčiv

5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých
přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67):
články 86 až 100

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a
o změnách některých souvisejících
zákonů
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
reklamy na humánní léčivé
přípravky, na lidské tkáně a buňky a
sponzorování v této oblasti, nejde-li
o reklamu šířenou v rozhlasovém a
televizním
vysílání
a
v audiovizuálních
mediálních
službách na vyžádání

9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých spotřebitele, v oblasti nekalých
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na obchodních praktik, na úseku léčiv
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Energetický
regulační úřad

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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání,
v oblasti reklamy, která je nekalou
obchodní praktikou, na humánní
léčivé přípravky, na lidské tkáně a
buňky a sponzorování v této oblasti,
nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním vysílání
a v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a
srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.
21): článek 1, čl. 2 písm. c) a články 4 až 8, a to
v rozsahu jeho provedení do vnitrostátního
právního předpisu v oblasti srovnávací reklamy

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
srovnávací reklamy na humánní
léčivé přípravky, na lidské tkáně a
buňky a sponzorování v této oblasti,
nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním vysílání
a v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998,
s. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, na úseku podnikání v
energetických odvětvích

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti nekalých
obchodních praktik, na úseku
podnikání
v
energetických
odvětvích

12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách
na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.
36): článek 20

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti diskriminace,
na úseku podnikání
v energetických odvětvích.

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,
v oblasti označování zboží cenami

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném
pohybu služeb, v oblasti zákazu
diskriminace příjemců služeb.
21. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním spotřebitele, v oblasti informování
15

Český
telekomunikač
ní úřad

řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(směrnice o alternativním řešení spotřebitelských
sporů) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63): článek 13

spotřebitele
o
subjektu
mimosoudního
řešení
spotřebitelských sporů, na úseku
podnikání
v
energetických
odvětvích

27. 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

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele,
v oblasti
neoprávněného
zeměpisného
blokování
a
dalších
forem
diskriminace, na úseku podnikání v
energetických odvětvích

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, 18.3.1998,
s. 27)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, na úseku služeb
elektronických
komunikací
a
poštovních služeb

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti nekalých
obchodních praktik, na úseku
služeb elektronických komunikací a
poštovních služeb

20. 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 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti informačních
povinností při prodeji výrobků nebo
poskytování služeb elektronickými
prostředky
prostřednictvím
internetových stránek, v oblasti
poplatků účtovaných v souvislosti s
použitým
způsobem
placení,
v oblasti použití telefonního čísla
s vyšší než běžnou cenou na úseku
služeb elektronických komunikací a
poštovních služeb.

21. 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) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63): článek 13

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti informování
spotřebitele
o
subjektu
mimosoudního
řešení
spotřebitelských sporů, na úseku
služeb elektronických komunikací a
poštovních služeb
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Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,
v oblasti označování zboží cenami

Úřad pro
4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
ochranu
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých
osobních údajů právních aspektech služeb informační společnosti,
zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. L
178, 17.7.2000, s. 1)

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o
změně některých zákonů, v oblasti
poskytování služeb informační
společnosti a šíření obchodního
sdělení.

6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování
osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví
elektronických komunikací (směrnice o soukromí a
elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201,
31.7.2002, s. 37): článek 13

Zákon č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících
zákonů, v oblasti nevyžádaných
sdělení

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, pro nevyžádanou
reklamu šířenou elektronickými
prostředky, je-li způsob šíření
nekalou obchodní praktikou

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti nekalých
obchodních praktik, na úseku
provozování hazardních her

Celní úřady
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Zákon č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o
změně některých zákonů, v oblasti
poskytování služeb informační
společnosti a šíření obchodního
sdělení.

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
nevyžádané
reklamy
šířené
elektronickými prostředky, je-li
způsob šíření nekalou obchodní
praktikou

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou, na úseku provozování
hazardních her, nejde-li o reklamu
šířenou v rozhlasovém a televizním
vysílání
a
v audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a
srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.
21): článek 1, čl. 2 písm. c) a články 4 až 8

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
srovnávací reklamy, propagace
nebo
podpory
zakázaných
hazardních her a sponzorování
v této oblasti, nejde-li o reklamu
šířenou v rozhlasovém a televizním
vysílání
a
v audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání

Rada
pro 5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
rozhlasové a 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu
televizní
Společenství týkajícím se humánních léčivých
vysílání
přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67):
články 86 až 100

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a
o změnách některých souvisejících
zákonů, v oblasti týkající se
humánních léčivých přípravků
Zákon č. 231/2001 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, v oblasti týkající se
humánních léčivých přípravků
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
reklamy na humánní léčivé
přípravky šířené v rozhlasovém a
televizním
vysílání
a
v
audiovizuálních
mediálních
službách na vyžádání

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)
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Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní praktikou
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou, šířenou v rozhlasovém a
televizním
vysílání
a
v
audiovizuálních
mediálních
službách na vyžádání

Ministerstvo
zdravotnictví

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a
srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.
21): článek 1, čl. 2 písm. c) a články 4 až 8

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
srovnávací reklamy šířené v
rozhlasovém a televizním vysílání a
v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání.

17. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci
některých právních a správních předpisů členských
států upravujících poskytování audiovizuálních
mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních
mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s.
1): články 9, 10, 11 a články 19 až 26

Zákon č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních
mediálních
službách na vyžádání a o změně
některých
zákonů,
v oblasti
poskytování
audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání.

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní praktikou

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a
srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.
21): článek 1, čl. 2 písm. c) a články 4 až 8

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou, na zdravotní služby,
nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním vysílání
a v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání
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Zákon č. 231/2001 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání a o změně
dalších
zákonů,
v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání.

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
srovnávací reklamy na zdravotní
služby a sponzorování v této
oblasti, nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním vysílání
a v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání

Ústav pro
státní kontrolu
veterinárních
biopreparátů a
léčiv

Ústřední
kontrolní a
zkušební ústav
zemědělský

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní praktikou

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a
srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.
21): článek 1, čl. 2 písm. c) a články 4 až 8

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou, na veterinární léčivé
přípravky, nejde-li o reklamu
šířenou v rozhlasovém a televizním
vysílání
a
v audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání.

9. 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) (Úř.
věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní praktikou
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Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, pro oblast
srovnávací reklamy na veterinární
léčivé přípravky, nejde-li o reklamu
šířenou v rozhlasovém a televizním
vysílání
a
v audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, pro oblast
srovnávací reklamy na přípravky na
ochranu rostlin a pomocné
prostředky, nejde-li o reklamu
šířenou v rozhlasovém a televizním
vysílání
a
v audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a
srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s.
21): článek 1, čl. 2 písm. c) a články 4 až 8

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování
rozhlasového
a
televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti
reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou, na přípravky na ochranu
rostlin a pomocné prostředky,
nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním vysílání
a v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání

Drážní úřad

13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a v oblasti práv a povinností
povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. cestujících v železniční přepravě
věst. L 315, 3.12.2007, s. 14)

Úřad pro
civilní letectví

8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví
společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v
letecké dopravě v případě odepření nástupu na
palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a
kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř.
věst. L 46, 17.2.2004, s. 1)

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském
podnikání
(živnostenský zákon), v oblasti
náhrad a pomoci cestujícím v
letecké dopravě v případě odepření
nástupu na palubu, zrušení nebo
významného zpoždění letů

10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob
se zdravotním postižením a osob s omezenou
schopností pohybu a orientace v letecké dopravě
(Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1)

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví a o změně a doplnění
zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském
podnikání
(živnostenský zákon), v oblasti
práv osob se zdravotním postižením
a osob s omezenou schopností
pohybu a orientace

Státní plavební
správa

18. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech
cestujících při cestování po moři a na
vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení
(ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s.
1)

Zákon č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, v oblasti práv
cestujících při cestování po moři a
na vnitrozemských vodních cestách

Dopravní
úřady

19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech dopravě, v oblasti práv cestujících v
cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o autobusové a autokarové dopravě
změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 55,
28.2.2011, s. 1)

Ministerstvo
financí

24. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním
2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o styku,
v oblasti
poskytování
porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními platebních služeb
účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním
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účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257,
28.8.2014, s. 214): články 3 až 18 a čl. 20 odst. 2
Ministerstvo
pro místní
rozvoj

25. Směrnice 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 (Úř. věst. L 326,
11.12.2015, s. 1)

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti
cestovního ruchu, v oblasti zájezdů
a spojených cestovních služeb

„.“

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o bankách
Čl. II
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona
č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.
306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č.
120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č.
453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č.
70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,
zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb.,
zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.,
zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., se
mění takto:
1.

V § 5a odst. 4 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

2.

V § 5a odst. 6 písm. d) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

3.

V § 36e odst. 5 písm. c) se text „3, 4 a 6“ nahrazuje textem „3 až 5 a 7“.

4.

V § 36g odst. 1 písm. l) se text „3, 4 a 6“ nahrazuje textem „3 až 5 a 7“.
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5.

V § 36h odst. 3 písm. l) se text „3, 4 a 6“ nahrazuje textem „3 až 5 a 7“.

6.

V § 38 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 35

zní:
„(5) 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.
CELEX 32017R2394
35)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12.
7.

V § 38 odst. 9 větě třetí se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

8.
V § 38 odst. 10 se text „2 až 8“ nahrazuje textem „2 až 9“ a text „1 až 8 a 11“ se nahrazuje
textem „1 až 9 a 12“.
9.

V § 39 odst. 1 větě druhé se text „2, 3, 4 a 6“ nahrazuje textem „2 až 5 a 7“.

10. V § 41b se text „2 až 4 a 6“ nahrazuje textem „2 až 5 a 7“ a text „§ 38 odst. 5“ se nahrazuje
textem „§ 38 odst. 6“.
11.

V § 41f odst. 9 se text „2 až 4 a 6“ nahrazuje textem „2 až 5 a 7“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997
Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1990 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb.,
zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 439/2003 Sb.,
zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb.,
zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,
zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb.,
zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb.,
zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a
zákona č. 264/2017 Sb., se mění takto:
1.
V § 2 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1i a 11 zrušuje a zároveň se zrušuje
označení odstavce 1.
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2.

§ 7c se včetně poznámek pod čarou č. 3n a 3o zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. IV
V zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.
231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č.
303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č.
200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č.
95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č.
61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č.
15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č.
159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.
363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č.
122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č.
151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č.
258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č.
458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č.
164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č.
478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č.
174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb.,
zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb.,
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb.,
zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb.,
zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb.,
zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb.,
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb.,
zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb.,
zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb.,
zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb.,
zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb.,
zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb.,
zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.,
zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb.,
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zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb.,
zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb.,
zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb.,
zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb.,
se § 59 včetně poznámek pod čarou č. 40a a 40b zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. V
V § 7c zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.
25/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 245/2011 Sb., odstavec 1
zní:
„(1) 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
CELEX 32005L0029
CELEX 32006L0114
CELEX 32003L0033
Poznámka pod čarou č. 33a se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. VI
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.
56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č.
296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č.
409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č.
420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č.
254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č.
25

135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č.
258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a zákona č.
371/2017 Sb., se mění takto:

1.

V § 25b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou

č. 48 zní:
„(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.
CELEX 32017R2394
_____
48)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6 až 10.

2.

V § 25c odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. VII
V § 10 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 160/2007 Sb. a
zákona č. 468/2011 Sb., se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 6a zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl. VIII
V § 44a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 160/2007 Sb., zákona č.
36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č.
41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se odstavce
2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 9h a 9i zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.
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ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IX
V zákoně č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č.
160/2007 Sb., se § 5b včetně poznámek pod čarou č. 4 až 7 zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
Čl. X
V § 17 odst. 3 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č.
119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č.
155/2010 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. zákona č. 206/2015 Sb., se písmeno
h) včetně poznámky pod čarou č. 19d zrušuje.

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena h) a i).

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XI
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb.,
zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb.,
zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.,
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb.,
zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.,
zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017, zákona
č. 202/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

3.

V § 82 odst. 2 se písmeno x) včetně poznámky pod čarou č. 66 zrušuje.

Dosavadní písmeno y) se označuje jako písmeno x).
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4.

V § 84 odst. 1 se na konci písmene x) čárka nahrazuje tečkou a písmeno y) se včetně

poznámek pod čarou č. 69 a 70 zrušuje.
5.

V § 92n odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena e) až j).
6.

V § 92n odst. 3 písm. a) se text „e), g), h), i) nebo j)“ nahrazuje textem „f), g), h) nebo

7.

V § 92n odst. 3 písm. b) se text „f),“ nahrazuje textem „e),“.

8.

V § 92n odst. 3 písm. c) se text „k)“ nahrazuje textem „j)“.

i),“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o veterinární péči
Čl. XII
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č.
76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č.
316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č.
18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č.
139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č.
243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., se mění
takto:
1.

V § 48 odst. 1 písmeno p) zní:

„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 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,“.
CELEX 32006L0088
2.

Poznámky pod čarou č. 25d až 25f se zrušují.

3.

V § 49 odst. 1 písmeno v) zní:

„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
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ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XIII
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004
Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb.,
zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb.,
zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1.

V § 5 se písmeno t) včetně poznámky pod čarou č. 5a zrušuje.

Dosavadní písmena u) až za) se označují jako písmena t) až z).
2.

V § 32 odst. 6 se text „§ 5 písm. t) až w)“ nahrazuje textem „§ 5 písm. t) až v)“.

3.

§ 59a se včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 zrušuje.

4.
V § 66 větě druhé se čárka za slovem „pokutě“ nahrazuje slovem „a“ a slova „a rozhodnutí
o zákazu činnosti, která porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů5a)“ se zrušují.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. XIV
V § 3 odst. 3 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č.
321/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č.
308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č.
26/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., se písmeno dd) včetně poznámky pod
čarou č. 14i zrušuje.
Dosavadní písmeno ee) se označuje jako písmeno dd).
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ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Čl. XV
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění zákona č. 302/2011 Sb.,
zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1.

V § 4 odst. 2 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
2.

V § 6 odst. 7 se text „§ 4 odst. 2 písm. d) až f)“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 2 písm. d) a

3.

§ 14 se včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 zrušuje.

e)“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XVI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 17. ledna 2020.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I)

Obecná část

a) Zhodnocení platného právního stavu
Platný právní stav
Přeshraniční spolupráci vnitrostátních orgánů příslušných k vymáhání dodržování právních
předpisů v oblasti ochrany spotřebitele upravilo na úrovni Evropské unie nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele“) účinné ode dne 29. prosince 2005, resp. u vybraných ustanovení od 29. prosince 2006.
Cílem tohoto nařízení bylo stanovit harmonizovaná pravidla a postupy pro usnadnění přeshraniční
spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na
ochranu spotřebitelů, a to jak při odhalování a vyšetřování případů porušení zákonů na ochranu zájmů
spotřebitelů uvnitř Společenství (dnes Evropské unie), tak i při dosahování ukončení nebo zákazu
těchto porušení. Tím byla posílena i ochrana hospodářské soutěže a poctivých podnikatelů, kteří
zákony na ochranu spotřebitelů dodržují. Článek 21a uvedeného nařízení pak stanovil přezkum jeho
účinnosti. Na základě tohoto přezkumu došla Evropská komise k závěru, že stávající nařízení
k účinnému řešení výzev v oblasti vymáhání dodržování právních předpisů na jednotném trhu (včetně
výzev digitálního trhu) nedostačuje a je proto třeba ve zvýšené míře pravidla spolupráce
harmonizovat tak, aby bylo dosaženo účinné a efektivní spolupráce vnitrostátních dozorových orgánů
při vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitelů. Výsledky uvedeného přezkumu
byly shrnuty ve Sdělení Komise ze dne 6. května 2015 nazvané „Strategie pro jednotný digitální trh
v Evropě“, které jako jednu z priorit stanovilo posílení důvěry spotřebitelů prostřednictvím
rychlejšího, aktivnějšího a důslednějšího vymáhání dodržování pravidel na ochranu spotřebitelů.
Bylo přijato nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2394 o spolupráci
mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu
zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004, ve znění nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2018/302 (dále též „nařízení (EU) 2017/2394“), které přináší zejména zvýšenou míru
harmonizace, včetně pravidel pro účinnou a efektivní spolupráci při vymáhání dodržování právních
předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů mezi příslušnými dozorovými orgány. Toto nařízení je třeba
adaptovat do právního řádu České republiky, a to tak, aby bylo v celém rozsahu aplikovatelné ode
dne 17. ledna 2020, kdy nové nařízení nabývá účinnosti.
Český právní řád byl na předchozí nařízení č. 2006/2004 adaptován změnou několika zákonů,
které jsou buď kompetenčními zákony některých dozorových orgánů, nebo zákony transponujícími
příslušné evropské předpisy uvedené v příloze tohoto nařízení. Jedná se konkrétně o zákon č. 64/1996
Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o
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živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), zákon č. 265/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a
potravinářské inspekci, zákon č. 258/2002 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. zákon č.
166/1999 Sb., veterinární zákon, zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, zákon č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní a střeliva, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání. Cílem této adaptace bylo stanovit dozorové orgány příslušné k vymáhání práva
v dané oblasti ochrany spotřebitele, neboť podle článku 79 odst. 1 Ústavy České republiky lze
působnost správních orgánů stanovit pouze zákonem. Dále tato adaptace spočívala v zakotvení
oprávnění příslušných dozorových orgánů rozhodnutím zakázat protiprávní jednání, kterého se
kontrolovaná osoba dopustila na území Evropských společenství (dnes Evropské unie); pro případ
porušení takového zákazu byly zakotveny skutkové podstaty správního deliktu (přestupku) a sankce.
Rovněž je třeba poukázat na to, že na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, může příslušný dozorový
orgán postihnout přestupek spáchaný v cizině, jestliže se jej dopustila osoba, která je státním občanem
České republiky nebo osobou bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen
trvalý pobyt, anebo právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která má na území České republiky
své sídlo nebo zde alespoň vykonává svoji činnost anebo zde má svůj nemovitý majetek, jestliže
pachatel svým jednáním porušil povinnost, kterou má podle právního řádu České republiky i mimo
území České republiky. Tato kompetence je pak pro jednotlivé orgány dozoru konkretizována
v příslušných resortních předpisech.
Dozorové orgány postupují také podle správního a kontrolního řádu. Kromě toho využívají
pravomoci, které byly některým z nich stanoveny výše zmíněnými zákony, jimiž byl právní řád
adaptován na nařízení č. 2006/2004. V případech, kdy porušení práva na ochranu spotřebitele není
podle vnitrostátního práva přestupkem (jedná se zejména o část spotřebitelského práva, které je
upraveno v občanském zákoníku), postupují dozorové orgány pouze podle těchto příslušných zákonů.

b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného
řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu rovnosti mužů a žen
Důvodem pro zpracování předloženého návrhu zákona je zajištění adaptace národního práva
na nově přijaté nařízení EU v oblasti přeshraniční spolupráce dozorových orgánů příslušných
k vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitelů. Návrh vymezuje ústřední styčný úřad,
orgány příslušné pro vymáhání konkrétních právních předpisů EU uvedených v příloze nařízení (EU)
2017/2394 a dozorové pravomoci ve vztahu k vymáhání povinností stanovených v adaptovaném
nařízení, které nejsou v našem právním řádu zakotveny, nebo pravomoci, které nemohou být dosud
využívány vzhledem k tomu, že porušení povinnosti není přestupkem. Kromě toho stanoví proces
udělování oprávnění spotřebitelským organizacím poskytovat orgánům příslušným pro vymáhání
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dodržování právních předpisů Evropské unie na ochranu zájmů spotřebitelů jmenovaným členskými
státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Evropské komisi externí varování týkající
se podezření na protiprávní jednání uvnitř Unie a případně též související informace. Stejné oprávnění
bude mít ze zákona též Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
V procesu přípravy navrhované právní úpravy zvažoval předkladatel různé cesty, kterými je
možno uvedený cíl zajistit. Zvažována byla jednak (i) cesta novelizace zákona o ochraně spotřebitele
a příslušných předpisů, do kterých byla zakotvena stávající právní úprava přeshraniční spolupráce
dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele, dále (ii) cesta nového zákona, který by
problematiku přeshraničního vymáhání upravoval mimo zákon o ochraně spotřebitele, spolu
s novelami výše zmíněných předpisů, do kterých byla zakotvena stávající právní úprava přeshraniční
spolupráce dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitelů, a konečně také (iii) cesta zachovávající
stávající koncepci, kdy by byla adaptační úprava obsažena v předpisech, jimiž jsou provedeny
předpisy obsažené v příloze nařízení (EU) 2017/2394, případně v kompetenčních zákonech
jednotlivých dozorových orgánů. Na základě konzultací s dotčenými resorty, dozorovými orgány,
jakož i s odborníky z oblasti právní teorie, byla zvolena varianta (i), tj. cesta jednoho souboru pravidel
obsažených v zákoně o ochraně spotřebitele, která budou použitelná pro přeshraniční dozor všemi
příslušnými dozorovými orgány, a to s přihlédnutím k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti, jakož
i posílení právní jistoty těch, kdo musí dodržovat povinnosti vyplývající z práva na ochranu
spotřebitele, i příslušných dozorových orgánů.
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu rovnosti mužů
a žen
Předkládaný návrh zákona nepředpokládá jakýkoli dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a
ve vztahu k rovnosti mužů a žen ve smyslu zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Návrh zákona je z hlediska rovnosti mužů a žen indiferentní.

c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění řádné adaptace českého právního řádu na nařízení
(EU) č. 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování
právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004. Tato
povinnost vyplývá ze Smlouvy o fungování Evropské unie. Navrhovaný zákon má charakter
adaptační úpravy a upravuje činnosti, které uvedené nařízení ponechává v zodpovědnosti členských
států.
S ohledem na to, co bylo již výše uvedeno, na základě přezkumu účinnosti stávající právní
úpravy, dospěla Evropská komise k závěru, že je třeba posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím
rychlejšího, aktivnějšího a důslednějšího vymáhání dodržování pravidel na ochranu spotřebitelů,
zvýšit míru harmonizace právní úpravy v dané oblasti a vytvořit podmínky pro účinnou a efektivní
spolupráci při vymáhání dodržování právních předpisů mezi příslušnými dozorovými orgány. Již
předchozí nařízení (ES) č. 2006/2004 vytvořilo síť příslušných dozorových orgánů nad trhem v rámci
33

Evropské unie, díky níž je možné postihovat protiprávní jednání podnikatelů vůči spotřebitelům
z jiných zemí Evropské unie, avšak na základě aplikační praxe se ukázalo, že jejich spolupráci je
třeba lépe koordinovat.
Účinná a efektivně koordinovaná spolupráce příslušných orgánů členských států by měla
zajistit rychlou a odpovídající reakci na zjištěné porušování právních předpisů na ochranu zájmů
spotřebitelů napříč všemi členskými státy Evropské unie, bez ohledu na to, ve které členském státě
má pachatel přestupku sídlo (případně bydliště) nebo je usazen. Tato spolupráce nabývá na významu
především s rozvojem elektronického obchodu a digitálních technologií, kdy se stírá hranice mezi
státy a nutí příslušné orgány reagovat na nové obchodní praktiky nepoctivých podnikatelů, kteří
hledají mezery jak ve stávající právní úpravě, tak i v činnosti dozorových orgánů. Za účelem
zefektivnění zjišťování nepoctivých praktik na spotřebitelském trhu, navrhuje se do procesu
spolupráce zapojit též nestátní organizace založené za účelem ochrany spotřebitelů, jakož i Evropské
spotřebitelské centrum Česká republika (poskytování externích varování týkajících se protiprávního
jednání a souvisejících informací).
K přípravě předloženého návrhu zákona byla ustavena meziresortní pracovní skupina, v níž
byly konzultovány možné varianty adaptace nařízení (EU) č. 2017/2394, specifika vyplývající
z jednotlivých segmentů trhu, jakož i z resortní právní úpravy. Na základě uvedených konzultací byla
jako nejlepší varianta zvolena cesta zakotvení obecné právní úpravy do zákona o ochraně spotřebitele.

d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Navrhovaná úprava je v souladu
-

-

-

s článkem 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen
„Ústava“), podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které
stanoví zákon,
s článkem 41 odst. 2 Ústavy, podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy, a také
v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné uvádí, že ministerstva
připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich
působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim uložila vláda,
s článkem 79 odst. 1 Ústavy, podle něhož lze působnost správních orgánů stanovit pouze
zákonem.

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod,
vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního
pořádku České republiky (dále jen „Listina“), a to jmenovitě s následujícími ustanoveními:
-

ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého lze státní moc uplatňovat jen v případech a
mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví
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-

ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko na
základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování lidských práv a svobod,
ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem zakázáno,
a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá,
ustanovení čl. 26 odst. 1 a 2 Listiny, podle kterého má každý právo na svobodnou volbu
povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost
a zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.

Navrhovaná právní úprava tedy splňuje ústavní požadavek stanovení povinnosti na úrovni
zákona a vyhovuje též zásadám pro stanovení mezí základních práv a svobod podle čl. 4 Listiny.
Návrh zákona rovněž respektuje zásadu „nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege“ podle čl. 30
Listiny.
Respektuje též obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy
Ústavního soudu.

e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Navrhovaný zákon je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Návrh zákona adaptuje český
právní řád na nařízení (EU) 2017/2394.

f) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána
Návrh zákona je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, a dále s obecně uznávanými
zásadami mezinárodního práva.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, zejména
se zásadou práva na spravedlivý proces (článek 6 Úmluvy), uložení trestu jen na základě zákona
(článek 7 Úmluvy) a práva nebýt souzen nebo potrestán dvakrát (článek 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě)
a dále s judikaturou s tím související.

g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet,
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady,
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí
Navrhovaná právní úprava nebude mít v nejbližším období dopady na státní rozpočet. Do
budoucna však nelze vyloučit, že s rozvojem nakupování po internetu nedojde k nárůstu
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protiprávního jednání v přeshraničních vztazích, které by následně vyžadovalo posílení příslušných
dozorových orgánů postupujících podle tohoto zákona, resp. nařízení (EU) 2017/2394. Obdobné platí
i pro ty oblasti, které se dostávají do působnosti nařízení nově oproti původnímu nařízení 2006/2004
a kde příslušné orgány dosud nevykonávaly dozor, kdy je třeba zajistit jeho výkon při přeshraničním
porušení práva. Jedná se zejména o oblast spojenou s kontrolou nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb
poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na ostatní veřejné rozpočty.
Navrhovaná právní úprava přispěje ke kultivaci podnikatelského prostředí v České republice
tím, že povede ke snížení četnosti porušování práv spotřebitelů ze zemí Evropské unie a Evropského
hospodářského prostoru ze strany nepoctivých podnikatelů, kteří se dříve spoléhali na to, že
v přeshraničních protiprávních aktivitách jsou obtížněji postižitelní a požívali tak – oproti poctivým
podnikatelům – konkurenční výhodu.
Zároveň navrhovaná právní úprava nebude mít v principu finanční ani jiný dopad na
podnikatelské prostředí, neboť nezavádí pro podnikatele žádné nové povinnosti.
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady.
Pokud se týče dopadů na specifické skupiny obyvatel, lze uvést, že předkládaná právní úprava
bude mít jednoznačně pozitivní dopad na spotřebitele, neboť snížení výskytu protiprávní činnosti na
základě spolupráce dozorových orgánů na vnitřním trhu EU povede k větší míře ochrany spotřebitelů
a tím i k nárůstu důvěry ve společný vnitřní trh.
Navrhovaná právní úprava nebude mít z povahy věci žádné dopady na životní prostředí.

h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Je zajištěna
jejich standardní ochrana v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů). Příslušné orgány, koordinující orgány i ústřední styčný úřad mají zavedený systém ochrany
osobních údajů podle citovaného nařízení.
Ochrana soukromí ani osobních údajů není narušena ani zakotvením nových pravomocí
příslušných orgánů obsažených v § 24g až 24i, neboť při jejich aplikaci platí, mj. na základě čl. 10
odst. 2 nařízení (EU) 2017/2394, že provádění a výkon pravomocí při uplatňování tohoto nařízení
musí být přiměřené a v souladu s právem Unie a vnitrostátním právem, včetně platných procesních
záruk a zásad podle Listiny základních práv Evropské unie. Vyšetřovací a donucovací opatření musí
být přiměřená povaze protiprávního jednání porušujícího právní předpisy Unie na ochranu zájmů
spotřebitelů, a celkové skutečné nebo potencionální újmě jím způsobené.
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Kromě uvedeného platí na základě čl. 33 nařízení (EU) 2017/2394, že informace shromážděné
příslušnými orgány a Komisí nebo sdělené příslušným orgánům a Komisi při uplatňování nařízení
lze použít pouze k zajištění souladu s právními předpisy Unie na ochranu zájmů spotřebitelů, nakládá
se s nimi jako s důvěrnými a používají se nebo sdělují pouze s náležitým ohledem na obchodní zájmy
dotčené osoby, včetně obchodního tajemství a duševního vlastnictví.
Předložený návrh zákona předpokládá rozšíření stávajících pravomocí kontrolních orgánů
působících v oblasti ochrany spotřebitele, a to v návaznosti na adaptované nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2394. Uvedené nařízení (mimo jiné) požaduje, aby příslušné
kontrolní orgány v zájmu zajištění účinné ochrany spotřebitelů (a tím i poctivých podnikatelů) byly
vybaveny příslušnými pravomocemi, zejména aby měly přístup ke všem relevantním dokumentům,
údajům a informacím, které se týkají předmětu vyšetřování nebo koordinovaného vyšetřování
spotřebitelských trhů, aby mohly určit, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání porušujícímu
právní předpisy na ochranu zájmů spotřebitelů, zejména pak aby mohly určit totožnost odpovědného
obchodníka, bez ohledu na to, kdo má k dispozici příslušné dokumenty, údaje či informace, a bez
ohledu na jejich formu nebo formát, na médium, na kterém jsou uloženy, nebo na místo, kde jsou
uloženy. Příslušné orgány by proto měly mít možnost přímo žádat, aby třetí strany v digitálním
hodnotovém řetězci poskytly veškeré relevantní důkazy, údaje a informace v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních
údajů (viz bod 9 recitálu k adaptovanému nařízení).
Příslušné orgány by měly mít možnost požádat jakýkoli orgán veřejné moci nebo jiný subjekt
v rámci svého členského státu nebo jakoukoli fyzickou osobu nebo právnickou osobu, včetně
například poskytovatelů platebních služeb, poskytovatelů internetových služeb, provozovatelů
telekomunikací, registrů a registrátorů domén a poskytovatelů hostingových služeb, o poskytnutí
veškerých relevantních informací za účelem zjištění, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání,
na něž se vztahuje toto nařízení (viz bod 10 recitálu k adaptovanému nařízení).
Uvedené požadavky jsou pak zakotveny v článku 9 odst. 3 písmena a) a b) nařízení (EU) č.
2017/2394. Vycházejí ze stávající aplikační praxe, kdy (zejména v elektronickém obchodě) nepoctiví
podnikatelé zneužívají tuto formu prodeje a skrývají svoji identitu, aby se vyhnuli zákazu prodeje či
sankcím. Nelze-li identitu podnikatele porušujícího předpisy na ochranu zájmů spotřebitelů zjistit,
lze (nově) využít k jejímu zjištění informaci o majiteli účtu, na který jsou poukazovány platby. Na
základě této identifikace může pak kontrolní orgán požadovat poskytnutí údajů a dokumentů
vztahujících se k předmětu kontroly (§ 8 písm. c) kontrolního řádu).
Předkládaný návrh zákona počítá se zpracováváním osobních údajů, avšak toto zpracování
probíhá již v současnosti, a to v souladu se zásadami stanovenými v článku 5 nařízení (EU) 2016/679
a ze zákonného důvodu, konkrétně z důvodu plnění právní povinnosti, která se na příslušný kontrolní
orgán jako na správce údajů vztahuje (článek 6 nařízení (EU) 2016/679).
Kontrolní orgány mají ustanoveny pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří zajišťují
úkoly stanovené v článku 39 nařízení a spolupracují s dozorovým orgánem. Dotčené dozorové orgány
mají vypracované vnitřní mechanismy kontroly, ochrany utajovaných informací a zvláštních
skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a zásady pro práci s nimi. Navrhovaná
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právní úprava je tedy v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů a je zajištěna jejich standardní
ochrana v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.
Zpracování osobních údajů bude probíhat způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a
důvěrnost těchto údajů. Neoprávněný přístup k osobním údajům bude vyloučen. Kontrolní orgány
využijí již technické a programové prostředky, kterými již v současné době disponují. Veškeré
informace, týkající se zpracování osobních údajů, mají dotčené kontrolní orgány uvedeny na svých
webových stránkách. Subjekty údajů tak budou informovány o totožnosti správce nebo účelu
zpracování osobních údajů.
Při zvažování nezbytnosti a přiměřenosti dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně
soukromí a osobních údajů zvažoval předkladatel právo fyzických osob na ochranu v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, které je právem základním (článek 10 odst. 2 a 3 Listiny základních
práv a svobod) na straně jedné a přiměřené ochraně fyzických osob – spotřebitelů před nekalými
obchodními praktikami nepoctivých podnikatelů na straně druhé. Právo na ochranu osobních údajů
není právem absolutním a musí být proto posuzováno v souladu se zásadou proporcionality
v kontextu s dalšími základními právy. Ostatně toto vážení bylo provedeno již na úrovni Evropského
parlamentu a Rady.

i) Zhodnocení korupčních rizik
Při zpracování předkládaného návrhu zákona zohlednil předkladatel kritérium omezení
korupčních příležitostí při aplikaci navrhovaného zákona. Dozor nad dodržováním povinností
plynoucích z evropského spotřebitelského práva vymezeného v příloze nařízení budou vykonávat
dozorové orgány působící v oblasti ochrany spotřebitele, které mají propracované vnitřní
mechanismy kontroly, včetně určení konkrétní odpovědné osoby. V procesních záležitostech budou
postupovat podle příslušných právních předpisů.
Navrhovanou právní úpravou nedochází k nepřiměřenému rozšíření kompetencí příslušných
dozorových orgánů, vymezení práv a povinností všech dotčených orgánů a osob je dostatečně přesné.
Procesní postupy jsou jasně stanoveny, včetně jednoznačných lhůt. Dotčené subjekty mohou pro
ochranu svých práv využít standardní opravné prostředky.
Předkládaný návrh nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu
s požadavky na transparentnost a otevřenost dat.

j) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo ochranu státu
Z povahy věci nemá předkládaný návrh zákona vliv na bezpečnost nebo obranu státu.
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k) Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v
prvém čtení
Navrhuje se požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s
návrhem již v prvém čtení v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem tohoto požadavku je nutnost přijmout na národní
úrovni adaptační předpis k nařízení (EU) 2017/2394, přičemž tento předpis by měl vstoupit v platnost
ke dni nabytí účinnosti daného nařízení, tj. k 17. lednu 2020.
II)

Zvláštní část

Část první - Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
K bodu 1 (§ 1 odst. 1 písm. d)
Navržená úprava reaguje na rozšíření předmětu a rozsahu úpravy zákona o ochraně spotřebitele,
k němuž došlo z důvodu adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro
vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č.
2006/2004 (dále též „nařízení (EU) 2017/2394“) vložením nové části sedmé nazvané přeshraniční
dozor v oblasti ochrany spotřebitele.
Adaptace spočívá ve vymezení ústředního styčného úřadu, orgánů příslušných pro vymáhání
konkrétních právních předpisů Evropské unie uvedených v příloze nařízení (EU) 2017/2394 a
dozorových pravomocí ve vztahu k vymáhání povinností stanovených v adaptovaném nařízení, které
nejsou v našem právním řádu zakotveny, jakož i pravomocí, které nemohou být využívány vzhledem
k tomu, že porušení povinnosti není přestupkem. Kromě toho zakotvuje navržená úprava proces
udělení oprávnění spotřebitelským organizacím poskytovat orgánům příslušným pro vymáhání
dodržování právních předpisů Evropské unie na ochranu zájmů spotřebitelů jmenovaným členskými
státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Evropské komisi externí varování týkající
se podezření na protiprávní jednání uvnitř Unie a případně též související informace. Stejné oprávnění
bude mít ze zákona též Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

K bodům 2 až 4 (§ 24 odst. 14 až 17)
V návaznosti na vložení pravomocí příslušných orgánů požadovat údaje, informace nebo dokumenty,
které mohou přispět ke zjištění, zda došlo nebo dochází k protiprávnímu jednání, a kdo je spáchal,
stanovuje se skutková podstata přestupku spočívající v neposkytnutí součinnosti podle § 24g.
S ohledem na možnou závažnost důsledků takového jednání, které by znamenalo ohrožení výkonu
veřejné správy při potírání protiprávního jednání, se navrhuje stanovit horní hranici sazby za
spáchaný přestupek ve výši 500 000,- Kč. Horní hranice sazby za tento přestupek je nižší, než jak je
tomu u jiných přestupků dle zákona o ochrany spotřebitele, a proto se navrhuje zakotvit do zákona
nové samostatné ustanovení § 24 odst. 17 písm. a), kde je uvedena takto relativně nízká sankce. Nižší
horní hranice sazby odpovídá např. ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve
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znění pozdějších předpisů, dle kterého lze za neposkytnutí součinnosti v rámci výkonu kontroly také
uložit pokutu do výše 500 000,- Kč.
Dále je v návaznosti na vložení pravomocí příslušných orgánů vydávat rozhodnutí, kterým nařídí
ukončení protiprávního jednání podle § 24h, a též rozhodnutí, kterým se ukládá povinnost odstranit
nebo znepřístupnit protiprávní obsah informací na on-line rozhraní podle § 24i, navrhuje se stanovit
novou skutkovou podstatu přestupku, která bude spočívat v nesplnění povinností uložených takovým
rozhodnutím. S ohledem na možnou závažnost důsledků takového jednání navrhuje se stanovit horní
hranici sazby za spáchané přestupky ve výši 5 000 000,- Kč. Horní hranice sazby odpovídá sazbám
za spáchání jiných druhů přestupků podle zákona o ochraně spotřebitele, přičemž je přiměřená
možným dopadům daného deliktního jednání, jehož důsledky se mohou projevit v rámci celého
území Evropské unie; porušení daných povinností tedy může vést k poměrně výraznému ohrožení
výkonu veřejné správy, resp. zásahu do práv spotřebitelů.
Nově navrhované sankční pravomoci dozorových orgánů dále odpovídají čl. 9 odst. 4 nařízení (EU)
2017/2394, dle kterého příslušné orgány mají mít pravomoc ukládat sankce, jako jsou pokuty nebo
penále za protiprávní jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, a za nedodržení jakéhokoli rozhodnutí,
příkazu, předběžného opatření, závazku obchodníka nebo jiného opatření přijatého podle tohoto
nařízení. Nově navrhované přestupky jsou nezbytné pro řádnou adaptaci českého právního řádu na
nařízení (EU) 2017/2394 a jsou nezbytné pro potírání jednání, které je v rozporu s právními předpisy
Unie na ochranu zájmů spotřebitelů a které poškodilo, poškozuje nebo může poškodit společné zájmy
spotřebitelů s bydlištěm v jiném členském státě.

K bodu 5 (§ 24b)
Navrhovaná úprava má postavit na jisto příslušnost správních orgánů uvedených v § 24d odst. 2 a 3
(tzv. příslušných orgánů) k projednávání přestupků, jichž se dotčená osoba dopustí tím, že poruší
povinnost součinnosti (§ 24g) nebo opatření uložené příslušným orgánem (§ 24h a 24i).

K bodu 6 (§ 24c až § 24l)
K § 24c
Navrhovaná úprava vymezuje působnost nově vložené části sedmé zákona, která spočívá především
ve vymezení pravomocí a postupů jednotlivých správních úřadů v rámci uplatňování nařízení (EU)
2017/2394, neboť nelze bez dalšího pouze odkázat na článek 9 nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele, kde je uvedeno, že každý příslušný orgán má minimální vyšetřovací a donucovací
pravomoci stanovené v odstavcích 3, 4, 6 a 7 tohoto článku (viz čl. 79 Ústavy České republiky).
K § 24d
Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2394 každý členský stát určí jeden nebo více příslušných
orgánů a ústřední styčný úřad, které jsou odpovědné za uplatňování tohoto nařízení. Navrhuje se
zakotvit do zákona, že ústředním styčným úřadem pro přeshraniční spolupráci je Ministerstvo
průmyslu a obchodu, které je gestorem tohoto zákona a ústředním orgánem státní správy pro ochranu
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zájmů spotřebitelů. Úlohu ústředního styčného úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc
vykonává již nyní, a to v souvislosti s nařízením (ES) 2006/2004.
Dále se navrhuje vymezení věcné příslušnosti jednotlivých správních orgánů k uplatňování nařízení
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, přičemž toto vymezení je provedeno odkazem na
konkrétní evropské předpisy uvedené v příloze nařízení (EU) 2017/2394, a to v rozsahu, v jakém byly
provedeny do vnitrostátního právního řádu. To odpovídá mj. i definici právních předpisů Unie na
ochranu zájmů spotřebitelů zakotvené v čl. 3 odst. 1 předmětného nařízení, podle níž jsou takovými
předpisy nařízení a směrnice, jak byly provedeny ve vnitrostátním právním řádu členských států,
uvedené v příloze nařízení. Na definici se přitom v textu zákona přímo odkazuje.
Výslovné promítnutí „rozsahu“ působnosti do přílohy zákona má za cíl vyjasnit, že české příslušné
orgány jsou při spolupráci podle nařízení oprávněny a povinny konat pouze v rozsahu oprávnění
stanoveném vnitrostátním právním předpisem. V praxi to bude znamenat, že výkon dozoru např.
v oblasti nekalých obchodních praktik (evropský předpis pod č. 9 přílohy nařízení (EU) 2017/2394),
kde je na vnitrostátní úrovni příslušných k výkonu dozoru vícero orgánů, bude mít každý orgán
oprávnění k výkonu přeshraničního dozoru pouze na úseku jemu svěřeném vnitrostátním právním
předpisem (např. na úseku podnikání v energetických odvětvích to bude Energetický regulační úřad,
na úseku tabákových výrobků Státní zemědělská a potravinářská inspekce, na úseku služeb
elektronických komunikací Český telekomunikační úřad, apod., a Česká obchodní inspekce tehdy,
není-li k dozoru věcně příslušný jiný správní úřad, srov. § 23 zákona o ochraně spotřebitele).
S ohledem na to, že v některých oblastech působí v návaznosti na vnitrostátní systém dozoru velké
množství orgánů příslušných k postupu podle nařízení (EU) 2017/2394, navrhuje se ustanovit některé
ústřední správní úřady jakožto koordinující orgány ve vztahu k zajištění efektivního plnění povinností
dle tohoto nařízení. Úkolem koordinujících orgánů bude pomáhat příslušným orgánům při plnění
povinností plynoucích z nařízení, které by některé z nich byly jen stěží schopné plnit (např. obecní
živnostenské úřady v případě žádostí o vzájemnou pomoc, tj. o informace či přijetí opatření, které
budou zpravidla zasílány v anglickém či jiném jazyce, v němž bude očekávána i odpověď).
Nezbytným předpokladem je však úzká vzájemná spolupráce dotčených příslušných orgánů a
koordinujících orgánů, a to i v těch případech, kdy nejsou ve vztahu vzájemné nadřízenosti a
podřízenosti, která povede k zajištění plnění všech povinností plynoucích z nařízení (EU) 2017/2394.
Koordinující orgány zprostředkovávají komunikaci mezi ústředním styčným úřadem a příslušnými
orgány, přičemž tuto úlohu plní zejména tím, že mezi příslušné orgány rozdělují úkoly vyplývající
z nařízení (EU) 2017/2394. V praxi tento postup bude probíhat tak, že ústřední styčný úřad daný úkol
předá příslušnému koordinačnímu orgánu, přičemž ten jej dále předá konkrétnímu příslušnému
orgánu. Například pokud daný úkol bude spadat do oblasti působnosti krajských hygienických stanic,
ústřední styčný úřad tento úkol v souladu s § 24d odst. 4 písm. a) předá Ministerstvu zdravotnictví,
které jej následně přidělí příslušné krajské hygienické stanici. Obdobně pokud příslušný orgán
v rámci své činnosti shledá, že je třeba, aby byl ústřední styčný úřad informován o určité skutečnosti,
předá ústřednímu styčnému úřadu prostřednictvím daného koordinujícího orgánu.
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K § 24e
Nařízení (EU) 2017/2394 ve svých článcích 8 a 37 stanoví určité povinnosti členských států vůči
Evropské komisi. Za účelem zajištění plnění dotčených povinností se zakotvují informační povinnosti
všech subjektů příslušných k uplatňování nařízení. S ohledem na čl. 79 odst. 1 Ústavy České
republiky se navrhuje stanovit tyto povinnosti daným správním orgánům zákonem.
K § 24f
Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky lze působnost správních orgánů stanovit pouze zákonem;
pravomoci příslušných orgánů za účelem postihování protiprávního jednání uvnitř Unie dle nařízení
(EU) 2017/2394, které neplynou z vnitrostátního právního řádu, se tedy navrhuje stanovit
v ustanoveních § 24g – 24i. Zároveň však při postihování protiprávního jednání uvnitř Unie budou
příslušné orgány využívat také pravomoci vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, jako jsou
např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, jakož i kompetenční zákony příslušných
orgánů dozoru, jako např. zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších
předpisů.
K § 24g
Odst. 1
Navrhované ustanovení vychází z čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele. Český právní řád je na toto ustanovení částečně adaptován prostřednictvím některých
ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Nicméně tato ustanovení neumožňují
správním orgánům dostatečný výkon kontroly zaměřené na protiprávní jednání uvnitř Unie, k němuž
došlo v souvislosti s nabízením nebo prodejem zboží nebo poskytováním služeb prostřednictvím
internetu. Díky navrhovanému ustanovení budou kontrolní orgány vybaveny oprávněním požadovat
informace v rozsahu požadovaném nařízením (EU) 2017/2394, jež jsou nezbytné ke zjištění
podrobností protiprávního jednání, včetně např. totožnosti osoby odpovědné za protiprávní jednání,
jakož i údajů o totožnosti osob zapojených do datových toků, přičemž toto oprávnění budou moci
využít vůči jakékoliv osobě, u které lze důvodně předpokládat, že má požadované informace
k dispozici, tedy nejen například vůči poskytovateli služby informační společnosti podle zvláštního
právního předpisu upravujícího služby informační společnosti.
Odst. 2
Tento odstavec implementuje požadavek čl. 9 odst. 3 písm. b) nařízení CPC na zavedení vyšetřovací
pravomoci získat údaje, které jsou v České republice předmětem bankovního tajemství. Zároveň tak
prolamuje obecnou zásadu mlčenlivosti vyjádřenou poslední větou odstavce 1. Důvodem pro přijetí
této úpravy je (kromě požadavku na zajištění řádné adaptace českého právního řádu na nařízení CPC)
zájem na potírání protiprávního jednání uvnitř Unie, tedy jednání, které je způsobilé přivodit újmu
širokému okruhu spotřebitelů a ve svých důsledcích přivodit též újmu pověsti českých podnikatelů,
případně České republiky jako státu. Zájem na zajištění účinné vymahatelnosti práva, resp. zájem na
ochraně práv spotřebitelů, zájmů českých podnikatelů a České republiky tedy při uplatňování nařízení
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CPC převažuje nad ochranou bankovního tajemství. Oprávnění pro pověřené orgány je navrženo tak,
aby byla zachována co nejvyšší míra ochrany citlivých údajů chráněných bankovním tajemstvím, při
zachování efektivity vyšetřovacích pravomocí.
Základním problémem, kterému čelí kontrolní a dozorové orgány při své činnosti, je získání
identifikačních údajů subjektu, který je oprávněn disponovat finančními prostředky na účtu, na který
poškození spotřebitelé zaslali své platby. Ustanovení však nevylučuje možnost, že pověřený orgán
bude disponovat identifikačními údaji dotčeného subjektu, ale bude naopak potřebovat zjistit čísla
účtů, ke kterým má tento subjekt přístup.
Nařízení CPC hovoří o finančních tocích. Z praxe kontrolních a dozorových orgánů plyne, že
k informacím o finančních tocích se vyšetřující orgány dostanou nejčastěji kontrolním nákupem,
z dokumentů získaných při kontrole, nebo podání spotřebitele. Takto získané údaje a dokumenty pak
prolomení bankovního tajemství v odstavci 2 vhodně doplňuje tak, aby pověřené orgány byly
schopny získat údaje o finančních tocích úplné.
Odst. 3
Tento odstavec odpovídá Čl. 10 odst. 2 nařízení CPC, které požaduje, aby byly nařízením zaručené
pravomoci uplatňovány v souladu s vnitrostátním právem a právem Unie, včetně platných procesních
záruk a zásad podle Listiny základních práv a svobod Evropské unie. Vyšetřovací a donucovací
opatření musí být přiměřená povaze protiprávního jednání a celkové skutečné nebo potencionální
škodě; proto se se zde specifikuje, že se oprávnění podle odstavce 2 vztahuje pouze na údaje, které
jsou nezbytné ke ztotožnění osoby odpovědné za protiprávní jednání. Ustanovení dále obsahuje
oprávnění příslušného orgánu vymezit v žádosti časové období, k němuž se daná žádost vztahuje.
Smyslem tohoto oprávnění je vyloučení situací, kdy by provedení kontroly bylo znemožněno např.
v důsledku zrušení daného účtu.
Odst. 4
S ohledem na citlivost údajů uvedených v odstavci 2, s důrazem na ochranu bankovního tajemství,
vyvstala potřeba veřejné kontroly nad získáváním těchto údajů. Jako garant oprávněnosti těchto
žádostí byl zvolen ústřední styčný úřad, v tomto případě Ministerstvo průmyslu a obchodu, který má
zkušenosti s přeshraniční pomocí ve spotřebitelských věcech. Prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu tak pověřené orgány podávají žádosti bankám o poskytnutí údajů chráněných bankovním
tajemstvím. V souladu s účelem nařízení CPC byl zakotven klíčový požadavek, aby žádost o údaje
přímo navazovala na žádost o spolupráci či informace z jiného členského státu, jak předpokládá
nařízení ve své kapitole III až V. Odstavec 4 stanovuje i další náležitost žádosti podle odstavce 2.
Musí obsahovat základní identifikační údaje o klientovi banky nebo o účtu a odůvodnění.
V odůvodnění pověřený orgán především jasně popíše, jakým způsobem mohou vyžádané údaje
přispět ke ztotožnění osoby odpovědné za protiprávní jednání a proč nelze dosáhnout sledovaného
účelu jinak, než s využitím pravomoci podle odstavce 2, nebo na základě čeho se pověřený orgán
domnívá, že sledovaného účelu lze dosáhnout jinak jen s vynaložením neúměrného úsilí.
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Odst. 5
Jak již bylo řečeno výše, Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje prvek veřejné kontroly
z pozice ústředního styčného úřadu. Odstavec 5 pak vyjadřuje procesní pravidla této kontroly. Pokud
Ministerstvo průmyslu a obchodu zjistí, že žádost o údaje odpovídá požadavkům odstavce 2 a 3,
postoupí tuto žádost k vyřízení bance, která je povinna poskytnout požadované údaje bez zbytečného
odkladu pověřenému orgánu, který si tyto údaje vyžádal. Pokud žádost nevyhoví podmínkám
stanoveným v odstavci 2 a 3, Ministerstvo průmyslu a obchodu takovou žádost bance nepředá a vyzve
pověřený orgán k odstranění případných vad, přičemž mu k tomu poskytne přiměřenou, jak vyplývá
z § 37 odst. 3 ve spojení s § 158 odst. 1 správního řádu.
K § 24h
Navrhovaným ustanovením se zakládá pravomoc příslušných orgánů rozhodnout o zákazu
protiprávního jednání uvnitř Unie, což odpovídá čl. 9 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) 2017/2394.
Tohoto ustanovení budou příslušné orgány využívat v případech, kdy dojde k protiprávnímu jednání
uvnitř Unie, které však nebude přestupkem podle českého právního řádu. Na vydávání rozhodnutí
podle tohoto ustanovení se budou vztahovat obecné přepisy o správním řízení, resp. část druhá a třetí
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákaz bude směřovat vůči
protiprávnímu jednání uvnitř Unie, tedy jednání, které je způsobilé přivodit újmu širokému okruhu
spotřebitelů a v konečném důsledku i poškozovat pověst českých podnikatelů, případně Českou
republiku jako stát. Za daných okolností je nezbytné, aby toto jednání bylo co nejrychleji ukončeno,
a za tímto účelem se navrhuje vyloučit opravný prostředek proti rozhodnutí o zákazu protiprávního
jednání uvnitř Unie. Tato úprava odpovídá např. vyloučení odkladného účinku proti rozhodnutím
správních orgánů podle § 50 a 51 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků
při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších přepisů
K § 24i
Navrhovaná úprava odpovídá ustanovení čl. 9 odst. 4 písm. g) nařízení (EU) 2017/2394. Díky tomuto
ustanovení budou kontrolní orgány moci zasáhnout proti protiprávnímu jednání uvnitř Unie také
prostřednictvím pravomoci nařídit tomu, kdo jednal protiprávně, odstranit obsah nebo omezit přístup
k on-line rozhraní nebo nařídit zřetelné zobrazení varování pro spotřebitele při přístupu k on-line
rozhraní.
V případě zjištění protiprávního obsahu ukládaných informací nebo v případě protiprávního jednání
osoby odpovědné za toto jednání budou moci příslušné orgány rozhodnutím nařídit neprodlené
odstranění nebo znepřístupnění takových informací také poskytovateli služby informační společnosti
podle zvláštního právního předpisu upravujícího služby informační společnosti. Použití tohoto
ustanovení je podmíněno situací, kdy bude hrozit riziko závažné újmy společným zájmům
spotřebitelů a nebude možné daného účelu dosáhnout jinak. Na vydávání rozhodnutí podle tohoto
ustanovení se budou vztahovat obecné přepisy o správním řízení, resp. část druhá a třetí zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
K § 24j až § 24l
Navrhovaná úprava odpovídá čl. 27 nařízení (EU) 2017/2394, podle kterého každý členský stát svěří,
pokud je to opodstatněné, určeným subjektům, evropským spotřebitelským centrům, spotřebitelským
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organizacím a sdružením spotřebitelů a případně sdružením obchodníků, která mají nezbytné odborné
znalosti, pravomoc zasílat externí varování, tedy upozornění na protiprávní jednání, případně
související informace, které mají k dispozici, příslušným orgánům dotčených členských států a
Komisi. Navrhuje se tedy svěřit toto oprávnění Evropskému spotřebitelskému centru Česká
republika, které působí při České obchodní inspekci a je členem sítě Evropských spotřebitelských
center. Zároveň se však jako opodstatněné jeví také poskytnutí uvedeného oprávnění spotřebitelským
organizacím, ovšem za předpokladu splnění v zákoně stanovených kvalifikačních požadavků, jejichž
smyslem je zajistit určitou úroveň kvality výkonu této činnosti (jde o to zamezit např. zasílání
nepravdivých nebo jinak nesprávných či neúplných, informací do evropského informačního
systému). O udělení tohoto oprávnění bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu, kterému je
rovněž svěřen výkon dozoru nad plněním podmínek pro udělení oprávnění a kvalitou výkonu dané
činnosti.
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude v souladu s čl. 27 nařízení informovat Evropskou komisi o
udělení nebo odebrání oprávnění k výkonu činnosti podle tohoto ustanovení.

Část druhá a šestá - Změna zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
V návaznosti na ustanovení § 24g se navrhuje provést změnu zákona o bankách a zákona o
spořitelních a úvěrních družstvech, aby byly příslušné orgány v rámci výkonu kontroly zaměřené na
protiprávní jednání uvnitř Unie vybaveny pravomocí požadovat od banky, případně spořitelního nebo
úvěrního družstva také informace vedoucí ke ztotožnění osoby odpovědné za protiprávní jednání,
v praxi tedy zejména informace o tom, kdo je majitelem nebo disponentem příslušného účtu, který je
nebo byl využíván v rámci jednání, u nějž je dáno důvodné podezření, že je protiprávní.

Část třetí až pátá a část sedmá až patnáctá
Obsahují v souvislosti s adaptací nařízení (EU) č. 2017/2394 novely dotčených resortních předpisů.
Jedná se o novelu zákona o České obchodní inspekci, novelu zákona o živnostenském podnikání,
novelu zákona o regulaci reklamy, novelu zákona o některých službách informačních společnosti,
novelu zákona o České národní bance, novelu zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti
cen, novelu zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, novelu zákona o ochraně veřejného zdraví,
novelu zákona o veterinární péči, novelu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
novelu zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a novelu zákona o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání.
S ohledem na zrušení nařízení č. 2006/2004 prostřednictvím nařízení (EU) 2017/2394 je nezbytné
provést odpovídající změny v těchto vnitrostátních právních přepisech.
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Část šestnáctá
Datum nabytí účinnosti právního předpisu je stanoveno od 17. ledna 2020, a to s ohledem na článek
42 nařízení (EU) č. 2017/2394, který uvádí, že toto nařízení se použije ode dne 17. ledna 2020.

V Praze dne 26. srpna 2019

Předseda vlády:
Ing. Andrej Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA v. r.
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ
SPOTŘEBITELE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§1
Předmět a rozsah úpravy
(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.
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na
přímo použitelné předpisy Evropské unie 48) a upravuje
a) některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele,
b) mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,
c) úkoly veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele,
d) 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, a
e) oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů2) nebo jiných právnických osob
založených k ochraně spotřebitele.
(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.
_____
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
ve znění směrnice Rady 2006/96/ES, Aktu o přistoupení Dánska, Irska a Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska, Aktu o přistoupení Řecka a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky,
Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta,
Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena
Evropská unie.
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 ve znění
směrnice Rady 2006/96/ES a směrnice Rady 2013/15/EU.
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 ve znění Směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2015/2302.
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.

3

) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o
změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
48)

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. 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, v platném znění.
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 online).
Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady 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. 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES.
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 spotřebitelů a o
zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004, v platném znění.

Stránka 2 (celkem 77)

§ 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
a) nesplní povinnost poctivého prodeje výrobků nebo poskytování služeb podle § 3,
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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,
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,
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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.
(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,
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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) 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.
(14) (17) Za přestupek lze uložit pokutu do
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a) 500 000 Kč za přestupek podle odstavce 14,
a) b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7 písm. b), e), m) až s), u), w), y), z),
b) c) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 11 a 12,
c) d) 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) e) 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, 9, 10, 13, 15 a 16,
e) f) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 5 a 6 a odstavce 8 písm. a), b), c).

§ 24b
(1) Přestupky podle tohoto zákona projedná správní orgán, který podle § 23 vykonává dozor
nad dodržováním povinnosti, jež byla spácháním přestupku porušena. Je-li k projednání
přestupku příslušných více správních orgánů, přestupek projedná ten z nich, který nejdříve
zahájil správní řízení, a nebylo-li správní řízení zahájeno, tak ten, který porušení povinnosti
zjistil jako první. O zjištěném porušení povinnosti správní orgán bezodkladně informuje správní
orgán, který vykonává dozor nad dodržováním povinnosti z jiného hlediska nebo v rámci své
působnosti v jiné oblasti.
(2) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil, s výjimkou České národní banky.
(3) U přestupků podle § 24 odst. 5, 6 a 8 nelze upustit od uložení správního trestu,.
(4) Přestupky podle § 24 odst. 14 až 16 projedná správní orgán příslušný podle § 24d odst.
2.
ČÁST SEDMÁ
Působnost správních orgánů při přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a
oprávnění dalších subjektů
§ 24c
Rozsah působnosti
Tato část upravuje postup správních orgánů při přeshraniční spolupráci s orgány
jiných členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru při
uplatňování přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů v oblasti ochrany
spotřebitele50), a za tímto účelem upravuje působnost správních orgánů, jakož i další
ustanovení, která slouží pro uplatňování tohoto předpisu Evropské unie.
§ 24d
Ústřední styčný úřad a příslušné orgány
(1)

Ústředním styčným úřadem pro přeshraniční spolupráci je Ministerstvo průmyslu
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a obchodu. Ústřední styčný úřad zajišťuje koordinaci uplatňování nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 a plní informační povinnosti vůči Evropské komisi.
(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.
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(4)
Správním orgánem, prostřednictvím kterého probíhá vzájemná komunikace mezi
ústředním styčným úřadem a příslušnými orgány při plnění jejich úkolů vyplývajících
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 (dále jen „koordinující
orgán“), a to i pokud jde o rozdělování takových úkolů mezi příslušné orgány, je
a) Ministerstvo zdravotnictví, jde-li o plnění úkolů krajských hygienických stanic
podle odstavce 2 písm. c),
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, jde-li o plnění úkolů obecních živnostenských
úřadů podle odstavce 2 písm. e), s výjimkou oblasti upravené předpisem Evropské
unie 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, jde-li o plnění úkolů celních úřadů podle odstavce 2 písm.
m),
d) Ministerstvo pro místní rozvoj, jde-li o plnění úkolů obecních živnostenských
úřadů podle odstavce 2 písm. e) pro oblast upravenou předpisem Evropské unie
uvedeným pod číslem 25 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/2394, a
e) Ministerstvo dopravy, jde-li o plnění úkolů dopravních úřadů podle odstavce 2
písm. u).
(5)
Při plnění úkolů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/2394 si ústřední styčný úřad, koordinující orgány a příslušné orgány poskytují
veškerou potřebnou součinnost.

§ 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 1 a 2 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, kterým se pro účely této části rozumí protiprávní jednání uvnitř Evropské
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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.

§ 24g
(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 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.
(3)
Oprávnění podle odstavce 2 se vztahuje pouze na údaje, které jsou nezbytné ke
ztotožnění osoby odpovědné za protiprávní jednání. Příslušný orgán je oprávněn vymezit
v žádosti časové období, k němuž se požadované údaje vztahují.
(4)
Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2 a 3 podává příslušný orgán
prostřednictvím ústředního styčného úřadu. Žádost musí obsahovat odůvodnění, v němž
bude popsáno splnění podmínek podle odstavce 2. Příslušný orgán odpovídá za správnost
údajů uvedených v jím podané žádosti.
(5)
Ústřední styčný úřad ověří, zda žádost splňuje podmínky podle odstavců 2 až 4.
V případě splnění těchto podmínek předá ústřední styčný úřad žádost bance. Banka
bezodkladně poskytne údaje podle odstavců 2 a 3 příslušnému orgánu.

§ 24h
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.
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§ 24i
(1)
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).

(2)
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.

§ 24j
Oprávnění dalších subjektů
(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) 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
a) byla založena v souladu s právními předpisy České republiky,
b) aktivně působí v oblasti ochrany spotřebitelů alespoň po dobu 2 let,
c) není založena za účelem vytváření zisku,
d) je bezdlužná, a
e) vyhotovila a uložila do sbírky listin veřejného rejstříku výroční zprávy nebo
obdobné zprávy o její činnosti alespoň za poslední 2 uplynulá účetní období,
z nichž vyplývá splnění podmínky podle písmene b).
(3)
Za bezdlužnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nemá evidován
nedoplatek,
a) u orgánů Finanční správy České republiky,
b) u orgánů Celní správy České republiky,
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c) na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo
d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
(4)
Bezdlužnost podle odstavce 3 se prokazuje potvrzením příslušného finančního
úřadu, příslušného celního úřadu, příslušné zdravotní pojišťovny a příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení, které nesmí být starší než 30 kalendářních dnů přede
dnem podání žádosti o vydání oprávnění.
§ 24k
(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).

§ 24l
(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.
____
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.
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.
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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.
55)

Článek 3 odst. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů
spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004.
56)

Článek 3 odst. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394.

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.

Příloha č. 3 k zákonu č. 634/1992 Sb.
Působnost příslušných orgánů k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/2394 (§ 24d odst. 2)
Příslušný Právní předpis Evropské unie na ochranu Provedení předpisu Evropské
orgán
zájmů spotřebitelů ve smyslu čl. 3 bodu 1 Unie ve vnitrostátním právním
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) řádu
2017/2394
Česká
1. Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna Zákon
č.
89/2012
Sb.,
obchodní 1993 o nepřiměřených podmínkách ve občanský zákoník, v oblasti
inspekce
spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. L 95, závazků ze smluv uzavíraných
21.4.1993, s. 29)
se spotřebitelem
2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 634/1992 Sb.,
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně o ochraně spotřebitele, v
spotřebitelů při označování cen výrobků oblasti informování o ceně
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80, prodávaných výrobků nebo
18.3.1998, s. 27)
poskytovaných služeb, není-li
k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad
Zákon č. 526/1990 Sb., o
cenách v oblasti označování
zboží cenami
3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon
č.
89/2012
Sb.,
1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých občanský zákoník, v oblasti
aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk práv z vadného plnění při
na toto zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12)
prodeji zboží v obchodě a
záruky za jakost
4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon
č.
89/2012
Sb.,
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých občanský zákoník, v oblasti
právních
aspektech
služeb
informační závazků ze smluv uzavíraných
společnosti, zejména elektronického obchodu, se spotřebitelem
na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém
obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1)
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9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
nekalých obchodních praktik,
není-li
k dozoru
věcně
příslušný jiný správní úřad

12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o
službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376,
27.12.2006, s. 36): článek 20

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
diskriminace, není-li k dozoru
věcně příslušný jiný správní
úřad
Zákon č. 222/2009 Sb., o
volném
pohybu
služeb,
v oblasti zákazu diskriminace
příjemců služeb
Zákon č. 634/1992 Sb.,
o
ochraně
spotřebitele
v oblasti informování o ceně
prodávaných výrobků nebo
poskytovaných služeb
Zákon
č.
89/2012
Sb.,
občanský
zákoník,
v
oblasti dočasného užívání
ubytovacího zařízení a jiných
rekreačních služeb
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně
spotřebitele,
v
oblasti dočasného užívání
ubytovacího zařízení a jiných
rekreačních služeb
Zákon
č.
89/2012
Sb.,
občanský zákoník, v oblasti
závazků ze smluv uzavíraných
se spotřebitelem
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
informačních povinností při
prodeji
výrobků
nebo
poskytování
služeb
elektronickými
prostředky
prostřednictvím internetových
stránek, v oblasti poplatků
účtovaných v souvislosti s
použitým způsobem placení, v
oblasti použití telefonního čísla
s vyšší než běžnou cenou, není-

15. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o
společných pravidlech pro provozování
leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L
293, 31.10.2008, s. 3): články 22, 23 a 24
16. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně
spotřebitele ve vztahu k některým aspektům
smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení
(timeshare), o dlouhodobých rekreačních
produktech, o dalším prodeji a o výměně (Úř.
věst. L 33, 3.2.2009, s. 10)

20. 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 (Úř. věst. L 304,
22.11.2011, s. 64)
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li k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad
21. 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) (Úř. věst. L 165,
18.6.2013, s. 63): článek 13
22. 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) (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 1):
článek 14
24. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o
porovnatelnosti poplatků souvisejících s
platebními účty, změně platebního účtu a
přístupu k platebním účtům se základními
prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214):
články 3 až 18 a čl. 20 odst. 2
26. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o
přeshraniční přenositelnosti on- line služeb
poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu
(Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 1)
27. 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
Státní
9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
zemědělsk 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých
áa
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na
potraviná vnitřním trhu a o změně směrnice Rady
řská
84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu
inspekce
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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Stránka 15 (celkem 77)

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
informování spotřebitele o
subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, není-li
k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
informování spotřebitele o
řešení spotřebitelských sporů
on-line
Zákon č. 370/2017 Sb., o
platebním styku, v oblasti
povinností
provozovatelů
srovnávacích stránek

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
přeshraniční
spolupráce
v oblasti ochrany spotřebitele
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
zákazu zeměpisného blokování
a dalších forem diskriminace

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
nekalých obchodních praktik
na
úseku
zemědělských,
potravinářských a tabákových
výrobků

Krajské
hygienick
é stanice

9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
nekalých obchodních praktik,
pokud jde o prodej výrobků a
poskytování služeb, které jsou
upraveny zákonem o ochraně
veřejného zdraví

9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)
Obecní
10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
živnostens (ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o
ké úřady právech osob se zdravotním postižením a osob
s omezenou schopností pohybu a orientace v
letecké dopravě (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1)

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně
spotřebitele,
o
ochraně spotřebitele, v oblasti
nekalých obchodních praktik,
na úseku veterinární péče

Státní
veterinár
ní správa

18. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o
právech cestujících při cestování po moři a na
vnitrozemských vodních cestách a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334,
17.12.2010, s. 1)
19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o
právech cestujících v autobusové a autokarové
dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 1)
25. Směrnice 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 (Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 1)
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Zákon č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991
Sb.,
o
živnostenském
podnikání
(živnostenský
zákon), v oblasti povinností
provozovatelů
cestovní
kanceláře
nebo
cestovní
agentury
Zákon č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, v oblasti
povinností
provozovatelů
cestovní
kanceláře
nebo
cestovní agentury
Zákon č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, v oblasti práv
cestujících v autobusové a
autokarové dopravě
Zákon
č.
89/2012
Sb.,
občanský zákoník, v oblasti
úpravy zájezdu.
Zákon č. 159/1999 Sb., o
některých
podmínkách
podnikání
a
o
výkonu
některých činností v oblasti
cestovního ruchu, v oblasti
zájezdů a spojených cestovních
služeb

Krajské
9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
živnostens 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých
ké úřady 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o
klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376,
27.12.2006, s. 21): článek 1, čl. 2 písm. c) a
články 4 až 8

Český
úřad pro
zkoušení
zbraní a
střeliva

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80,
18.3.1998, s. 27)

9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)
Česká
národní
banka

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80,
18.3.1998, s. 27)
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Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
reklamy, která je nekalou
obchodní praktikou
Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a
televizního vysílání, v oblasti
reklamy, která je nekalou
obchodní praktikou, není-li
k dozoru věcně příslušný jiný
správní úřad
Zákon
č.
40/1995
Sb.,
o
regulaci
reklamy
a o změně a doplnění zákona
č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti srovnávací
reklamy, není-li k dozoru
věcně příslušný jiný správní
úřad.
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
informování
o
ceně
prodávaných výrobků nebo
poskytovaných služeb, na
úseku střelných zbraní a
střeliva
Zákon č. 526/1990 Sb., o
cenách v oblasti označování
zboží cenami
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
nekalých obchodních praktik,
na úseku střelných zbraní a
střeliva

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
informování
o
ceně
prodávaných výrobků nebo
poskytovaných služeb, u osob
podléhajících jejímu dohledu
podle zákona upravujícího

7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění
finančních služeb pro spotřebitele na trh na
dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a
směrnic 97/7/ES a 98/27/ES (Úř. věst. L 271,
9.10.2002, s. 16)

9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

14. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách
o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice
Rady 87/102/EHS (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s.
66)
21. 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) (Úř. věst. L 165,
18.6.2013, s. 63): článek 13
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postavení a působnost České
národní banky při výkonu
činnosti, kterou tyto osoby
vykonávají
na
základě
povolení,
licence
nebo
registrace České národní
banky
Zákon č. 526/1990 Sb., o
cenách v oblasti označování
zboží cenami
Zákon
č.
89/2012
Sb.,
občanský zákoník, v oblasti
závazků ze smluv uzavíraných
se spotřebitelem v oblasti
finančních služeb
Zákon č. 6/1993 Sb., o České
národní
bance,
v oblasti
vymezení působnosti nad
dodržováním
povinností
stanovených
občanským
zákoníkem pro uzavírání
smluv o finančních službách
uzavíraných na dálku
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
nekalých obchodních praktik,
u osob podléhajících jejímu
dohledu
podle
zákona
upravujícího
postavení
a
působnost České národní
banky při výkonu činnosti,
kterou tyto osoby vykonávají
na základě povolení, licence
nebo registrace České národní
banky
Zákon č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
informování spotřebitele o
subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, u osob
podléhajících jejímu dohledu
podle zákona upravujícího
postavení a působnost České

Státní
ústav pro
kontrolu
léčiv

národní banky při výkonu
činnosti, kterou tyto osoby
vykonávají
na
základě
povolení,
licence
nebo
registrace České národní
banky
23. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 257/2016 Sb., o
2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách spotřebitelském úvěru
o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené
k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a
2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř.
věst. L 60, 28.2.2014, s. 34): články 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, kapitola 10 a
přílohy I a II
24. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 370/2017 Sb., o
2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o platebním styku, v oblasti
porovnatelnosti poplatků souvisejících s poskytování platebních služeb
platebními účty, změně platebního účtu a
přístupu k platebním účtům se základními
prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214):
články 3 až 18 a čl. 20 odst. 2
5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 378/2007 Sb., o
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu léčivech
a
o
změnách
Společenství týkajícím se humánních léčivých některých
souvisejících
přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67): zákonů
články 86 až 100
Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti reklamy na
humánní léčivé přípravky, na
lidské tkáně a buňky a
sponzorování v této oblasti,
nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních
mediálních
službách
na
vyžádání
9. Směrnice Evropského parlamentu a Rady Zákon č. 634/1992 Sb., o
2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých ochraně spotřebitele, v oblasti
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na nekalých obchodních praktik,
vnitřním trhu a o změně směrnice Rady na úseku léčiv
84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu Zákon č. 40/1995 Sb., o
a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a regulaci reklamy a doplnění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) zákona č. 468/1991 Sb., o
č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních provozování rozhlasového a
praktikách) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)
televizního vysílání, v oblasti
reklamy, která je nekalou
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11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o
klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376,
27.12.2006, s. 21): článek 1, čl. 2 písm. c) a
články 4 až 8, a to v rozsahu jeho provedení do
vnitrostátního právního předpisu v oblasti
srovnávací reklamy

Energetic
ký
regulační
úřad

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80,
18.3.1998, s. 27)
9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)
12. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o
službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376,
27.12.2006, s. 36): článek 20
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obchodní
praktikou,
na
humánní léčivé přípravky, na
lidské tkáně a buňky a
sponzorování v této oblasti,
nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních
mediálních
službách
na
vyžádání
Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti srovnávací
reklamy na humánní léčivé
přípravky, na lidské tkáně a
buňky a sponzorování v této
oblasti, nejde-li o reklamu
šířenou
v rozhlasovém
a
televizním
vysílání
a
v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, na úseku
podnikání v energetických
odvětvích
Zákon č. 526/1990 Sb., o
cenách, v oblasti označování
zboží cenami
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
nekalých obchodních praktik,
na
úseku
podnikání
v
energetických odvětvích

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
diskriminace,
na
úseku
podnikání
v energetických
odvětvích.
Zákon č. 222/2009 Sb., o
volném
pohybu
služeb,
v oblasti zákazu diskriminace
příjemců služeb.

21. 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) (Úř. věst. L 165,
18.6.2013, s. 63): článek 13

Český
telekomu
nikační
úřad

27. 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
2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků
nabízených spotřebiteli (Úř. věst. L 80,
18.3.1998, s. 27)

9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)
20. 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 (Úř. věst. L 304,
22.11.2011, s. 64)
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Zákon
č.
634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele,
v oblasti
informování
spotřebitele
o
subjektu
mimosoudního
řešení
spotřebitelských
sporů,
na
úseku
podnikání
v energetických odvětvích
Zákon č. 634/1992 Sb.,
o
ochraně
spotřebitele,
v oblasti
neoprávněného
zeměpisného
blokování
a dalších forem diskriminace,
na
úseku
podnikání
v energetických odvětvích
Zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, na
úseku služeb elektronických
komunikací a poštovních
služeb
Zákon č. 526/1990 Sb.,
o cenách, v oblasti označování
zboží cenami
Zákon č. 634/1992 Sb.,
o
ochraně
spotřebitele,
v oblasti nekalých obchodních
praktik, na úseku služeb
elektronických
komunikací
a poštovních služeb

Zákon č. 634/1992 Sb.,
o
ochraně
spotřebitele,
v oblasti
informačních
povinností při prodeji výrobků
nebo
poskytování
služeb
elektronickými
prostředky
prostřednictvím internetových
stránek, v oblasti poplatků
účtovaných
v
souvislosti
s použitým způsobem placení,
v oblasti použití telefonního
čísla s vyšší než běžnou cenou
na
úseku
služeb
elektronických
komunikací
a poštovních služeb.

21. 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) (Úř. věst. L 165,
18.6.2013, s. 63): článek 13
Úřad pro
ochranu
osobních
údajů

4. Směrnice 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 (směrnice o elektronickém
obchodu) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1)
6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o
zpracování osobních údajů a ochraně soukromí
v odvětví elektronických komunikací (směrnice
o soukromí a elektronických komunikacích)
(Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37): článek 13

9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Celní
úřady

9. 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
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Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
informování spotřebitele o
subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, na
úseku služeb elektronických
komunikací a poštovních
služeb
Zákon č. 480/2004 Sb., o
některých
službách
informační společnosti a o
změně některých zákonů,
v oblasti poskytování služeb
informační společnosti a šíření
obchodního sdělení.
Zákon č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích
a
o
změně
některých
souvisejících zákonů, v oblasti
nevyžádaných sdělení
Zákon č. 480/2004 Sb., o
některých
službách
informační společnosti a o
změně některých zákonů,
v oblasti poskytování služeb
informační společnosti a šíření
obchodního sdělení.
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, pro
nevyžádanou reklamu šířenou
elektronickými prostředky, jeli způsob šíření nekalou
obchodní praktikou
Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti nevyžádané
reklamy šířené elektronickými
prostředky, je-li způsob šíření
nekalou obchodní praktikou
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
nekalých obchodních praktik,
na
úseku
provozování
hazardních her

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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o
klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376,
27.12.2006, s. 21): článek 1, čl. 2 písm. c) a
články 4 až 8

Rada pro
rozhlasov
é
a
televizní
vysílání

5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu
Společenství týkajícím se humánních léčivých
přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67):
články 86 až 100
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Zákon
č.
40/1995
Sb.,
o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní
praktikou,
na
úseku
provozování hazardních her,
nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních
mediálních
službách
na
vyžádání
Zákon
č.
40/1995
Sb.,
o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti srovnávací
reklamy, propagace nebo
podpory
zakázaných
hazardních her a sponzorování
v této
oblasti,
nejde-li
o
reklamu
šířenou
v rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních
mediálních
službách
na
vyžádání
Zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách
některých
souvisejících
zákonů, v oblasti týkající se
humánních léčivých přípravků
Zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně
dalších
zákonů,
v oblasti
týkající se humánních léčivých
přípravků
Zákon
č.
40/1995
Sb.,
o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti reklamy na
humánní léčivé přípravky

9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o
klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376,
27.12.2006, s. 21): článek 1, čl. 2 písm. c) a
články 4 až 8

17. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o
koordinaci některých právních a správních
předpisů členských států upravujících
poskytování audiovizuálních mediálních služeb
(směrnice o audiovizuálních mediálních
službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1):
články 9, 10, 11 a články 19 až 26

Ministerst
vo
zdravotni
ctví

9. 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
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šířené
v
rozhlasovém
a
televizním
vysílání
a v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání
Zákon č. 634/1992 Sb.,
o
ochraně
spotřebitele,
v oblasti reklamy, která je
nekalou obchodní praktikou
Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní
praktikou,
šířenou
v
rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních
mediálních
službách
na
vyžádání
Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti srovnávací
reklamy šířené v rozhlasovém
a televizním vysílání a v
audiovizuálních
mediálních
službách na vyžádání.
Zákon č. 132/2010 Sb., o
audiovizuálních
mediálních
službách na vyžádání a o
změně některých zákonů,
v oblasti
poskytování
audiovizuálních
mediálních
služeb na vyžádání.
Zákon č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně
dalších
zákonů,
v oblasti
rozhlasového a televizního
vysílání.
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
reklamy, která je nekalou
obchodní praktikou

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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o
klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376,
27.12.2006, s. 21): článek 1, čl. 2 písm. c) a
články 4 až 8

Ústav pro
státní
kontrolu
veterinár
ních
bioprepar
átů a léčiv

9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)
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Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti srovnávací
reklamy na zdravotní služby a
sponzorování v této oblasti,
nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních
mediálních
službách
na
vyžádání
Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní
praktikou,
na
zdravotní
služby, nejde-li o reklamu
šířenou
v rozhlasovém
a
televizním
vysílání
a
v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání
Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
reklamy, která je nekalou
obchodní praktikou
Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů,
pro
oblast
srovnávací
reklamy
na
veterinární léčivé přípravky,
nejde-li o reklamu šířenou
v rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních
mediálních
službách
na
vyžádání

Ústřední
kontrolní
a
zkušební
ústav
zemědělsk
ý

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o
klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376,
27.12.2006, s. 21): článek 1, čl. 2 písm. c) a
články 4 až 8

Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní
praktikou, na veterinární
léčivé přípravky, nejde-li o
reklamu
šířenou
v rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních
mediálních
službách
na
vyžádání.

9. 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) (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22)

Zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v oblasti
reklamy, která je nekalou
obchodní praktikou

11. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o
klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376,
27.12.2006, s. 21): článek 1, čl. 2 písm. c) a
články 4 až 8
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Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů,
pro
oblast
srovnávací
reklamy
na
přípravky na ochranu rostlin a
pomocné prostředky, nejde-li
o
reklamu
šířenou
v rozhlasovém a televizním
vysílání a v audiovizuálních
mediálních
službách
na
vyžádání
Zákon č. 40/1995 Sb., o
regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991
Sb.,
o
provozování
rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších
předpisů, v oblasti reklamy,
která je nekalou obchodní
praktikou, na přípravky na
ochranu rostlin a pomocné
prostředky, nejde-li o reklamu
šířenou
v rozhlasovém
a
televizním
vysílání
a
v audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání

Drážní
úřad
Úřad pro
civilní
letectví

13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o
právech a povinnostech cestujících v železniční
přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14)
8. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým
se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci
cestujícím v letecké dopravě v případě
odepření nástupu na palubu, zrušení nebo
významného zpoždění letů a kterým se zrušuje
nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46,
17.2.2004, s. 1)

10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o
právech osob se zdravotním postižením a osob
s omezenou schopností pohybu a orientace v
letecké dopravě (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1)

Státní
plavební
správa

18. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o
právech cestujících při cestování po moři a na
vnitrozemských vodních cestách a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334,
17.12.2010, s. 1)
Dopravní 19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady
úřady
(EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o
právech cestujících v autobusové a autokarové
dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 1)
Ministerst 24. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
vo financí 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o
porovnatelnosti poplatků souvisejících s
platebními účty, změně platebního účtu a
přístupu k platebním účtům se základními
prvky (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 214):
články 3 až 18 a čl. 20 odst. 2
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Zákon č. 266/1994 Sb., o
dráhách, v oblasti práv a
povinností
cestujících
v
železniční přepravě
Zákon č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991
Sb.,
o
živnostenském
podnikání
(živnostenský
zákon), v oblasti náhrad a
pomoci cestujícím v letecké
dopravě v případě odepření
nástupu na palubu, zrušení
nebo významného zpoždění
letů
Zákon č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991
Sb.,
o
živnostenském
podnikání
(živnostenský
zákon), v oblasti práv osob se
zdravotním postižením a osob
s omezenou schopností pohybu
a orientace
Zákon č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, v oblasti
práv cestujících při cestování
po moři a na vnitrozemských
vodních cestách
Zákon č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, v oblasti práv
cestujících v autobusové a
autokarové dopravě
Zákon č. 370/2017 Sb., o
platebním styku, v oblasti
poskytování platebních služeb

Ministerst
vo pro
místní
rozvoj

25. Směrnice 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 (Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 1)

Zákon č. 159/1999 Sb., o
některých
podmínkách
podnikání
a
o
výkonu
některých činností v oblasti
cestovního ruchu, v oblasti
zájezdů a spojených cestovních
služeb

ČÁST SEDMÁ OSMÁ
Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele

ČÁST OSMÁ DEVÁTÁ
Společná a závěrečná ustanovení

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 21/1992 Sb., O BANKÁCH, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A
DOPLNĚNÍ

§ 5a
(1) Banky se sídlem v členských státech mohou vykonávat na území České republiky
prostřednictvím svých poboček činnosti podle tohoto zákona bez licence, pokud oprávnění k
jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodržela postup
stanovený právem Evropské unie podle § 5c až 5m. Banky se sídlem v členských státech jsou
dále za stejných podmínek oprávněny k provozování těchto činností i bez založení pobočky,
pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí v případech, kdy jde o banky, které nepožívají výhody
jednotné licence podle práva Evropské unie, nebo o banky se sídlem ve státě, který nepožívá
výhody jednotné licence podle práva Evropské unie.
(3) Česká národní banka může v souladu s mezinárodní smlouvou vyhláškou rozšířit okruh
států, jejichž banky požívají při podnikání na území České republiky stejné výhody jako banky
se sídlem ve členských státech.
(4) Na činnost poboček bank z členského státu se tento zákon nepoužije, s výjimkou § 3 odst.
3 písm. b), § 5n, 10, § 11 odst. 1 až 6 a 9, § 21, § 24 odst. 2 věta třetí, § 26bb, 29a, 37, povinnosti
poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 8 9, ustanovení týkajících se provádění měnové politiky
a opravného zúčtování bank (§ 20c) a § 41m.
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(5) Pokud se pobočka banky z členského státu rozhodne účastnit platebního systému
provozovaného Českou národní bankou (§ 20b), vztahují se na ni právní předpisy upravující
provoz tohoto systému. Pokud se pobočka banky z členského státu rozhodne využít možnosti
podle § 38a odst. 1, vztahuje se na ni ustanovení § 38a.
(6) Postup podle § 26 lze vůči pobočce banky z členského státu uplatnit pouze
a) v případě porušení § 11 odst. 1 až 6 a 9,
b) v případě porušení § 20c o opravném zúčtování bank,
c) v případě porušení zákona upravujícího platební styk, pokud jde o provoz platebního systému
provozovaného Českou národní bankou, pokud je pobočka účastníkem tohoto systému (§ 20b),
d) v případě porušení § 38a a povinnosti poskytnout údaje podle § 38 odst. 2 až 7 6,
e) tehdy, je-li to nutné pro zajištění ochrany finanční stability a společných zájmů klientů nebo
investorů zahraniční banky a tuto věc je třeba řešit bezodkladně (§ 5k odst. 3), nebo
f) po předchozím informování orgánu dohledu země sídla zahraniční banky a Evropského
orgánu pro bankovnictví, je-li to nutné pro zajištění ochrany finanční stability a společných
zájmů klientů nebo investorů zahraniční banky z důvodu ohrožení její likvidity (§ 5ka odst. 1).
(7) Česká národní banka může v pobočkách bank z členského státu nebo v osobách tvořících
konsolidační celek, jehož členem je zahraniční banka podle odstavce 1, provést kontrolu na
místě, je-li o to požádána orgánem dohledu země sídla zahraniční banky. Orgán dohledu země
sídla banky podle odstavce 1 může po předchozím oznámení České národní bance provést na
území České republiky kontrolu na místě v pobočce banky z členského státu nebo ve finanční
instituci splňující podmínky podle § 5e odst. 1.
(8) Česká národní banka může provádět kontroly na místě a vyžadovat informace o činnostech,
které pobočka banky z členského státu vykonává na území České republiky, pokud to považuje
za důležité z hlediska finanční stability v České republice. Česká národní banka před zahájením
kontroly na místě informuje orgán dohledu dotčeného státu o účelu kontroly a po jejím ukončení
poskytne tomuto orgánu dohledu veškeré informace, které jsou významné pro hodnocení
rizikovosti banky nebo pro finanční stabilitu v České republice.

§ 36e
(1) Banka se dopustí přestupku tím, že
a) uskuteční činnost v rozporu s licencí,
b) zřídí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,
c) začne vykonávat činnosti na území hostitelského státu v rozporu s postupem podle § 5h odst.
2,
d) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1,
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e) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez
oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance
podle § 5i,
f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,
g) neuloží ověřené kopie stanov nebo jejich změny u České národní banky podle § 9 odst. 3,
h) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,
i) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,
j) nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů, nebo o tomto postupu neinformuje,
k) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013,
l) nezavede vnitřní postupy a zásady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího obezřetnostní požadavky,
m) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchod způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů
z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky, nebo
n) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.
(2) Banka se dopustí přestupku tím, že
a) její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem,
právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle § 8b, přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím
Evropské komise,
b) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez
zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 4
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a
podmínky pro užívání základních a interních přístupů pro výpočet kapitálových požadavků
podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření
obecné povahy České národní banky podle § 20d,
d) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle čl. 99
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí
Evropské komise,
e) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího
souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu, nebo tento přístup
používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské
komise,
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f) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje o kapitálových
požadavcích stanovené v čl. 101 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,
g) se vystaví úvěrovému riziku sekuritizované pozice,
h) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,
i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní
požadavky nesdělí České národní bance údaje nebo sdělí nesprávné anebo neúplné údaje o
1. velkých expozicích,
2. pákovém poměru,
3. likviditě,
j) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
k) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutím
Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,
l) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s tímto zákonem,
m) nesplní informační povinnosti podle § 20 odst. 18,
n) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu banky v rozporu s čl.
28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
o) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu,
správní rady nebo dozorčí rady banky, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.
(3) Banka se dopustí přestupku tím, že
a) nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie a postupy podle § 12c,
b) nesplní některou z informačních povinností podle § 16 odst. 2, § 16a nebo § 24 anebo části
osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účasti nebo
neprokáže splnění podle čl. 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
d) neprokáže splnění podmínek podle § 17 odst. 1.
(4) Banka se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 20a odst. 3 až 5 nepředloží výpis všech akcionářů nebo připustí účast osoby
označené Českou národní bankou na valné hromadě anebo koná valnou hromadu bez
písemného vyjádření České národní banky,
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b) neprovede opravné zúčtování podle § 20c odst. 1,
c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na
účet banky,
d) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
e) nezajistí, aby auditor provedl
1. ověření účetní závěrky banky podle § 22 odst. 1 písm. a),
2. ověření řídicího a kontrolního systému banky podle § 22 odst. 1 písm. b),
3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému podle § 22 odst.
1 písm. c),
4. ověření uveřejňovaných údajů podle čl. 431 až 455 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013,
f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,
g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou
uvedenou v § 19 odst. 1,
h) nezveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 23 odst. 1,
i) nepředloží výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu v předepsané lhůtě České
národní bance,
j) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 nebo § 26a, nebo
k) neudržuje kapitálový poměr minimálně ve výši stanovené v rozhodnutí vydaném na základě
§ 26k odst. 7.
(5) Banka se dopustí přestupku tím, že
a) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje
nezbytné pro posouzení této žádosti,
b) poruší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
c) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou
předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6 3 až 5 a 7,
d) nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, v
souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění povinnosti
uložené právním řádem státu, na jehož území podniká,
e) neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a odst.
2,
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f) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném
tímto zákonem do Fondu,
g) nevede identifikaci vkladatele podle § 41c odst. 3 nebo 4,
h) neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d
odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n,
i) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3,
j) použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu s § 41f odst. 9,
nebo
k) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.
(6) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e), h) nebo i),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), j) až n),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 písm. a), b), d),
odstavce 4 nebo odstavce 5,
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo
odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného
prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého bankou za
bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo
odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho ovládaná banka; není-li možné výši neoprávněného
prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10% čistého ročního obratu vyplývajícího z
konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.

§ 36g
Přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě
(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České republiky
bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) uskuteční na území České republiky bankovní činnosti v rozporu s § 5c až 5m,
b) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
c) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,
d) v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto
postupu neinformuje,
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e) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na
účet zahraniční banky,
f) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,
g) nesplní některou z informačních povinností podle § 24,
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 26 odst. 1,
i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,
k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech,
které jsou předmětem bankovního tajemství,
l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou
předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6 3 až 5 a 7, nebo
m) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) až m).

§ 36h
Přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě
(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České
republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5,
b) uskuteční bankovní činnosti v rozporu s licencí,
c) přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává další činnosti po dni zániku licence,
d) nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2,
e) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,
f) neuveřejní informace podle § 11,
g) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez
zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle § 11 odst. 7,
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h) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,
i) v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto
postupu neinformuje,
j) nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 7,
k) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů
z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu zahraniční banky,
nebo
l) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné.
(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky
bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,
b) v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné anebo
nesprávné údaje,
c) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího
souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3,
d) poruší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení § 13
odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo
e) nedodržuje podmínky stanovené v § 13.
(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky
bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,
b) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému
charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty,
c) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na
účet zahraniční banky,
d) neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2,
e) nezajistí, aby auditor provedl
1. ověření účetní závěrky zahraniční banky,
2. ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,
3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,
f) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,
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g) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou
uvedenou v § 19 odst. 1,
h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1,
i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,
j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,
k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech,
které jsou předmětem bankovního tajemství,
l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou
předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3, 4 a 6 3 až 5 a 7,
m) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném
tímto zákonem do Fondu,
n) neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d
odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n, nebo
o) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až i),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. l),
c) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až l), odstavce 2, odstavce
3 písm. a) až k), m), n) nebo o).

§ 38
(1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se
vztahuje bankovní tajemství.
(2) Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je banka povinna
podat osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu. Za porušení bankovního tajemství se
nepovažuje výměna informací mezi Českou národní bankou a orgány bankovního dohledu a
obdobnými orgány jiných států, jestliže předmětem výměny jsou informace o subjektech, které
působí nebo hodlají působit na území příslušného státu. Porušením povinnosti dodržet bankovní
tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení,
při plnění oznamovací povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí
nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle zákona o centrální evidenci účtů.
(3) Zprávu o záležitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství,
podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání
a) soudu pro účely občanského soudního řízení;8)
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b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon;9)
c) správcům daně za podmínek podle daňového řádu,
d) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu ve sporu podle zvláštního právního předpisu9c),
e) Finančnímu analytickému úřadu za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění
mezinárodních sankcí anebo zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou,
f) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluží, včetně dluhu na přirážce k pojistnému,
penále a pokutách, orgánů nemocenského pojištění ve věci řízení o přeplatku na dávkách
nemocenského pojištění, regresních náhradách a dluhu na pokutách, orgánů sociálního
zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo pověřených obecních
úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení a dluhu na pokutách nebo
orgánů státní sociální podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory,
který je klient povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a přeplatku,
g) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které klient
dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného,
h) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona,9b)
i) Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých
klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků,
j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v její působnosti podle zákona
upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; pro
vyžádání zprávy se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb
České republiky,
k) Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pro účely výkonu
dohledu podle zvláštního zákona27).
l) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění
bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c).
Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou záležitost
identifikovat.
(4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyžádání orgánů sociálního
zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet klienta po dni, za který náležela
poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání, identifikační údaje o
svém klientovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními
prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. Banka je rovněž
povinna po úmrtí klienta sdělit tyto údaje na písemné vyžádání Úřadu práce České republiky.
(5) 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
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tohoto účtu a údaje o zmocněnci, který byl nebo je oprávněn nakládat s peněžními
prostředky na tomto účtu.
(5) (6) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a) a h) náleží bance úhrada věcných nákladů.
(6) (7) Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu
rozhodnutí bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky nebo
pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu.
Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné
dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže
domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku. Za
podání informace náleží bance úhrada věcných nákladů.
(7) (8) Jestliže se klient dostane do prodlení s peněžitým plněním bance na dobu delší než 60
dnů nebo poruší své povinnosti vůči bance sjednané ve smlouvě nebo stanovené zákonem,
omezuje se povinnost banky zachovávat bankovní tajemství tak, že banka může informovat jiné
banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o porušení smlouvy klientem, přičemž smí uvést jen
název klienta a označení porušené povinnosti.
(8) (9) Uplatnění tohoto práva banky může klient předejít tím, že do 30 dnů od porušení svých
povinností vůči bance s bankou uzavře dohodu o nápravě. Banka není povinna na dohodu
přistoupit. Pokud v této lhůtě dohodu neuzavře nebo uzavřenou dohodu následně nedodrží,
může banka bez dalšího využít svého práva podle odstavce 7 6. Klient může možnosti tohoto
odstavce využít ze zákona jenom jednou v kalendářním roce.
(9) (10) Na pobočku banky z členského státu se použijí odstavce 2 až 8 2 až 9 obdobně a na
pobočku banky z jiného než členského státu se použijí odstavce 1 až 8 a 11 1 až 9 a 12 obdobně.
(10) (11) Zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního
tajemství, podá banka v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez souhlasu
klienta, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území
podniká. Ustanovení zvláštního zákona10b) tím nejsou dotčena.
(11) (12) Porušením bankovního tajemství není předání informací jinému poskytovateli
platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení
podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.
_____
35)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

§ 39
(1) Pracovníci banky, členové statutárního orgánu banky, členové správní rady banky a členové
dozorčí rady banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech dotýkajících se
zájmů banky a jejích klientů. Z důvodů uvedených v § 38 odst. 2, 3, 4 a 6 2 až 5 a 7 a § 38b je
statutární orgán této povinnosti zprostí; jde-li o povinnost mlčenlivosti členů statutárního
orgánu, má tuto působnost správní rada nebo dozorčí rada. Porušením povinnosti zachovávat
mlčenlivost ve služebních věcech není poskytnutí údajů v případech a pro účely uvedené v §
41d odst. 4 a 5, § 41g odst. 5 a § 41n.
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(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného
obdobného vztahu.
§ 41b
Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zákona upravujícího ozdravné postupy a
řešení krize na finančním trhu není poskytnutí údajů v případech a pro účely uvedené v § 38
odst. 2 až 4 a 6 2 až 5 a 7, § 41g odst. 1, § 41n, § 41o odst. 2, § 41o odst. 2, § 41p odst. 1 a 2 a
§ 41q odst. 2. Ustanovení § 38 odst. 5 § 38 odst. 6 a § 39 odst. 2 se použije obdobně.
§ 41f
(1) Peněžní prostředky více osob evidované na jednom účtu představují pohledávku z vkladu
se zvláštním režimem.
(2) Při zakládání účtu podle odstavce 1 nebo při nejbližší dispozici s tímto již existujícím účtem
je majitel účtu povinen bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu písemně
oznámit, že na účtu jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob,
doložit podíl každé z nich, identifikovat tyto osoby v rozsahu stanoveném v § 41c odst. 3 a
pravdivost údajů prokázat. Banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu nakládá s
vkladem na tomto účtu jako s jakoukoli jinou pojištěnou pohledávkou z vkladu a zaznamená
údaje o něm ve své evidenci.
(3) Pro účely výpočtu náhrady z Fondu za pohledávku z vkladu na účtu podle odstavce 1 je
banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu povinna předložit Garančnímu systému
rozčlenění pohledávek z vkladů podle jednotlivých osob a částek připadajících na každou z nich
a pravdivost údajů prokázat. Údaje předá Garančnímu systému.
(4) Náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem se poskytne oprávněným osobám
ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každá z uvedených osob měla peněžní
prostředky evidované na vlastním účtu.
(5) Pokud je skutečný vlastník peněžní částky odlišný od majitele účtu, náhrada se poskytne
skutečnému vlastníkovi. Majitel účtu má povinnost oznámit tuto skutečnost bance nebo
pobočce banky z jiného než členského státu při založení či nejbližší dispozici s účtem a
identifikovat skutečného vlastníka peněžních prostředků v rozsahu stanoveném v § 41c odst. 3
a banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu zaznamená tyto údaje ve smlouvě o
účtu či na jiném dokumentu, s jehož vydáním je spojeno přijetí vkladu, a ve své evidenci.
(6) K oznámení majitele účtu podle odstavců 2 a 5 učiněném po rozhodném dni se nepřihlíží.
(7) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických
peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány
peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební
transakce13) nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, oznámí tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu písemně bance nebo pobočce banky z jiného než členského státu; v
takovém případě nemají povinnost stanovenou v odstavci 2 větě první a v odstavci 5 větě druhé.
Pro účely výpočtu výše příspěvku do Fondu náhrady z Fondu se za skutečného vlastníka těchto
peněžních prostředků považují uživatelé platebních služeb nebo držitelé elektronických peněz.
Náhrada se poskytne platební instituci, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu,
instituci elektronických peněz nebo vydavateli elektronických peněz malého rozsahu. Při určení
skutečného vlastníka podle odstavce 5 se vychází z evidence platební instituce, poskytovatele
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platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatele
elektronických peněz malého rozsahu k rozhodnému dni. Tyto osoby jsou povinny vést
evidenci údajů podle § 41c odst. 3 a předat ji bance nebo pobočce banky z jiného než členského
státu na základě její žádosti do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti v případech
stanovených v § 41d nebo § 41n. Banka s těmito osobami sjedná písemně způsob, jakým tyto
osoby poskytují bance informace tak, aby banka dostála povinnostem stanoveným tímto
zákonem v souvislosti se stanovením výše příspěvku do Fondu.
(8) Odstavec 7 platí obdobně pro obchodníka s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány
peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na
kapitálovém trhu14), a pro soudního exekutora, na jehož účtu jsou deponovány prostředky pro
oprávněné a přihlášené věřitele podle exekučního řádu.
(9) Údaje, které banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu získá od osoby uvedené
v odstavci 7 nebo 8, je banka oprávněna použít pouze ke splnění svých povinností vůči
Garančnímu systému podle této části zákona a v případech uvedených v § 38 odst. 2 až 4 a 6 2
až 5 a 7.
(10) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických
peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu jsou povinni sdělit uživateli platebních
služeb nebo držiteli elektronických peněz na jeho žádost informace o tom, u které banky,
spořitelního a úvěrního družstva nebo zahraniční banky je veden samostatný účet, na kterém
jsou v souladu se zákonem upravujícím platební styk uloženy peněžní prostředky, které jim
byly svěřeny k provedení platební transakce nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické
peníze.

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 64/1992 Sb., O ČESKÉ
OBCHODNÍ INSPEKCI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

§2
(1) Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají,
dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost
podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu9), pokud to tento zákon nebo
zvláštní právní předpis10) stanoví.
(2) Česká obchodní inspekce spolupracuje s příslušnými orgány členských států Evropské unie
a států tvořících Evropský hospodářský prostor při aplikaci přímo použitelného předpisu
Evropské unie1i), a to v rozsahu působnosti předpisů na ochranu zájmů spotřebitele uvedených
v bodech 2, 3, 6 až 8, 10 až 12, 14, 16, 20 a 21 přílohy k přímo použitelnému předpisu Evropské
unie11)
§ 7c
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Ředitel inspektorátu v případě zjištění protiprávního jednání3n), kterého se kontrolovaná osoba
dopustila na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský
prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů3o), rozhodnutím
takové jednání zakáže.
_____
3n) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
3o) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 455/1991 Sb., O
ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A
DOPLNĚNÍ

§ 59
Živnostenský úřad je oprávněn uložit podnikateli provozujícímu cestovní agenturu nebo
cestovní kancelář zákaz protiprávního jednání40a) při provozování těchto živností, které
porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů40b) a kterého se dopustil na území
Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor. Porušení tohoto
zákazu je důvodem pro zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění.
_____
40a) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
40b) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 40/1995 Sb., O REGULACI
REKLAMY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 468/1991 SB., O
PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A
DOPLNĚNÍ

§ 7c
Zvláštní opatření
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(1) 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 jako protiprávní jednání podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie33a). 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; to však nezakládá oprávnění k zavedení systému předběžné
kontroly návrhů reklamy před jejím šířením.
(1) 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. 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; to však nezakládá oprávnění k zavedení systému předběžné kontroly
návrhů reklamy před jejím šířením
(2) Orgán dozoru rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo podle § 8a vhodným způsobem
zveřejní, jestliže by v důsledku dalšího šíření reklamy mohl být ohrožen život nebo zdraví osob.
Orgán dozoru je oprávněn zadavateli nebo zpracovateli reklamy nařídit ve stanovené lhůtě
zveřejnění opravného prohlášení k reklamě, která byla shledána pravomocným rozhodnutím
nepovolenou srovnávací reklamou nebo nekalou obchodní praktikou a o jejímž odstranění nebo
ukončení bylo pravomocně rozhodnuto, ve stejném komunikačním médiu, kterým byla taková
reklama šířena. Náklady na zveřejnění opravného prohlášení nese ten, komu orgán dozoru jeho
zveřejnění nařídil.
_____
33a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele).

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 87/1995 SB., O
SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTVECH A NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH
S TÍM SOUVISEJÍCÍCH A O DOPLŇĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č.
586/1992 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

§ 25b
(1) Družstevní záložna je povinna zachovávat v tajnosti a chránit před zneužitím údaje
o svém členovi a o jeho obchodech s družstevní záložnou.
(2) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit
před zneužitím, je družstevní záložna povinna podat osobám pověřeným výkonem dohledu. Za
porušení ustanovení odstavce 1 se nepovažuje výměna informací mezi Českou národní bankou
a orgány dohledu a obdobnými orgány jiných států, jestliže předmětem výměny jsou informace
o subjektech, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu. Porušením
povinnosti stanovené v odstavci 1 rovněž není sdělení údajů o členovi družstevní záložny a jeho
obchodech při podání trestního oznámení, při plnění oznamovací povinnosti podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo
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zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo při plnění povinnosti předávat údaje podle
zákona o centrální evidenci účtů. Porušením povinnosti stanovené v odstavci 1 není ani předání
informací jinému poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je
to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a
odhalování.
(3) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a chránit
před zneužitím, podá družstevní záložna bez souhlasu člena jen na písemné vyžádání
a) soudu pro účely občanského soudního řízení20),
b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon21),
c) správců daně za podmínek podle daňového řádu,
d) příslušného orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,
e) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, které člen družstevní záložny dluží, orgánů sociálního
zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo pověřených obecních
úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení nebo orgánů státní sociální
podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory, který je člen družstevní
záložny povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a přeplatku,
f) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které člen
družstevní záložny dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného,
g) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona22),
h) Úřadu práce České republiky ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých
členovi družstevní záložny ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků,
i) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění
bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona18c),
j) zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v její působnosti podle zákona
upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; pro
vyžádání zprávy se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb
České republiky.
Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může družstevní záložna
příslušnou záležitost identifikovat.
(4) Družstevní záložna je povinna sdělit i bez souhlasu člena na písemné vyžádání
orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o vrácení dávky připsané na účet člena po dni, za
který náležela poslední výplata dávky zemřelého oprávněného, včetně jejího vymáhání,
identifikační údaje o svém členovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s
peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu.
Družstevní záložna je rovněž povinna po úmrtí člena sdělit tyto údaje na písemné vyžádání
Úřadu práce České republiky.
(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
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nebo je majitelem tohoto účtu, a údaje o zmocněnci, který byl nebo je oprávněn nakládat
s peněžními prostředky na tomto účtu.
(5) (6) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a) a g) náleží družstevní záložně úhrada
věcných nákladů.
(6) (7) Družstevní záložna je povinna i bez souhlasu svého člena sdělit osobě oprávněné
za účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce číslo účtu svého člena včetně
identifikačního kódu družstevní záložny a identifikační údaje o svém členovi, který je
majitelem účtu. Stejná povinnost družstevní záložny platí i ve vztahu k osobě, která prokáže,
že v důsledku vlastní chybné dispozice družstevní záložně utrpěla škodu a že se bez tohoto
údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského
zákoníku. Za podání informace náleží družstevní záložně úhrada věcných nákladů.
(7) (8) Zprávu o údajích, které je družstevní záložna povinna zachovávat v tajnosti a
chránit před zneužitím, podá družstevní záložna v souvislosti se svým podnikáním na území
jiného státu i bez souhlasu člena, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním
řádem státu, na jehož území podniká. Ustanovení zvláštního zákona23) tím nejsou dotčena.
(8) (9) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna
poskytovat, je-li to potřebné pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkového
dohledu3c) orgánu, který tento dohled vykonává.
(9) (10) Údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může družstevní záložna
poskytovat, je-li je potřebné poskytnout, ovládající osobě za účelem přípravy výkazů na
konsolidovaném základě a pro účely plnění pravidel obezřetného podnikání.
_____
48)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

§ 25c
(1) Pracovníci a členové orgánů družstevní záložny jsou povinni zachovávat mlčenlivost
ve služebních věcech dotýkajících se zájmů družstevní záložny a jejích členů. Z důvodů
uvedených v § 25b odst. 2, 3, 4 a 6 7 je představenstvo této povinnosti zprostí.
(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo
jiného obdobného vztahu.

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 480/2004 SB., O NĚKTERÝCH
SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
A DOPLNĚNÍ

§ 10
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(1) Orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona (dále jen "orgán
dozoru") je
a) pro šíření obchodních sdělení podle § 7 Úřad pro ochranu osobních údajů,
b) pro povinnosti vyplývající z § 8 odst. 3 příslušná profesní samosprávná komora zřízená
zákonem.
(2) Orgán dozoru působí jako kontaktní místo pro členské státy Evropské unie a Komisi.
(3) Kontaktní místo pro členské státy Evropské unie a Komisi
a) podává obecné informace o smluvních právech a povinnostech, jakož i o postupech pro
podávání stížností a pro opravné prostředky v případě sporů včetně praktických aspektů
využívání těchto postupů,
b) poskytuje údaje o orgánech, sdruženích nebo subjektech, od nichž lze získat další informace
či praktickou pomoc.
(4) V případě přeshraniční spolupráce orgán dozoru uvedený v odstavci 1 písm. a) postupuje
podle předpisu Evropské unie o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele6a).
(5) (4) Při výkonu dozoru postupují orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) podle
zvláštních právních předpisů.7)
_____
6a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele).

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 6/1993 Sb., O ČESKÉ NÁRDNÍ
BANCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

§ 44a
(1) Česká národní banka vykonává dohled nad dodržováním povinností stanovených
občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, nad
dodržováním povinností zákazu používání nekalých obchodních praktik9k) a nad dodržováním
povinností při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru9m), a to osobami
uvedenými v § 44 odst. 1 při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě
povolení, licence nebo registrace České národní banky nebo obdobného oprávnění k působení
na území České republiky uděleného zahraničním orgánem. Česká národní banka je při výkonu
dohledu oprávněna vyžadovat od těchto osob potřebné informace a podklady.
(2) V případě přeshraniční spolupráce Česká národní banka vykonává dohled podle odstavce 1
a postupuje přitom podle příslušného předpisu Evropské unie9h).
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(3) Zjistí-li Česká národní banka porušení nebo má-li důvodné podezření, že může dojít k
porušení společného zájmu spotřebitelů9i) osobou, nad kterou vykonává dohled podle odstavce
1, a která se dopustila protiprávního jednání na území členského státu Evropské unie nebo v
jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zakáže této osobě pokračovat v
protiprávním jednání.
(4) (2) Česká národní banka může uložit osobě uvedené v § 44 odst. 1, která porušila tento
zákon nebo právní předpis, na který se odkazuje v odstavci 1, opatření k nápravě zjištěného
nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti; pro odstranění zjištěného
nedostatku určí přiměřenou lhůtu.
(5) (3) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě podle odstavce 4, informuje Českou
národní banku o odstranění nedostatku bez zbytečného odkladu poté, kdy byl nedostatek
odstraněn, nejpozději však do 10 dnů po uplynutí stanovené lhůty.
_____
9h) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele).
9i) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 265/1991 SB., O PŮSOBNOSTI
ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI CEN, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

§ 5b
(1) Orgány uvedené v tomto zákoně provádějí v případě přeshraniční spolupráce dozor a
postupují přitom podle příslušného předpisu Evropských společenství4) v rozsahu věcné
působnosti právních předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 10 přílohy
tohoto nařízení.
(2) V případě zjištěného protiprávního jednání5), kterého se podnikající fyzická nebo právnická
osoba dopustila na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský
hospodářský prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů6), uloží
orgány uvedené v odstavci 1 rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu7) zákaz takového
jednání.
_____
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4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými
pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele).
5) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zá-jmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
6) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
7) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb..

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 156/2000 SB., O OVĚŘOVÁNÍ
STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

§ 17
Správní úřad
(1) Zřizuje se Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva jako správní úřad s celostátní působností
se sídlem v Praze, který je podřízen ministerstvu.
(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Úřad
a) provádí ověřování kontrolovaných výrobků a provádí kontrolu označení identifikačními
údaji,
b) vydává certifikáty podle tohoto zákona, rozhoduje o odejmutí nebo o odmítnutí vydání
certifikátu,
c) zajišťuje označování kontrolovaných výrobků zkušebními a dalšími značkami podle tohoto
zákona,
d) provádí další odborné činnosti související se zkoušením kontrolovaných výrobků a zkouší
balisticky odolné materiály a konstrukce a vydává o tom nálezy,
e) rozhoduje o zařazení zbraně, doplňku zbraně nebo střeliva do kategorie zbraní A až D19b),
obdrží-li stanovenou střelnou zbraň, stanovený doplněk nebo stanovené střelivo k ověření, nebo
na žádost,
f) vydává rozhodnutí podle § 19a odst. 5 a provádí další činnosti stanovené zvláštními právními
předpisy19c),
g) spolupracuje se správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti přenesené
působnosti, jakož i s jinými státními orgány a institucemi, jejichž spolupráce je pro činnost

Stránka 47 (celkem 77)

úřadu nezbytná. Zjistí-li úřad při své činnosti skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit
opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí tyto skutečnosti těmto orgánům,
h) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného
předpisu Evropských společenství19d) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních
předpisů, kterými je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu,
i) h) vydává stanovisko k žádosti o koncesi podle jiného právního předpisu19h) pro živnost
„Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání,
znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“ v rozsahu předmětu podnikání „vývoj, výroba,
znehodnocování a ničení střeliva“. Při vydání stanoviska úřad posuzuje, zda žadatel o koncesi
pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení
a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní, nebo má zajištěn přístup k
objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního
zákona19i). U žadatelů o koncesi je úřad oprávněn ověřit stav vybavenosti v rozsahu tohoto
ustanovení; při tomto ověřování se přiměřeně použije § 20 odst. 3 písm. a) až d),
j) i) vykonává státní správu v oblasti pyrotechnických výrobků podle zákona upravujícího
oblast pyrotechniky.
(4) Úřad dále
a) plní informační povinnosti vyplývající z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika
vázána4),
b) před ověřováním každé stanovené střelné zbraně nebo stanoveného doplňku, které jsou
předloženy k ověřování po opravě nebo úpravě, posuzuje technologický postup opravy nebo
úpravy,
c) spolupracuje v oblasti kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí
s obdobnými zahraničními úřady a zkušebnami,
d) organizuje, koordinuje a provádí vědeckou činnost, výzkum a vývoj, které souvisí s
odbornými činnostmi,
e) zajišťuje u kontrolovaných výrobků mezilaboratorní zkoušení referenčních materiálů,
f) poskytuje odborné informace a provádí odborná školení,
g) podílí se na certifikaci systémů řízení jakosti,
h) uchovává a porovnává referenční střelivo a referenční piezoelektrické snímače v rámci plnění
povinností vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4)
i) podílí se na tvorbě českých technických norem a technických předpisů v oblasti
kontrolovaných výrobků a balisticky odolných materiálů a konstrukcí,
j) vybírá správní poplatky a úplaty (§ 15) a
k) zveřejňuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní4).
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(5) Úřad vede evidenci kontrolovaných výrobků, které používá při provádění ověřování a k
odborným službám.
(6) Při plnění úkolů státní správy podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu je
Úřad oprávněn pro výkon své působnosti vstupovat do centrálního registru zbraní, ve kterém
jsou vedeny údaje o zbraních a střelivu, a provádět v něm záznamy.
(7) Zaměstnanci úřadu, kteří provádějí ověřování, odbornou nebo kontrolní činnost podle
tohoto zákona, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli
v souvislosti s prováděním ověřování kontrolovaných výrobků anebo při provádění odborné
nebo kontrolní činnosti podle tohoto zákona, i když přestali být zaměstnanci úřadu, a to po dobu
pěti let, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, s výjimkou informací, které musí být
zveřejněny v zájmu ochrany bezpečnosti a v zájmu zajištění účinné kontroly trhu a činnosti
úřadu jako orgánu dozoru.
_____
19d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele).

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 258/2000 Sb., O OCHRANĚ
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NÉKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A
DOPLNĚNÍ

§ 82
Krajské hygienické stanice
(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha č. 2 k
tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mohou po předchozím souhlasu Ministerstva
zdravotnictví zřizovat nebo rušit územní pracoviště. Krajské hygienické stanice jsou správními
úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se
označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské hygienické stanice je
ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice se řídí zákonem o státní
službě. Krajské hygienické stanice jsou účetními jednotkami.
(2) Krajské hygienické stanici náleží
a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a podpoře
veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo
zdravotnictví,
b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností
stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními právními
předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe a ochrany
zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů
pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní
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zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a rozhodnutím
nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních
předpisů,
c) rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací,
d) stanovit za podmínek § 37 a § 39 rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d),
e) stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho
pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po
delší době (dále jen „následné lékařské prohlídky“); následné lékařské prohlídky pracovníků se
zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem33a),
f) stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo
pracovněprávní vztahy84) způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu faktory
pracovních podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis,
g) provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání,45)
nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání
h) zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise,
i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77,
j) uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví
včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,
k) projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona,
l) rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich
ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení
šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů
zdravotních služeb a kontrolovat ji,
m) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření
k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých
výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat o
jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. Mimořádné očkování podle §
69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením Ministerstva zdravotnictví,
n) stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem,
a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a četnost
jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; zařadit práci s tímto faktorem z moci
úřední do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit
pracovnělékařské služby uložené zvláštním právním předpisem61),
p) stanovit protiepidemická opatření podle § 68 odst. 1,
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q) nařídit provozovateli potravinářského podniku provozujícímu stravovací službu odběr a
uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění bezpečnosti podávaných
pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a určit rozsah a
dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů upraví prováděcí
právní předpis,
r) provádět epidemiologické šetření podle § 62a,
s) usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu a
předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí a kontrolovat ji, provádět u poskytovatele
poskytujícího akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči prevalenční studie infekcí
spojených se zdravotní péčí,
t) provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění
zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu
obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; iniciovat a
podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně
prevence nemocí a zdravotních rizik,
u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní
politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke
zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat
vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory
veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za
5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů
ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a
zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu,
v) podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci s
krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který stanoví
opatření směřující k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro obyvatelstvo kraje,
w) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely
nemocenského pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při epidemii
nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h) a ukončení karantény nebo
mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných opatření, a to na základě
žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření týkají,
x) provádět v případě přeshraniční spolupráce státní zdravotní dozor a postupovat přitom podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele66),
y) x) provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách67) v provozovnách stravovacích
služeb.
(3) Krajská hygienická stanice je povinna o hromadném výskytu infekčních onemocnění a o
výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, které poškodily nebo mohou
poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v tržní síti pouze ojediněle, informovat
okamžitě Ministerstvo zdravotnictví.
(4) Zaměstnavatel je povinen zaslat kopii písemného vyhotovení pravomocného rozhodnutí
vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví podle odstavce 2 písm. e) a § 84 odst. 1 písm. w)
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poskytovateli pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel dále informuje o uložení následné
lékařské prohlídky fyzickou osobu, pro kterou byla nařízena, a to i v případě, že již není jeho
zaměstnancem; informaci v tomto případě zašle na poslední místo jejího trvalého pobytu, které
je mu známo, popřípadě místo bydliště, neměla-li tato fyzická osoba trvalý pobyt na území
České republiky. Toto místo sdělí též poskytovateli pracovnělékařských služeb.
(5) O provedeném auditu podle odstavce 2 písm. y) sepíše pověřený zaměstnanec příslušné
krajské hygienické stanice protokol; při jeho pořízení postupuje podle technické normy pro
auditování systému managementu68).

§ 84
Státní zdravotní dozor
(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své
působnosti
a) dozírají, zda osoby plní povinnosti stanovené k ochraně veřejného zdraví přímo použitelnými
předpisy Evropské unie, tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a rozhodnutím,
opatřením obecné povahy nebo jiným závazným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví
vydaným na základě těchto právních předpisů,
b) mohou pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného
zdraví, a to do doby odstranění závady,
c) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat uvádění nebo
dodávání na trh, do oběhu, distribuci, prodej, nabízení nebo vystavování výrobku, pokud
existuje odůvodněná informace, že tento výrobek je nebezpečný26a); mohou nařídit stažení z
trhu, stažení z oběhu nebo vyřazení z distribuce a prodeje výrobků, které nesplňují požadavky
stanovené tímto zákonem, zvláštním právním předpisem nebo přímo použitelnými předpisy
Evropské unie a na jejich základě vydaným rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany
veřejného zdraví, nebo zakázat jejich dodávání nebo uvádění do oběhu4c) nebo na trh,
d) mohou prověřovat znalosti podle § 19 odst. 3 a rozhodnout o tom, že fyzická osoba
vykonávající činnosti epidemiologicky závažné nemá znalosti nutné k ochraně veřejného
zdraví,
e) mohou zakázat nebo omezit používání nejakostní pitné vody, teplé vody nebo vody jiné
jakosti (§ 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a § 41a), a to do doby odstranění závady, jakož i stanovit účel,
pro který lze takovou vodu používat nebo nařídit větší četnost kontroly pitné vody nebo vody
jiné jakosti podle § 21 odst. 2; mohou určit nápravná opatření v případě nedodržení jakosti pitné
vody, teplé vody nebo vody jiné jakosti, upravené tímto zákonem, nebo změnit přijatá nápravná
opatření, a to do doby odstranění závady; ke sledování jakosti vody, která nemá jakost pitné
vody a nelze již povolit další prodloužení mírnějšího hygienického limitu, mohou osobě
uvedené v § 3 odst. 2, která dodává takovou vodu, uložit četnost a rozsah kontrol u odborně
způsobilé osoby uvedené v § 4 odst. 1 a v případě ohrožení veřejného zdraví z takové vody
zakázat nebo omezit její užívání a rozhodnout o ukončení těchto opatření,
f) mohou nařídit větší četnost kontroly vody v bazénu provozovaném podle § 18 odst. 3, sauně,
ve stavbě ke koupání nebo v umělém koupališti, jestliže jakost vody nedává záruku dodržení
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požadavků stanovených nebo povolených podle § 6f odst. 2, a dobu provádění takových
kontrol,
g) mohou zakázat používání vody ve stavbě ke koupání, v bazénu provozovaném podle § 18
odst. 3, v umělém koupališti nebo sauně, a to i jen pro některé skupiny obyvatel, nebo zakázat
používání zdroje vody pro umělé koupaliště nebo saunu, pokud je voda ke koupání, sprchování
nebo ochlazování znečištěna, a to do doby odstranění závady,
h) mohou zakázat provoz pískoviště venkovní hrací plochy určené pro hry dětí, nejsou-li
dodrženy stanovené hygienické limity nebo provozní řád (§ 13 odst. 2), a to do doby odstranění
závady,
i) mohou nařídit osobě provozující přírodní nebo umělé koupaliště nebo saunu, jakož i osobě
uvedené v § 6d, přijetí opatření k ochraně veřejného zdraví před zdravotním rizikem plynoucím
ze znečištění vody ke koupání, ochlazování nebo sprchování nebo změnit opatření přijaté k
tomuto účelu osobou provozující přírodní nebo umělé koupaliště nebo saunu nebo osobou
uvedenou v § 6d,
j) mohou nařídit úpravu provozního řádu podle § 3c odst. 1, § 6c odst. 1 písm. cf), § 7 odst. 2,
§ 13 odst. 2, § 15 odst. 2, § 21 odst. 3 a § 21a nebo posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f),
pokud podmínky v nich uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví, a uložit odstranění
zjištěných závad v dodržování provozního řádu,
k) mohou stanovit podmínky konání školy v přírodě, zotavovací akce nebo jiné podobné akce
pro děti (§ 12) a v případě ohrožení veřejného zdraví školu v přírodě, zotavovací akci nebo
jinou podobnou akci pro děti zakázat,
l) mohou odejmout povolení vydané podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 až 9, § 6e, § 6f odst. 2, § 14,
§ 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2, § 31 odst. 1 a § 41a odst. 2, nesplňuje-li osoba podmínky,
za kterých bylo povolení vydáno, nebo je-li ohroženo veřejné zdraví; odejmutí povolení
vydaného Ministerstvem zdravotnictví musí být předem projednáno s tímto správním úřadem,
m) mohou pozastavit provoz nebo používání zdroje hluku, vibrací nebo zdroje neionizujícího
záření, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady,
n) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat používání látky,
suroviny, polotovaru nebo potraviny určené k výrobě nebo přípravě pokrmu podezřelých z toho,
že nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu stanoveným zvláštními právními
předpisy23), přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo rozhodnutím orgánu ochrany
veřejného zdraví; mohou rozhodnutím zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo
potraviny určených k výrobě nebo přípravě pokrmu, pokud nevyhovují požadavkům na
zdravotní nezávadnost, jakost, čistotu a značení, stanoveným zvláštními právními předpisy23)
nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo nejsou za stanovených podmínek
skladovány, jakož i nařídit provedení sanitace nebo změnu technologického postupu výroby
nebo přípravy pokrmu,
o) mohou stanovit odchylný způsob zacházení s prádlem ze zdravotnického zařízení nebo
zařízení sociálních služeb uvedeného v § 15 odst. 1, je-li to nezbytné pro zamezení vzniku a
šíření infekčních onemocnění,
p) mohou uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není
ohroženo veřejné zdraví nebo určení příčiny poškození zdraví anebo k objektivizaci skutečné
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míry zátěže, která má nebo může mít vliv na zdraví zaměstnance nebo fyzické osoby
provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84),
q) mohou uložit zajištění zpracování hodnocení zdravotních rizik osobě, jejíž činnost je nebo
může být zdrojem takového rizika,
r) mohou nařídit okamžité uzavření provozovny od okamžiku zjištění porušení povinnosti, které
může mít za následek ohrožení života nebo zdraví,
s) mohou nařídit k ochraně zdraví zaměstnance nebo fyzické osoby provádějící činnost nebo
poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84) provedení opatření k omezení rizik
plynoucích z fyzikálních, mikroklimatických, chemických nebo biologických faktorů
pracovních podmínek, fyzické nebo duševní zátěže a ze souvisejících pracovních podmínek;
mohou nařídit změnu opatření přijatých zaměstnavatelem nebo fyzickou osobou provádějící
činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84) podle zvláštního právního
předpisu k ochraně zdraví při práci,
t) mohou k ochraně zdraví zaměstnavateli stanovit přísnější nejvyšší přípustné hodnoty
rizikových faktorů pracovních podmínek, než stanoví zvláštní právní předpisy, vyskytuje-li se
na pracovišti současně více rizikových faktorů, při vysokém fyzickém zatížení zaměstnanců
vystavených na pracovišti působení rizikových faktorů, při překračování limitních hodnot
biologických expozičních testů, nebo pokud to je třeba s ohledem na ochranu zdraví
mladistvých zaměstnanců, studentů, spolupracujících mladistvých rodinných příslušníků nebo
žáků a studentů při praktickém vyučování nebo praktické přípravě, které jsou součástí jejich
přípravy na budoucí povolání,
u) při zjištění, že pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k jejich výrobě či přípravě jsou
jiné než bezpečné nebo při zjištění, že potraviny uváděné do oběhu48) jsou jiné než bezpečné,
mohou nařídit jejich znehodnocení či likvidaci, a to na náklad kontrolované osoby, která je
povinna způsob a provedení znehodnocení nebo likvidace orgánu ochrany veřejného zdraví
prokázat,
v) mohou nařídit z protiepidemických důvodů nebo ke zjištění zdravotního stavu fyzických
osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné lékařské prohlídky a potřebná
laboratorní a jiná vyšetření nutná k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění,
w) k předcházení ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací mohou zaměstnavateli
nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy84)
nařídit mimořádné lékařské preventivní prohlídky a jejich náplň a upravit rozsah a termíny
sledování rizikových faktorů; mimořádné lékařské preventivní prohlídky pracovníků se zdroji
ionizujícího záření kategorie A stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví za podmínek
upravených zvláštním právním předpisem33a),
x) mohou nařídit fyzické osobě, která vylučuje choroboplodné zárodky, ale není nosičem podle
§ 53 odst. 1, opatření v rozsahu podle § 53 odst. 1 písm. a) a c), s výjimkou léčení,.
y) mohou v případě zjištění protiprávního jednání podle nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 2006/200469), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území členského státu
Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje
nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů70), rozhodnutím takové jednání zakázat.
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(2) V případech podle odstavce 1 písm. b), e), g), h), j) a m) je osoba, které bylo nápravné
opatření uloženo, neprodleně, povinna informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o
odstranění závady a, spočívá-li závada ve skutečnosti, kterou lze měřit nebo provést její
laboratorní vyšetření, předložit i důkaz o dodržování povinností stanovených přímo
použitelnými předpisy Evropské unie a právními předpisy nebo uložených na jejich základě
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Pro účely tohoto důkazu může
osoba měření a laboratorní vyšetření provést jen prostřednictvím držitele autorizace (§ 83c),
držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, která má osvědčení o dodržování zásad správné
laboratorní praxe vydané podle chemického zákona35a) pro příslušný obor měření a vyšetřování,
je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování autorizace, akreditace či vydání osvědčení
právními předpisy upraveno, pokud není sama takto kvalifikovaná. Určení a měření faktorů
životních a pracovních podmínek podle odstavce 1 písm. p) lze provést jen prostřednictvím
držitele autorizace (§ 83c), držitele osvědčení o akreditaci4a) nebo osoby, která má osvědčení
o dodržování zásad správné laboratorní praxe vydané podle chemického zákona35a) pro
příslušný obor měření a vyšetřování, je-li pro příslušný obor měření a vyšetřování autorizace,
akreditace či vydání osvědčení právními předpisy upraveno. Věty druhá a třetí se nepoužijí,
stanoví-li tento zákon pro příslušné měření jinak (§ 32a).
(3) Zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví vydá rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a
u) na místě a oznámí je ústně kontrolované osobě, a to členovi statutárního orgánu kontrolované
osoby, jejímu zaměstnanci nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti
kontrolované osoby související s předmětem státního zdravotního dozoru. O ústním vyhlášení
rozhodnutí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví na místě vydá písemné potvrzení;
písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu doručí účastníkovi řízení dodatečně.
Ústní vyhlášení rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a u) má účinky oznámení. Odvolání proti
rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a u) lze podat do 3 dnů ode dne doručení písemného
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek a odvolací orgán o něm rozhodne bezodkladně.
Otevřít provozovnu lze až po uvedení do nezávadného stavu a jen se souhlasem příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví, který rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) vydal; souhlas je
úkonem podle části čtvrté správního řádu. Souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však
do 15 dnů ode dne, kdy bylo prokázáno odstranění závadného stavu.
(4) Státní zdravotní dozor vykonávají krajské hygienické stanice podle kontrolních plánů, které
určují priority činnosti na tomto úseku ochrany veřejného zdraví.
(5) Při plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů jsou orgány ochrany
veřejného zdraví v rozsahu své působnosti oprávněny přijímat opatření na základě a v mezích
přímo použitelných předpisů Evropské unie.
(6) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví pro výkon státního zdravotního dozoru nad výrobky, které byly propuštěny do celního
režimu volného oběhu nebo vývozu, tyto údaje:
a) identifikační údaje deklaranta, a to jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu,
popřípadě sídlo, název obchodní firmy, nebo název a sídlo adresáta,
b) popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle svého zařazení v kombinované
nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/8771),
c) zemi odeslání a zemi původu výrobku,
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d) množství vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek.
(7) Poskytnutí údajů podle odstavce 6 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.
(8) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví na základě žádosti celního úřadu vydá vyjádření
v případě důvodného podezření, že zásilka neodpovídá předloženému osvědčení72) nebo
certifikátu, nebo v případě přerušení řízení o propuštění výrobků, nad kterými orgány ochrany
veřejného zdraví vykonávají státní zdravotní dozor, do volného oběhu.

§ 92n
Přestupky na úseku zajištění plnění oprávnění orgánu ochrany veřejného zdraví
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní povinnost podle právního předpisu krajské hygienické stanice vydaného podle § 85,
b) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g)
nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího
vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události,
c) poruší dočasný zákaz používání výrobku uložený podle § 80 odst. 5 nebo nedodrží dočasné
pozastavení nebo omezení zvláštního opatření nebo jiného přímo použitelného předpisu
Evropské unie podle § 80 odst. 7,
d) postupuje v rozporu s rozhodnutím vydaným podle § 84 odst. 1 písm. l),
e) v rozporu s rozhodnutím podle § 84 odst. 1 písm. y) pokračuje v protiprávním jednání, které
poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů,
f) e) nezajistí zpracování hodnocení zdravotních rizik uložené podle § 84 odst. 1 písm. q),
g) f) nesplní povinnost pozastavit výkon činnosti uloženou podle § 84 odst. 1 písm. b) nebo
obnoví činnost, která byla pozastavena, zakázána nebo omezena v rozporu s § 84 odst. 2,
h) g) nesplní povinnost okamžitého uzavření provozovny uloženou podle § 84 odst. 1 písm. r)
nebo otevře provozovnu v rozporu s § 84 odst. 3,
i) h) v rozporu s § 62a nesdělí okolnost důležitou v zájmu epidemiologického šetření,
j) i) se nepodrobí opatření uloženému podle § 82 odst. 2 písm. l), nebo
k) j) neumožní zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví nebo přizvané fyzické osobě
realizaci oprávnění podle § 51 odst. 1 písm. c) nebo § 88 odst. 6, 7 nebo 8.
(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má ve vlastnictví, správě nebo
užívání prostor, zařízení nebo pozemek, na nichž má být prováděno ochranné opatření podle §
68 odst. 1, se dopustí přestupku tím, že v nezbytném rozsahu neposkytne příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví součinnost při organizování nebo provádění ochranného opatření.
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(3) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), g), h), i) nebo j),
f), g), h) nebo i),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) e),
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k) j) nebo odstavce 2.
_____
66) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“).
69) Článek 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004.
70) Článek 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004.

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 166/1999 Sb., O VETRINÁRNÍ
PÉČI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A
DOPLNĚNÍ

§ 48
nadpis vypuštěn
(1) Ústřední veterinární správa
a) zpracovává koncepce ochrany zdraví zvířat a péče o zdravotní nezávadnost živočišných
produktů, víceleté plány kontrol s cílem pravidelně ověřovat dodržování právních předpisů,
které se týkají zdraví a pohody zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a krmiv,
plány sledování některých látek a jejich reziduí a zabezpečuje realizaci těchto koncepcí a plánů,
b) předkládá ministerstvu ke schválení návrhy programů ozdravování zvířat, včetně návrhů na
jejich financování, a zabezpečuje jejich plnění, návrhy zásad pro vypracování pohotovostních
plánů, jakož i, v případě hospodářských zvířat po projednání s Agrární komorou, návrhy na
stanovení dalších povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a
šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k jejich zdolávání, které nejsou
uvedeny v § 44 odst. 1 písm. d) větě druhé. Při vzniku mimořádné situace organizuje činnost
krizového centra tlumení nákaz25b),
c) vypracovává a aktualizuje celostátní pohotovostní plány, koordinuje provádění povinných
preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných
ze zvířat na člověka a k jejich zdolávání, rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných
veterinárních opatření a dozírá na jejich plnění, přiznává, pozastavuje a obnovuje stádům,
hospodářstvím a oblastem status prosté nákazy, vede jejich seznam a navrhuje orgánům
Evropské unie, aby byl České republice přiznán status území prostého nákazy,
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d) řídí krajské veterinární správy, rozhoduje o opravných prostředcích proti jejich rozhodnutím
a proti rozhodnutím Ústavu,
e) řídí státní veterinární ústavy a Ústav a koordinuje jejich odbornou činnost, navrhuje
ministerstvu schválení národních referenčních laboratoří a schvaluje referenční laboratoře,
usměrňuje a koordinuje jejich činnost,
f) vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných
nedostatků, provádí úřední kontroly a audity a na základě jejich výsledků přijímá vhodná
opatření, povoluje v souladu s předpisy Evropské unie zmírňující výjimky z veterinárních a
hygienických požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na živočišné produkty,
jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se
zachází se živočišnými produkty, a na vedlejší živočišné produkty, mají-li tyto výjimky
celostátní povahu nebo se týkají území více krajů,
g) vydává závazné posudky v případech, v nichž si jejich vydávání vyhradí, dává z hlediska
zdravotní nezávadnosti souhlas k biologickému zkoušení dosud nepoužívaných krmiv, jejich
výrobě, dovozu a uvádění na trh, určuje případy, ve kterých je třeba provést hodnocení
specifické účinnosti biocidních přípravků proti stanoveným původcům nákaz,
h) provádí kontroly podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby
tohoto fondu,
i) prověřuje, zda pohraniční veterinární stanice splňuje požadavky na umístění, materiální a
personální vybavení stanoviště veterinární hraniční kontroly, pozastavuje její činnost, zejména
vyžaduje-li to ochrana zdraví lidí a zvířat, na požádání dovozců zvířat nebo živočišných
produktů, pro něž nebyly dosud dovozní podmínky stanoveny (harmonizovány) na úrovni
Evropské unie, sděluje dovozní podmínky uplatňované na dovoz zvířat nebo živočišných
produktů daného druhu z příslušné třetí země nebo její části do České republiky a určuje, která
očkování brání dovozu zvířat a jejich produktů, může v souvislosti s úkoly týkajícími se
pohraniční veterinární kontroly požadovat od celních orgánů informace nezbytné z hlediska
řízení a mezinárodní spolupráce na úseku této kontroly,
j) vede, aktualizuje a zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy seznamy
schválených a registrovaných, povolených, popřípadě evidovaných
1. chovatelů, kteří chovají 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, účastníků sítě
sledování, shromažďovacích středisek, karanténních středisek, inseminačních stanic, středisek
pro odběr spermatu, bank spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů
pocházejících z akvakultury, a jiných zařízení, podílejících se na uvádění zvířat do oběhu a na
obchodování s nimi,
2. podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, podílejících se na výrobě, zpracovávání a
uvádění živočišných produktů na trh a na obchodování s nimi,
3. osob, které jako podnikatelé10) přepravují zvířata nebo živočišné produkty a podléhají
registraci, jakož i obchodníků uvedených v § 9b,
4. třetích zemí, popřípadě jejich částí, z nichž lze dovážet zvířata nebo živočišné produkty do
České republiky,
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5. podniků, popřípadě jiných zařízení v třetích zemích, z nichž lze dovážet živočišné produkty
do České republiky,
6. veterinárních laboratoří, asanačních podniků a jiných osob, které vykonávají jen některé
asanační činnosti uvedené v § 39 odst. 1,
7. svobodných pásem a celních skladů pod státním veterinárním dozorem,
8. dalších osob, podniků, závodů, středisek a jiných zařízení a prostředků, pokud jejich
schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropské
unie;
seznamy podle bodů 1 až 8 předává Komisi a ostatním členským státům, vyžadují-li to předpisy
Evropské unie,
k) zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy v souladu s právními akty
Evropské unie vzory veterinárních osvědčení a vzory veterinárních osvědčení k vývozu
vyjednané Ústřední veterinární správou s kompetentní autoritou dovážejícího státu, jakož i
seznamy referenčních laboratoří Evropské unie, národních referenčních laboratoří členských
států a laboratoří členských států oprávněných k výkonu určité laboratorní činnosti, pokud to
právní akty Evropské unie vyžadují,
l) vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení
1. k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají
být využívány pro účely státního veterinárního dozoru,
2. k provozování asanačního podniku,
m) shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace z oblasti veterinární péče včetně údajů,
jež se Česká republika zavázala podávat mezinárodním organizacím vzhledem ke svému
členství v nich, vede, provozuje a rozvíjí informační systém v oblasti veterinární péče v souladu
se zvláštními právními předpisy25c), spolupracuje se správci jiných informačních systémů
sloužících k výkonu veřejné správy v České republice a zabezpečuje funkční integraci
informačního systému v oblasti veterinární péče do mezinárodních informačních systémů v
oblasti veterinární péče,
n) organizuje atestační studium úředních veterinárních lékařů a uděluje atestace, organizuje
odbornou průpravu veterinárních asistentů, organizuje odborné kurzy a další vzdělávání
zaměstnanců Státní veterinární správy,
o) spolupracuje
1. s Agrární komorou, Potravinářskou komorou, Komorou a s dalšími profesními zájmovými
sdruženími, jakož i s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno v otázkách týkajících se
jejich působnosti a společného zájmu,
2. s orgány Evropské unie, kterým podává jimi požadované nebo předpisy Evropské unie
stanovené informace, zprávy, stanoviska a doklady z oboru své působnosti, a s členskými státy,
kterým poskytuje potřebnou součinnost, zejména informace stanovené předpisy Evropské unie,
3. se zahraničními veterinárními službami a příslušnými mezinárodními organizacemi,
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p) plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů Evropské unie2),
zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby
z těchto předpisů Evropské unie2), vydává povolení k přijetí vedlejších 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, provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle předpisu
Evropské unie upravujícího spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele25d) a v případě zjištění
protiprávního jednání25e), kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území Evropské unie
nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje nebo může
poškodit společný zájem spotřebitelů25f), rozhodnutím takové jednání zakáže, q) určí na žádost
orgánu vykonávajícího státní dozor podle zákona o České obchodní inspekci25g) nebo zákona
o Celní správě České republiky25h), který státní veterinární ústav provádí laboratorní vyšetření
k identifikaci živočišného druhu podle předpisu Evropské unie, kterým se zakazuje uvádět na
trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto
kůže25i),
p) plní úkoly vyplývající pro ni z předpisů Evropské unie2), zejména vykonává dozor nad
plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto předpisů
Evropské unie2), vydává povolení k přijetí vedlejších 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,
r) přiděluje výrobcům pasů řady čísel v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu Evropské unie o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),
s) vydává na žádost osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky z oblasti veterinární
péče vypracované v rámci výzkumného projektu nebo záměru,
t) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy1b).
(2) Prováděcí právní předpis stanoví konkrétní požadavky na vybavení, způsob a organizaci
provozu informačního systému v oblasti veterinární péče.

§ 49
Krajská veterinární správa

(1) Krajská veterinární správa
a) vypracovává a aktualizuje v souladu s celostátními pohotovostními plány krajské
pohotovostní plány a kontroluje jejich plnění, organizuje činnost krajského krizového centra
tlumení nákaz25b),
b) organizuje provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku
a šíření nákaz a k jejich zdolávání, schvaluje a v případě neprovedení stanovených povinných
preventivních a diagnostických úkonů [§ 4 odst. 1 písm. i), § 44 odst. 1 písm. d)] pozastavuje,
popřípadě odnímá status hospodářství úředně prostého nebezpečných nákaz, schvaluje
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ozdravovací programy chovatelů, schvaluje prostory určené pro čištění a dezinfekci dopravních
prostředků používaných k přepravě zvířat a plní úkoly vyplývající pro ni z plánu sledování
některých látek a jejich reziduí,
c) rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření v obvodu kraje
nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, dozírá na jejich plnění a povoluje individuální
výjimky z nařízených mimořádných veterinárních opatření,
d) rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření, jimiž se
ukládají povinnosti individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám, a dozírá na jejich
plnění,
e) oznamuje na základě výsledků předběžného vyšetření zvířat podezření z výskytu nebezpečné
nákazy Ústřední veterinární správě a po jejich potvrzení výskyt této nákazy příslušnému
krajskému úřadu, obci, na území hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy,
orgánu Policie České republiky a místně příslušnému orgánu Komory, výskyt nemoci přenosné
ze zvířat na člověka též příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,
f) z nákazových důvodů může nařídit chovateli, aby předvedl zvíře k veterinárnímu vyšetření,
ochrannému očkování nebo k provedení jiného odborného veterinárního úkonu, a určuje
podmínky a dobu trvání karantény a izolace,
g) vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných
nedostatků, provádí plánované úřední kontroly, kontroly v případě podezření z nedodržování
povinností a požadavků a audity, a na základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření, ověřuje
soulad se specifikacemi podle předpisů Evropské unie o zemědělských produktech a
potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality, a o ochraně zeměpisných označení a
označení původu zemědělských produktů a potravin25j), pokud jde o produkty a potraviny
živočišného původu, povoluje v souladu s předpisy Evropské unie zmírňující výjimky z
veterinárních a hygienických požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na
živočišné produkty, jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných
zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty, a na vedlejší živočišné produkty, pokud
povolování těchto výjimek nepřísluší Ústřední veterinární správě,
h) schvaluje a registruje, popřípadě jen registruje v obvodu své působnosti
1. účastníky sítě sledování, shromažďovací střediska, karanténní střediska, inseminační stanice,
střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů
pocházejících z akvakultury, a jiná zařízení, podílející se na uvádění zvířat do oběhu a na
obchodování s nimi,
2. podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, podílející se na výrobě, zpracovávání a uvádění
živočišných produktů na trh a na obchodování s nimi,
3. osoby, které jako podnikatelé10) přepravují zvířata nebo živočišné produkty a podléhají
registraci, jakož i obchodníky uvedené v § 9b,
4. asanační podniky a jiné osoby, které vykonávají jen některé asanační činnosti uvedené v §
39 odst. 1,
5. soukromé veterinární lékaře pro shromažďovací střediska nebo pro určitou činnost, pokud
jejich schválení vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropské unie,
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6. svobodná pásma a celní sklady pod státním veterinárním dozorem,
7. útulky pro zvířata,
8. další osoby, podniky, závody, střediska a jiná zařízení a prostředky, pokud jejich schválení a
registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy Evropské unie; odnímá
nebo pozastavuje schválení a registraci, popřípadě jen ruší registraci, jsou-li splněny podmínky
pro takové opatření stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie,
i) vydává závazné posudky pro stavební řízení, ohlášení stavby a pro kolaudační souhlas a
osvědčuje splnění požadavků a podmínek stanovených pro zacházení se živočišnými produkty,
j) uplatňuje stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a závazná stanoviska v
územním řízení z hlediska veterinární péče,
k) určuje veterinární podmínky pro konání svodů zvířat a veterinární podmínky k provádění
pokusů na zvířatech, registruje cirkusy, vydává rejstříky cirkusových zvířat a rejstříky míst
konání představení cirkusů, potvrzuje pasy pro cirkusová zvířata, provádí kontroly dodržování
povinností a požadavků spojených s přemísťováním cirkusových zvířat mezi členskými státy a
ověřuje, zda jsou splněny podmínky pro přemístění cirkusu z České republiky do jiného
členského státu,
l) tomu, kdo vyrábí, zpracovává, dováží, ošetřuje, skladuje, přepravuje, uvádí na trh a používá
krmiva živočišného původu, určuje veterinární podmínky pro jejich použití tak, aby bylo
vyloučeno jejich ovlivnění činiteli působícími nepříznivě na jejich zdravotní nezávadnost. U
krmiv, jež byla ošetřena látkami škodlivými zdraví lidí nebo zvířat nebo jinak nepříznivě
ovlivňujícími živočišné produkty anebo do nichž byly takové látky přidávány v souladu se
schváleným technologickým postupem a která proto mohou být použita ke krmení jen po
uplynutí stanovené ochranné lhůty, stanovuje v případě potřeby tuto lhůtu nebo jiné veterinární
podmínky a opatření, a kontroluje jejich dodržování,
m) vydává po provedené veterinární kontrole veterinární osvědčení a odpovídá za jeho úplnost
a správnost,
n) provádí prohlídku jatečných zvířat a masa, jakož i veterinární vyšetření ostatních živočišných
produktů a posuzuje jejich použitelnost (poživatelnost), vydává provozovatelům drůbežích
nebo králičích jatek povolení k provádění některých úkonů v rámci prohlídky masa drůbeže a
zajícovců vlastními zaměstnanci a rozhoduje o výši náhrady nákladů spojených s výkonem této
prohlídky, prověřuje systém vlastní kontroly hygienických podmínek výroby podnikatelů10)
uvedených v § 22, schvaluje pohotovostní plány provozovatelů jatek, provozní a sanitační řády
uvedené v § 22 odst. 1 písm. b) bodě 3, dává a odnímá souhlas k prodeji malých množství
syrového mléka chovatelem v místě výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu přímo
spotřebiteli,
o) provádí veterinární kontrolu zvířat a živočišných produktů, které jsou předmětem
obchodování, v místě jejich původu, v průběhu jejich přepravy nebo při jejich příchodu na místo
určení, a pokud je součástí krajské veterinární správy pohraniční veterinární stanice, také
pohraniční veterinární kontrolu kontrolovaného zboží dováženého z třetích zemí; v souvislosti
s prováděním pohraniční veterinární kontroly může požadovat od celních orgánů informace
nezbytné pro řádný výkon této kontroly,
p) přijímá odpovídající opatření, nejsou-li
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1. splněny veterinární podmínky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie pro
obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo pro dovoz zvířat a živočišných produktů,
2. dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené tímto zákonem nebo předpisy Evropské
unie pro shromažďovací střediska, nebo
3. dodržovány povinnosti nebo požadavky stanovené předpisem Evropské unie, kterým se
zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže25i), jedná-li se o surové kočičí a psí kůže,
q) vyžaduje-li to výkon státního veterinárního dozoru, vykonává veterinární prosektorskou
činnost v asanačních podnicích,
r) registruje absolventy středních odborných škol veterinárního oboru, popřípadě absolventy
pomaturitního studia veterinárního oboru, kteří jsou oprávněni vykonávat některé odborné
veterinární úkony podnikatelským způsobem, (dále jen „soukromý veterinární technik“),
s) vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení
1. k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti za účelem vyšetření
zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), nejde-li o povolení k provádění laboratorní,
popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro účely
státního veterinárního dozoru,
2. k výkonu některých veterinárních asanačních činností (§ 51 odst. 1), nejde-li o provozování
asanačního podniku,
3. k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství, k usmrcení velké farmové zvěře v
hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu
použitím střelné zbraně,
t) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství25l) v souladu s předpisem
Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný
administrativní a kontrolní systém25m), provádí kontroly a vydává osvědčení podle zákona o
Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu,
u) ukládá pokuty za nesplnění nebo porušení povinností, požadavků nebo podmínek
stanovených tímto zákonem a předpisy Evropské unie,
v) plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů Evropské unie2),
zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby
z těchto předpisů Evropské unie2), provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje
přitom podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele25d) a v případě zjištění protiprávního jednání25e), kterého se kontrolovaná osoba
dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a
které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů25f), rozhodnutím takové
jednání zakáže,
v) plní úkoly vyplývající pro ni z předpisů Evropské unie2), zejména vykonává dozor nad
plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto předpisů
Evropské unie2)
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x) ověřuje pro vývoz nebo neobchodní přesun zvířete v zájmovém chovu do třetích zemí pas
nebo jiný identifikační doklad zvířete v zájmovém chovu,
y) potvrzuje po provedené veterinární kontrole splnění požadavků a podmínek stanovených třetí
zemí určení pro vydání veterinárního osvědčení pro vývoz kompetentní autoritou jiného
členského státu,
z) zajišťuje totožnost kontrolovaného zboží úřední veterinární závěrou,
aa) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy1b).
(2) Ředitel krajské veterinární správy zřizuje nákazovou komisi, která je jeho poradním
orgánem.
(3) Součástí krajské veterinární správy je pohotovostní středisko pro mimořádné situace, které
v souladu s celostátními pohotovostními plány zasahuje v ohniscích nákaz a v případech jiných
mimořádných situací.
25d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele).
25e) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
25f) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 231/2001 Sb., O
PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ A O ZMĚNĚ
DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

§5
Působnost Rady
Rada
a) dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a
podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci,
b) uděluje, mění a odnímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání,
c) vydává, mění a zrušuje rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání,
d) vede evidenci provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání,
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e) pravidelně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled žádostí o licenci a
registraci a přehled udělených licencí a jejich změn, registrací a jejich změn,
f) ukládá správní tresty podle tohoto zákona,
g) monitoruje obsah rozhlasového a televizního vysílání,
h) uděluje souhlas Českému telekomunikačnímu úřadu k vydávání individuálního oprávnění k
využívání rádiových kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby v části rádiového spektra
vyhrazené výhradně pro rozhlasové a televizní vysílání,
i) vyžaduje od Českého telekomunikačního úřadu stanovisko obsahující zkoordinované
kmitočty pro analogové rozhlasové a televizní vysílání, včetně jejich technických parametrů; v
žádosti o stanovisko Rada označí území, které má být vysíláním pokryto a požadované umístění
vysílače,
j) vyžaduje pro účely řízení o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání
nebo pro účely změny licenčních podmínek od Českého telekomunikačního úřadu
stanovisko1a); v žádosti o stanovisko Rada označí území, které má být vysíláním pokryto,
k) stanoví územní rozsah vysílání pro provozovatele vysílání podle § 3 odst. 1 písm. b) ve shodě
se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu,
l) spolupracuje s Českým telekomunikačním úřadem v rozsahu podle zvláštních právních
předpisů1a),3),4),
m) podílí se svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve
vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje a ve vztahu ke zvyšování úrovně mediální
gramotnosti,
n) stanoví programy a služby přímo související s těmito programy, které mají být povinně šířeny
ve veřejném zájmu prostřednictvím sítí elektronických komunikací pro rozhlasové a televizní
vysílání, přezkoumává trvání potřeby jejich povinného šíření a předkládá Českému
telekomunikačnímu úřadu závazná stanoviska pro účely uložení nebo zrušení jejich povinného
šíření podle zvláštního právního předpisu4f),
o) vydává statut a jednací řád Rady a organizační řád Úřadu Rady,
p) předkládá návrh svého rozpočtu a závěrečného účtu Ministerstvu financí a příslušnému
orgánu Poslanecké sněmovny,
r) zveřejňuje usnesení Rady, výroční zprávu Rady, zápisy z jednání Rady, nebrání-li tomu
zvláštní právní předpisy, a případně další informace způsobem umožňujícím dálkový přístup,
s) zveřejňuje rozhodnutí soudu o opravném prostředku a žalobě proti rozhodnutí Rady. Tím
nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů,5)
t) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle příslušného
předpisu Evropských společenství5a) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů,
kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v bodě 4 přílohy k tomuto nařízení,
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u) t) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské
unie s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací
stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty
Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblasti regulace televizního vysílání vyplývají z
členství České republiky v Evropské unii,
v) u) zabezpečuje provádění závazků vyplývajících z Evropské úmluvy o přeshraniční
televizi4b) a zastupuje Českou republiku ve Stálém výboru zřízeném podle čl. 20 Evropské
úmluvy o přeshraniční televizi,
w) v) spolupracuje v oblasti regulace televizního vysílání s příslušnými orgány států, které
nejsou členskými státy Evropské unie nebo smluvními stranami Evropské úmluvy o
přeshraniční televizi,
x) w) spolupracuje v rozsahu své působnosti s právnickými osobami založenými v souladu s
právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje samoregulaci v některé z
oblastí upravených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem1e) a na této
samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého vysílání
nebo poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (dále jen „samoregulační
orgány“), je-li spolupráce samoregulačním orgánem písemně vyžádána, a to zejména při
vytváření účinných samoregulačních systémů a při zavádění opatření na podporu mediální
gramotnosti; seznam spolupracujících samoregulačních orgánů (dále jen „seznam
samoregulačních orgánů“) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
y) x) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti provozování rozhlasového a televizního
vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání v rozsahu zmocnění podle tohoto
zákona,
z) y) vydává stanoviska, která vyjadřují právní názor Rady ve věcech náležejících do její
působnosti podle zákona,
za) z) plní další úkoly stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem1e), 3), 4).

§ 32
Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání
(1) Provozovatel vysílání je povinen
a) provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést
odpovědnost za obsah vysílání,
b) zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská
jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,
c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti,
jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního
původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení,
d) zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení,
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e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní
vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí,
f) bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo
duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,
g) nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly
ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se na
provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě
písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření,
které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým,
h) zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle
písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a
mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a
mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím
na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání,
i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se
etnických, náboženských nebo rasových menšin,
j) nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné
vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne,
k) poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům územní samosprávy
na jejich žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v souvislosti s
vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, stavu kybernetického
nebezpečí, nebo opatření na ochranu veřejného zdraví; odpovědnost za obsah těchto oznámení
má osoba, které byl vysílací čas poskytnut,
l) uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně
dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je
zapůjčit Radě; provozovatel vysílání má vůči Radě právo na náhradu nutných nákladů
spojených se zapůjčením záznamů pořadů a dalších částí vysílání,
m) bylo-li v důsledku vysílání určitého pořadu nebo dalších částí vysílání zahájeno řízení před
orgánem veřejné moci, je provozovatel vysílání povinen na písemnou výzvu příslušného orgánu
veřejné moci uchovávat záznam pořadu nebo dalších částí vysílání v odvysílané podobě a v
náležité technické kvalitě, až do pravomocného rozhodnutí ve věci,
n) uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání
reklamy a teleshoppingu,
o) identifikovat rozhlasový program alespoň jedenkrát za hodinu, nenaruší-li tím celistvost
vysílaného pořadu,
p) oznamovat Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání, které mu brání ve vysílání,
r) požádat Radu o předchozí souhlas s každým přerušením vysílání z jiných důvodů než
uvedených v písmenu p),
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s) oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související
s programem a dále síť elektronických komunikací1a), jejímž prostřednictvím vysílá program
digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání; tyto informace zveřejňuje
Rada způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Provozovatel celoplošného televizního vysílání s licencí je povinen opatřit alespoň 15 %
vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým postižením a
alespoň 2 % vysílaných pořadů zpřístupnit pro osoby se zrakovým postižením. Provozovatel
celoplošného televizního vysílání ze zákona je povinen opatřit alespoň 70 % vysílaných pořadů
skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % vysílaných pořadů vyrobit v českém znakovém
jazyce nebo simultánně tlumočit do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým
postižením a dále je povinen zpřístupnit alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se
zrakovým postižením.
(3) Provozovatel převzatého vysílání může šířit program obsahující pořady nebo další části
vysílání, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, za
podmínek stanovených v odstavci 1 písm. g); do nejnižší programové nabídky nesmí být
zařazen program obsahující převážně pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo
mravní vývoj dětí a mladistvých.
(4) Provozovatel převzatého vysílání televizního programu převzatého od provozovatele
televizního vysílání ze státu, který není členským státem Evropské unie ani smluvní stranou
Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, nebo rozhlasového programu převzatého od
provozovatele rozhlasového vysílání z jiného státu než České republiky, není oprávněn šířit
takový program, který obsahuje
a) pořady nebo další části vysílání, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními odstavce 1
písm. b), c), e) a f),
b) pořady nebo další části vysílání, které mohou narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj
dětí a mladistvých, pokud jsou vysílány v rozporu s ustanoveními odstavce 1 písm. h).
(5) Povinnosti stanovené v odstavci 1 ve vztahu k pořadům je provozovatel vysílání povinen
plnit rovněž ve vztahu ke všem dalším částem vysílání, nestanoví-li zákon jinak.
(6) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání je povinen na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 písm. t) až
w) § 5 písm. t) až v) nebo § 6 odst. 1 a 5.
(7) Provozovatel televizního vysílání je povinen umožnit divákům snadný, přímý a trvalý
přístup zejména k
a) základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště v
případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky na
území České republiky, byly-li zřízeny,
b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem
televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě k
adrese pro doručování elektronické pošty, a
c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada.
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§ 59a
Rada v případě zjištění protiprávního jednání uvnitř Evropské unie podle přímo použitelného
předpisu12), kterého se provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání dopustil
na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor
a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů13), rozhodnutím takové
jednání zakáže.
§ 66
Nestanoví-li tento zákon jinak, postupuje se v řízení podle správního řádu, s výjimkou
ustanovení o odvolacím řízení, řízení o rozkladu, o přezkumném řízení a o obnově řízení9e).
Proti výroku rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o udělení licence, rozhodnutí o změně licence,
rozhodnutí o odnětí licence, rozhodnutí o neprodloužení licence, rozhodnutí o odmítnutí
registrace, rozhodnutí o zrušení registrace, rozhodnutí o pokutě, rozhodnutí o pokutě a
rozhodnutí o pozastavení šíření převzatého televizního programu a rozhodnutí o zákazu
činnosti, která porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů5a), je možno podat
žalobu podle zvláštního právního předpisu9c). Podání žaloby má odkladný účinek s výjimkou
rozhodnutí Rady podle § 20 odst. 4 a § 21 odst. 3. Soud o žalobě rozhodne ve lhůtě 90 dnů.
5a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele).
12) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
13) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).

PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 146/2002 SB., O STÁTNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH
SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A
DOPLNĚNÍ
§3
(1) Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen "kontrolované osoby") kontroluje
zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, přitom kontroluje zejména,
a) zda tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky splňují požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy3),6), mezinárodními smlouvami7) nebo přímo
použitelnými předpisy Evropské unie3a),
b) zda při výrobě zemědělských výrobků nebo potravin nebo při jejich uvádění na trh29) anebo
při výrobě tabákových výrobků nebo při jejich distribuci nebo uvádění na trh jsou dodržovány
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podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3), mezinárodními smlouvami7) nebo přímo
použitelnými předpisy Evropské unie3a),
c) zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy3),
mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),
d) zda nedochází ke klamání spotřebitele,8)
e) zda zemědělské výrobky nebo potraviny uváděné na trh anebo tabákové výrobky
distribuované nebo uváděné na trh jsou bezpečné,9)
f) zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí ochrana zapsaného označení původu
nebo zeměpisného označení zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků,10)
nebo zaručených tradičních specialit10a).
(2) Inspekce dále u kontrolovaných osob
a) kontroluje, zda čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky
na jakost stanovené zvláštním právním předpisem12) a soulad a správnost údajů uvedených v
průvodních dokumentech,
b) opatřeními podle § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich splnění, a to i v
průběhu kontroly,
c) kontroluje splnění povinností uložených podle písmene b),
d) provádí kontrolu v pravidelných intervalech nebo při podezření z porušení právních
předpisů,3)
e) kontroluje dodržování požadavků na osobní a provozní hygienu v rozsahu stanoveném přímo
použitelným předpisem Evropské unie o hygieně potravin12a) a přímo použitelným předpisem
Evropské unie o mikrobiologických kritériích pro potraviny41),
f) kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího
spotřební daně,
g) kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona
upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí pří výkonu své jiné
působnosti,
h) kontroluje dodržování povinností při označování lihovin podle zákona upravujícího
potraviny,
i) kontroluje dodržování povinností stanovených pro sledovatelnost potravin podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecné zásady a požadavky potravinového
práva,
j) plní úkoly vyplývající pro ni jako pro orgán dozoru z přímo použitelných předpisů Evropské
unie, přičemž je pro zjednání nápravy protiprávního stavu oprávněna využívat i opatření v nich
uvedená,
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k) kontroluje dodržování povinností stanovených pro reklamu na potraviny v rozsahu
stanoveném zákonem upravujícím regulaci reklamy,
l) kontroluje, zda informace uvedené na obalech nebo etiketách určených pro potraviny,
zemědělské výrobky a tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními právními
předpisy3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a),
m) kontroluje nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu v rozsahu stanoveném
přímo použitelným předpisem Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu42) v
mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny,
n) pokud je to požadováno přímo použitelným předpisem Evropské unie, schvaluje nebo
podmíněně schvaluje v mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny na základě
žádosti provozovatele potravinářského podniku podané v listinné nebo v elektronické podobě
podniky, závody, popřípadě jiná zařízení vyrábějící potraviny jiného než živočišného původu a
odnímá nebo pozastavuje schválení, a to jsou-li splněny podmínky stanovené přímo
použitelnými předpisy Evropské unie3a); žádost o schválení musí splňovat náležitosti podle § 3
odst. 1 písm. i) zákona upravujícího potraviny a musí obsahovat údaje o druhu a rozsahu
činnosti, a to zejména údaje o objemu výroby a uvádění potravin na trh; tímto ustanovením není
dotčena působnost Státní veterinární správy podle veterinárního zákona a podle § 16 odst. 4
zákona upravujícího potraviny.
(3) Inspekce při plnění úkolů podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů3)
a) ukládá pokuty podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů,3)
b) provádí rozbory vzorků nebo zajišťuje provedení rozborů vzorků a přípravu vzorků30) pro
doplňující odborný posudek, a to v případě
1. zemědělských výrobků nebo potravin podléhajících kontrole v laboratořích pověřených
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách31), které splňují
podmínky pro provoz laboratoří stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o
úředních kontrolách32),
2. tabákových výrobků podléhajících kontrole v laboratořích, které splňují podmínky pro
provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na
způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33), nebo
3. vzorků odebraných z míst nebo zařízení používaných při výrobě a uvádění na trh potravin
podléhajících kontrole v laboratořích pověřených podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie o úředních kontrolách31), které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v přímo
použitelném předpisu Evropské unie o úředních kontrolách32); v případě vzorků pro
mikrobiologické zkoušení odebraných z míst nebo zařízení nelze odebrat vzorky pro doplňující
odborný posudek,
c) vydává osvědčení na žádost výrobci o tom, že jím vyrobený zemědělský výrobek,
potravina28), ke kontrole jejíž výroby je inspekce příslušná, nebo tabákový výrobek splňuje
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy
Evropské unie3a), anebo na žádost kontrolované osoby o tom, že její činnost, k jejíž kontrole
je inspekce příslušná, splňuje požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3) nebo přímo
použitelnými předpisy Evropské unie3a); vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku a
inspekce při vydání osvědčení vychází
Stránka 71 (celkem 77)

1. ze svých dosavadních kontrolních zjištění,
2. z kontroly, kterou provede u žadatele o osvědčení,
3. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří
stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a
kalibračních laboratoří33), jejichž provedení inspekce na základě žádosti o osvědčení uložila
žadateli o osvědčení; inspekce může žadateli o osvědčení určit druhy rozborů vhodné k ověření
skutečností, jichž se má osvědčení týkat, nebo
4. z výsledků rozborů provedených v laboratoři, která splňuje podmínky pro provoz laboratoří
stanovené technickou normou upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a
kalibračních laboratoří33), které inspekci s žádostí předložil žadatel o osvědčení,
d) na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu pro zápis označení původu,
zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit do rejstříku 10),10a), pro změnu
specifikace nebo zrušení zápisu označení původu, zeměpisných označení a zaručených
tradičních specialit; vydání osvědčení podléhá správnímu poplatku,
e) na žádost vydává osvědčení pro fyzickou nebo právnickou osobu o tom, že čerstvé ovoce,
čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují požadavky stanovené zvláštními právními
předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a); vydání osvědčení podléhá
správnímu poplatku,
f) vydává pro místně příslušný celní orgán závazné stanovisko podle § 7,
g) vede evidenci provozovatelů potravinářských podniků34),
h) spolupracuje s příslušnými správními úřady, orgány územní samosprávy, zahraničními
institucemi a s příslušnými orgány Evropské unie, jejichž spolupráce je nezbytná pro výkon
kontroly nebo vyplývá z mezinárodních smluv a informuje je neprodleně o závažných
skutečnostech, které narušují nebo jsou způsobilé narušit ochranu spotřebitele,
i) poskytuje informace o výsledcích své činnosti důležitých pro ochranu spotřebitele,
j) provádí monitorování,
k) ověřuje pro účely prováděných kontrol metody zkoušení podle dostupných vědeckých
poznatků,
l) zajišťuje odborné vzdělávání svých zaměstnanců,
m) v případě, že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a tento rozbor provede laboratoř
inspekce, rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady tohoto rozboru ve výši podle
sazebníku náhrad za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly; v případě,
že vydání osvědčení vyžaduje laboratorní rozbor a provedení tohoto rozboru zajistí inspekce,
rozhodne inspekce o tom, že žadatel uhradí náklady tohoto rozboru; v případě, že vydání
osvědčení vyžaduje provedení kontroly podle písmene c) bodu 2, rozhodne inspekce o tom, že
žadatel uhradí náklady kontroly stanovené podle prováděcího právního předpisu, který stanoví
výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s kontrolou; náhrada nákladů rozborů a
kontroly je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil,
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n) ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své potřeby,
o) provádí bezúplatně ve svých laboratořích rozbory na žádost organizačních složek státu,
p) schvaluje po projednání s dotčenými správními úřady postup a způsob ozařování potravin
ionizujícím zářením podle zvláštního právního předpisu,3)
q) informuje Komisi Evropské unie o schválení ozařovny, předává související dokumentaci a
informuje Komisi Evropské unie o případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o
schválení ozařovny,
r) informuje nejméně jednou ročně Komisi Evropské unie o výsledcích kontrol prováděných u
provozovatele ozařovny a ozářených potravinách uváděných na trh, ve vztahu k použitým
dávkám záření, dodržení stanovených limitů v potravině podle jednotlivých druhů a ozářeném
množství,
s) prověřuje, zda úprava balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem
odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu,14a)
t) provádí kontrolu při vstupu a dovozu potravin ze třetích zemí14b)
u) je oprávněna vyžadovat od orgánů celní správy informace nezbytné pro výkon své kontrolní
činnosti,
v) ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů určených pro výrobu
jakostního vína s přívlastkem a vydává o tom doklad,
w) provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního předpisu,14d)
x) rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s
přímo použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d) nebo
produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,
y) informuje bezodkladně správce spotřební daně a obecní živnostenský úřad, zjistí-li, že
1. byla porušena povinnost při značení tabákových výrobků, nebo
2. byla porušena povinnost při značení lihu nebo nakládání s lihem,
z) vydává doklady podle přímo použitelných předpisů Evropské unie,14f)
aa) provádí certifikaci vína podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14g),
bb) zajišťuje odpovídající a pravidelnou odbornou přípravu osob provádějících kontrolu shody
podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o kontrolách dodržování obchodních
norem14h),
cc) provádí ověření souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční speciality10a)
a podle zvláštních právních předpisů14d), 35) rozhoduje o náhradě nákladů na toto ověření,
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dd) v případě přeshraniční spolupráce provádí dozor a postupuje přitom podle příslušného
předpisu Evropské unie14i) v rozsahu věcné působnosti zvláštních právních předpisů, kterými
je promítnuta směrnice uvedená v bodě 16 přílohy k tomuto předpisu,
ee) dd) neposkytuje informace o osobách podílejících se na provedení rozboru podle písmene
b) s výjimkou osoby potvrzující protokol o zkoušce.
(4) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za
kterou kontrolovaná osoba zemědělský výrobek, potravinu nebo tabákové výrobky prodává
nebo za kterou ji pořídila, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla
seznámena se skutečností, že zemědělský výrobek, potravina nebo tabákové výrobky splnily
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské
unie3a) nebo mezinárodními smlouvami.7) Náhrada se kontrolované osobě poskytne nejdéle do
30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.
(5) Nesplňuje-li vzorek určený pro úřední kontrolu odebraný při kontrolním nákupu požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a) nebo
mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba uhradí náklady
za kontrolní nákup ve výši ceny, za kterou byl nevyhovující vzorek při kontrolním nákupu
zakoupen. Náhrada nákladů za kontrolní nákup je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji
inspektorát, který ji uložil.
(6) Bylo-li rozborem vzorku zjištěno, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové
výrobky nebo místa anebo zařízení používaná při výrobě nebo uvádění potravin na trh nesplňují
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské
unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba
uhradí náklady rozboru. V případě, že rozbor podle věty první provedla inspekce, hradí
kontrolovaná osoba náklady rozboru podle prováděcího právního předpisu. Náhrada nákladů
za rozbor je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.
(7) Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o
úředních kontrolách14j). Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů dodatečné
kontroly. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne inspekce.
(8) Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v souvislosti se
vstupem potravin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách14l). O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.
(9) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v
souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis
Evropské unie14m). Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v
souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí a prováděcí právní předpis stanoví výši nákladů
za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li prováděn laboratoří inspekce. O náhradě těchto
nákladů rozhodne inspekce.
(10) Inspekce dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o Státním zemědělském
intervenčním fondu14n).
(11) Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství14o) v souladu s
přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost,
odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém14p).
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(12) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu
zemědělských výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh
s právními předpisy zajišťuje inspekce přiměřeně podle pravidel stanovených zákonem o
potravinách a tabákových výrobcích pro odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za
účelem zjišťování souladu potravin s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a
uvádění na trh s právními předpisy.
14i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele).

PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 132/2010 SB., O
AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽBÁCH NA VYŽÁDÁNÍ A O ZMĚNĚ
NĚKTERÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A
DOPLNĚNÍ
Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých
zákonů
§4
Působnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
(1) Správním úřadem příslušným k výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona je Rada
pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“).
(2) Rada
a) vede Evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
b) ukládá sankce podle tohoto zákona,
c) monitoruje obsah audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,
d) provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje přitom podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie5) v rozsahu věcné působnosti jiných právních předpisů,
kterými jsou promítnuty směrnice uvedené v bodě 4 přílohy k tomuto přímo použitelnému
předpisu Evropského společenství,
e) d) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské
unie s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací
stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty
Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblasti regulace audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání vyplývají z členství České republiky v Evropské unii,
f) e) spolupracuje v oblasti regulace audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s
příslušnými orgány států, které nejsou členskými státy Evropské unie.
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Povinnosti poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání

(1) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen umožnit
příjemcům služby snadný, přímý a trvalý přístup alespoň k
a) základním údajům o poskytovateli audiovizuální mediální služby na vyžádání, jimiž jsou
název nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické
osoby nebo bydliště v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo
organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny,
b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s poskytovatelem
audiovizuální mediální služby na vyžádání, zejména k poštovní adrese pro doručování,
telefonnímu číslu, popřípadě k adrese pro doručování elektronické pošty, a
c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání je Rada.
(2) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby
audiovizuální mediální služba na vyžádání neobsahovala sdělení záměrně zpracované tak, aby
mělo vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by jej tato osoba vědomě vnímala, a aby
nepodněcovala k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,
politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k
národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
(3) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby
audiovizuální mediální služba na vyžádání, jejíž obsah může vážně narušit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahuje pornografii a hrubé samoúčelné
násilí, byla dostupná pouze tak, aby děti a mladiství neměli běžně možnost obsah této
audiovizuální mediální služby na vyžádání vidět nebo slyšet.
(4) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen tam, kde je to účelné,
poskytnout k pořadu otevřené titulky nebo skryté titulky6) nebo tlumočení do českého
znakového jazyka7) pro osoby se sluchovým postižením a zvukovou stopu určenou pro osoby
se zrakovým postižením, má-li je k dispozici, nebo jinak zajistit, aby některé pořady
poskytované v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání byly přístupné osobám se
sluchovým postižením a osobám se zrakovým postižením.
(5) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen zajistit, aby byly v
náležité technické kvalitě uchovávány záznamy všech pořadů a audiovizuálních obchodních
sdělení, která pořady doprovázela nebo byla do pořadů zahrnuta a v rámci audiovizuální
mediální služby na vyžádání šířena, alespoň po dobu 30 dnů ode dne ukončení poskytování
pořadu nebo po dobu 30 dnů ode dne ukončení šíření audiovizuálního obchodního sdělení, a na
písemnou výzvu je zapůjčit Radě; poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání má
vůči Radě právo na náhradu nutných nákladů spojených se zapůjčením záznamů pořadů a
audiovizuálních obchodních sdělení.
(6) Bylo-li zahájeno řízení před orgánem veřejné moci týkající se určitého pořadu nebo
audiovizuálního obchodního sdělení, je poskytovatel audiovizuální mediální služby na
vyžádání povinen na písemnou výzvu příslušného orgánu veřejné moci uchovat záznam pořadu

Stránka 76 (celkem 77)

nebo audiovizuálního obchodního sdělení v podobě, ve které byly poskytovány, a v náležité
technické kvalitě až do pravomocného rozhodnutí ve věci.
(7) Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je povinen na písemnou výzvu
poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 4 odst. 2
písm. d) až f) § 4 odst. 2 písm. d) a e) a § 15.

§ 14
Rada v případě zjištění protiprávního jednání uvnitř Evropské unie podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie12), kterého se poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání
dopustil na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a
které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů13), rozhodnutím takové
jednání zakáže.

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými
pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele).
12) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
13) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v
oblasti ochrany spotřebitele).
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Navrhovaný právní předpis
Ustanovení (část, §,
odst., písm., apod.)

Obsah

Odpovídající předpis EU
Celex č.

Ustanovení
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
32017R2394 Článek 1
Předmět

§ 1 odst. 1 písm. c) Předmět a rozsah úpravy
zákona č. 634/1992
Sb.,
o
ochraně Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské
spotřebitele
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
§ 24 odst. 14 až 16 (14) Přestupku se dopustí ten, kdo neposkytne 32017R2394 Článek 6 odst.
zákona č. 634/1992 příslušnému orgánu údaje nebo dokumenty požadované
3
Sb.,
o
ochraně podle § 24g.
spotřebitele
(15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou
rozhodnutím vydaným podle § 24h nebo 24i odst. 1.

Obsah

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.
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.

(16) Poskytovatel služby informační společnosti se
dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost uloženou
rozhodnutím podle § 24i odst. 2.
§ 24d odst. 1 zákona Ústřední styčný úřad a příslušné orgány
32017R2394 Článek 5 odst.
č. 634/1992 Sb., o
1a3
ochraně spotřebitele (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.

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.

§ 24d odst. 2 a 3
zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně
spotřebitele

(2) Správními orgány příslušnými k uplatňování nařízení 32017R2394 Článek 5 odst.
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ve
5
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

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.

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.
§ 24e odst. 1 zákona Příslušné orgány a koordinující orgány zasílají 32017R2394 Článek 8 odst. Informace a seznamy
č. 634/1992 Sb., o Ústřednímu styčnému úřadu bezodkladně informace
1
Každý členský stát bezodkladně sdělí Komisi tyto informace, jakož i jakékoli jejich
ochraně spotřebitele podle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
změny:
2017/2394
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

2

b) informace o organizaci, pravomocích a povinnostech příslušných orgánů.
§ 24e odst. 2 zákona Příslušné orgány a koordinující orgány zasílají 32017R2394 Článek 37
č. 634/1992 Sb., o Ústřednímu styčnému úřadu ve lhůtě jím stanovené
odst. 1
ochraně spotřebitele informace podle čl. 37 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/2394.

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 Ústřední styčný úřad předává informace podle odstavce CELEX
Článek 8 odst.
č. 634/1992 Sb., o 1 a 2 Evropské komisi ve lhůtách stanovených v čl. 8 a 32017R2394 1
ochraně spotřebitele čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/2394.
Článek 37
odst. 1

1. Každý členský stát bezodkladně sdělí Komisi tyto informace, jakož i jakékoli
jejich změny:
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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.

§ 24f zákona č.
V rámci kontroly dodržování právních předpisů a za CELEX
Článek 9 odst. Každý příslušný orgán má minimální vyšetřovací a donucovací pravomoci
634/1992 Sb., o
účelem postihování protiprávního jednání, kterým se pro 32017R2394 1
stanovené v odstavcích 3, 4, 6 a 7 tohoto článku, které jsou nezbytné pro
ochraně spotřebitele účely této části rozumí protiprávní jednání uvnitř
uplatňování tohoto nařízení, a vykonává je v souladu s článkem 10.
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.
§ 24g zákona č.
(1) Příslušný orgán před zahájením kontroly a v jejím CELEX
Článek 9 odst.
634/1992 Sb., o
průběhu je oprávněn požadovat jen údaje nebo 32017R2394 3 písm. a) a b)
ochraně spotřebitele 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
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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;

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

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

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

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.
Dochází-li k protiprávnímu jednání, může příslušný CELEX
orgán rozhodnutím nařídit osobě, která se protiprávního 32017R2394
jednání dopouští, aby se tohoto jednání zdržela.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný
účinek.
Hrozí-li riziko závažné újmy společným zájmům CELEX
spotřebitelů55) a nelze-li ochrany zájmů spotřebitele 32017R2394
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.
Hrozí-li riziko závažné újmy společným zájmům CELEX
spotřebitelů a nelze-li ochrany zájmů spotřebitele 32017R2394
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.
(1) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je CELEX
oprávněno poskytovat příslušným orgánům členských 32017R2394
států Evropské unie nebo Evropského hospodářského
prostoru a Evropské komisi externí varování podle čl. 27
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Článek 9 odst. Příslušné orgány mají alespoň tyto donucovací pravomoci:
4 písm. e)
pravomoc písemně nařídit obchodníkovi, aby ukončil protiprávní jednání, na něž se
vztahuje toto nařízení
Článek 9 odst. nejsou-li k dispozici jiné účinné prostředky k dosažení ukončení nebo zákazu
4 písm. g) bod protiprávního jednání, na něž se vztahuje toto nařízení, a s cílem zabránit riziku
i)
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;

Článek 9 odst. pravomoc nařídit poskytovateli hostingových služeb, aby on-line rozhraní odstranil,
4 písm. g) bod nebo aby k němu znemožnil či omezil přístup; nebo
ii) a iii)
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;

Článek 27
odst. 1
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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

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
§ 24k zákona č. (1) Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje
634/1992 Sb., o Evropskou komisi o právnické osobě oprávněné
ochraně spotřebitele 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).
§ 24l
zákona č. (1) Ministerstvo průmyslu a obchodu kontroluje, zda
634/1992 Sb., o právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění, splňuje
ochraně spotřebitele podmínky podle § 24j odst. 2 písm. a) až e). Pokud
zjistí, že oprávněná právnická osoba podmínky
nesplňuje, rozhodne o odnětí jejího oprávnění.

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.

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.

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.

(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.
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§ 38 odst. 5 zákona Banka je povinna i bez souhlasu klienta poskytnout CELEX
Článek 9 odst.
č. 21/1992 Sb., o
příslušnému orgánu podle zákona upravujícího ochranu 32017R2394 3 písm. b)
bankách
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.
_____

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;

35)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů.
§ 25b odst. 5 zákona (5) Družstevní záložna je povinna i bez souhlasu člena CELEX
Článek 9 odst.
č. 87/1995 Sb. o
poskytnout příslušnému orgánu podle zákona 32017R2394 3 písm. b)
spořitelních a
upravujícího ochranu spotřebitele48) na písemné
úvěrních družstvech 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.

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;

48)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů.
§ 7c odst. 1 zákona (5) Orgán dozoru může nařídit odstranění nebo ukončení CELEX
Článek 97
č. 40/1995 Sb., o
reklamy, která je v rozporu se zákonem, a určit k tomu 32001L0083 odst. 2 a 3
regulaci reklamy
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.
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(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.

CELEX
Článek 5 odst. Zákaz nekalých obchodních praktik
(1) Nekalé obchodní praktiky jsou zakázány.
32005L0029 1
CELEX
Článek 5 odst. (1) Členské státy zajistí, aby v zájmu obchodníků a soutěžitelů existovaly přiměřené
32006L0114 1
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
Článek 5 odst. soudy nebo správní orgány pravomoci, které je v nezbytných případech s ohledem
3
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
CELEX
Článek 7
oznámí členské státy tato pravidla Komisi a neprodleně jí oznámí jakékoli následné
změny, které se jich budou týkat.
32003L0033
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) Ústřední veterinární správa
CELEX
Čl. 54 odst. 1 Příslušné orgány fungují a vykonávají své povinnosti v souladu s nařízením (ES) č.
zákona č. 166/1999 (p) plní úkoly vyplývající pro ni z předpisů Evropské 32006L0088 druhý
882/2004.
Sb., o veterinární unie2), včetně výkonu dozoru nad plněním povinností
pododstavec
péči
vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto
předpisů, vydává povolení k přijetí vedlejších
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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) Krajská veterinární správa
CELEX
Čl. 54 odst. 1 Příslušné orgány fungují a vykonávají své povinnosti v souladu s nařízením (ES) č.
zákona č. 166/1999 (v) plní úkoly vyplývající pro ni z předpisů Evropské 32006L0088 druhý
882/2004.
Sb., o veterinární unie2), včetně výkonu dozoru nad plněním povinností
pododstavec
péči
vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z těchto
předpisů
Číslo předpisu EU (kód celex)
32017R2394
32001L0083
32005L0029
32006L0114
32003L0033
32006L0088

Název předpisu EU
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
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních
léčivých přípravků
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)
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)
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)
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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