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Úvod 

Ochrana spotřebitele je v České republice poměrně mladé právní 

odvětví, které se řadí do oblasti občanského práva. Kořeny spadají do 

počátku devadesátých let 20. století, kdy se Československo, resp. 

Česká republika pomalu začala měnit v demokratický stát s tržním 

hospodářstvím. V souladu s těmito změnami začala Česká republika 

usilovat o členství v Evropském společenství, k čemuž bylo zapotřebí 

přiblížit domácí právní úpravu úpravě evropské a dostat se, v oblasti 

ochrany spotřebitele, na úroveň stávajících členů společenství.  

V prvních úpravách byl kladen důraz na kvalitu zboží a jeho 

prodej. Postupně s harmonizací se začaly upravovat i soukromoprávní 

vztahy vznikající mezi kupujícím a prodejcem. Důvodem této úpravy je 

nerovnoměrné postavení těchto stran, kdy je kupující, tedy spotřebitel, 

ve slabší pozici.  

Cílem právní úpravy je rovnost stran, které má být dosaženo 

omezením autonomie vůle stran, posílením práv spotřebitele a úpravou 

povinností dodavatele. Prameny těchto úprav jsou především v 

občanském zákoníku a v zákoně na ochranu spotřebitele. 

Kromě ochrany spotřebitele jako takové je v Evropské unii nutné 

určit pravidla pro fungování jednotného evropského trhu a zajistit tak 

jeho rozvoj. Z tohoto důvodu klade Evropská unie na ochranu 

spotřebitele velký důraz. Zde pramení další oblast úpravy, kterou 

musela Česká republika jako členský stát přijmout.  

Cílem práce je porovnat úpravu ochrany spotřebitele před a po 

vstupu do Evropské unie. Aby bylo možné dopracovat se stanoveného 

cíle, bude potřeba vymezit si, co vlastně ochrana spotřebitele znamená, 

tato problematika bude obsahem první kapitoly. Druhá kapitola bude 

věnována Evropské unii. Nejdříve budou objasněny obecné prameny 

práva EU, dále pak platná úprava oblasti ochrany spotřebitele.  
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Třetí kapitola bude zaměřena na platnou úpravu v České 

republice, která bude porovnávána s úpravou před vstupem do 

Evropské unie. Porovnávané znění zákonů bylo zvoleno podle toho, kdy 

začaly být implementovány první normy Evropského práva. Za tyto 

normy jsou považovány i závazky plynoucí z Evropské dohody o 

přidružení České republiky k Evropským společenstvím z roku 1993.  

Poslední kapitola pak bude věnována případovým studiím, na 

kterých budou názorně demonstrovány změny v oblasti ochrany 

spotřebitele, které České republice přineslo členství v Evropské unii.  
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1 Pojetí ochrany spotřebitele 

1.1 Pojem ochrana spotřebitele 

Obecná definice praví, že ochrana spotřebitele je systematická, 

cílevědomá činnost občanů, organizací a vlády státu směřující k posílení 

postavení spotřebitele na trhu a k zajištění a udržování přiměřené 

ochrany mezinárodně uznaných práv spotřebitelů.  

Mezi předpisy chránící spotřebitele patří především předpisy 

chránící ekonomické zájmy a bezpečnost.  

Základním cílem ochrany spotřebitele je odstraňování 

nerovnováhy mezi spotřebiteli a dodavateli či prodejci.  

Dalšími cíli je ochrana před nekalými praktikami výrobců a 

prodejců, zajištění dodržování ochrany mezinárodně uznaných práv 

spotřebitelů, zajištění informovanosti spotřebitelů ohledně jejich práv a 

povinností, podpora tržních podmínek, podpora podnikatelů v ochraně 

jejich zákazníků a v neposlední řadě rozvíjení mezinárodní spolupráce 

v oblasti ochrany spotřebitele.1 

1.2 Základní pojmy 

Před samotným výkladem je potřeba vymezit základní pojmy 

vztahující se k ochraně spotřebitele. Mezi hlavní pojmy patří: 

spotřebitel, prodávající, výrobek a služba. Vymezení těchto pojmů lze 

nalézt v několika různých normách i v další literatuře.  

1.2.1 Spotřebitel 

 Dle literatury „spotřebitele chápeme jako subjekt, který 

spotřebovává, užívá, konzumuje zakoupené zboží.“2 

                                                                 
1
 HOROVÁ, O.: Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie. s. 6. 

2
 HOROVÁ, O.: Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie.  s. 7. 



 

6 
 

Pro potřeby směrnic Evropské unie je „spotřebitelem jakákoli 

fyzická osoba, která v transakcích spadajících do oblasti působnosti této 

směrnice jedná za účelem, který nelze považovat za jeho 

podnikatelskou činnost nebo výkon povolání.“3  

Vymezení spotřebitele dle Občanského zákoníku je spotřebitelem 

„osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.“4 

Zákon o ochraně spotřebitele definuje spotřebitele jako „fyzickou 

osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání.“5 

Z uvedených zákonných definic lze vysledovat jistá jednotnost. 

Donedávna však byl pojem ochrany spotřebitele podstatně širší, jelikož 

zahrnoval i právnické osoby. Za účelem sjednocení české a evropské 

úpravy byl zákonem č. 155/2010 Sb. účinným od 1. srpna 2010 

omezen pojem „spotřebitel“ pouze na fyzické osoby.  

1.2.2 Prodávající 

Dle Zákona o ochraně spotřebitele se prodávajícím rozumí 

„podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje 

služby.“6 

Podnikatel je pak vymezen Obchodním zákoníkem jako „osoba 

zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě 

živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, nebo osoba, která 

provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu.“7 

                                                                 
3
 Směrnice Rady 85/577/EHS pro ochranu spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní 

prostory. 
4
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve znění pozdějších předpisů. 

5
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve znění pozdějších předpisů. 

6
 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve znění pozdějších předpisů. 

7
Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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1.2.3 Výrobek 

Výrobek vymezuje Zákon o ochraně spotřebitele jako „věc nebo 

jiné hodnoty určené k nabídce spotřebiteli, které mohou být předmětem 

právního vztahu.“8 

Jelikož na území Evropské unie mohou být uváděny pouze 

bezpečné výrobky, bylo nutné vymezit i pojem nebezpečného výrobku. 

Nebezpečným výrobkem tedy rozumíme „výrobek, který z důvodu 

jakékoli vady nebo nesprávné či nedostatečné informace sám o sobě 

nebo při obvyklém způsobu používání, sestavování nebo uchovávání, 

jakož i únikem škodlivých látek anebo v důsledku spoléhání se na 

přesnost, při náležité opatrnosti představuje nepředvídatelné nebo 

zvýšené nebezpečí ohrožení života, zdraví anebo majetku; výrobek 

nelze považovat za nebezpečný pouze proto, že byl do oběhu uveden 

výrobek bezpečnější“9 

Výrobek může být dále nebezpečný svou zaměnitelností, čímž se 

rozumí „výrobek zaměnitelný s potravinou výrobek, který není 

potravinou, má však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem 

nebo rozměry, které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, jej 

mohou zaměnit s potravinou a v důsledku toho si jej mohou dávat do 

úst, cucat nebo polykat, což může být nebezpečné pro lidské zdraví, 

zejména způsobit dušení, otravu nebo perforaci či zablokování 

zažívacího ústrojí.“10 

Z pohledu ekonomické terminologie je výrobek jakákoliv věc, 

která má pro spotřebitele nějakou užitnou hodnotu a je způsobilá být 

předmětem poptávky.  

                                                                 
8
 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve znění pozdějších předpisů. 

9
 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve znění pozdějších předpisů. 

10
 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ve znění pozdějších předpisů. 
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1.2.4 Služba 

Službou se rozumí „ jakákoliv podnikatelská činnost, která je 

určena k nabídce spotřebiteli, s výjimkou činností upravených 

zvláštními zákony (např.: Zákon o advokacii, Zákon o daňovém 

poradenství aj.), kde se dozor nad ochranou spotřebitele svěřuje 

profesním sdružením nebo jiným orgánům státní správy“.11 Mezi výše 

zmíněné kontrolní orgány patří Česká obchodní inspekce, Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce krajské hygienické stanice, Státní 

veterinární správa, a další. 

Z ekonomického hlediska jsou pak službami rozuměny nehmotné 

statky ve formě různých aktivit, které jsou uskutečňovány formou 

určitých činností či užitků, díky nimž příjemce nebo nabyvatel získá 

určitou výhodu.12 

Služby se dělí na: 

a) věcné – souvisí s konkrétními mivitými či nemovitými věcmi 

b) osobní – bezprostředně se týkají osoby spotřebitele 

1.3 Prostředky ochrany spotřebitele 

Prostředky ochrany spotřebitele rozumíme normy, činnost 

kontrolní orgánů a také činnost orgánů soudní moci. V současné úpravě 

existují prostředky preventivní a následné ochrany spotřebitele. 

Z jiného úhlu pohledu můžeme prostředky ochrany dělit na 

veřejnoprávní a soukromoprávní.  

1.3.1 Preventivní a následná ochrana 

Preventivní ochrana je zajištěna již samotnou existencí regulace 

ochrany spotřebitele. Dalšími prvky prevence jsou namátkové kontroly 

                                                                 
11

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.  
12

 HOROVÁ, O. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie. s. 25. 
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dodržování platných norem, či podpora informovanosti spotřebitelů o 

jejich právech a povinnostech.  

V případě porušení norem chránící spotřebitele, přichází 

následná ochrana. Ta může být provedena třemi způsoby. Prvním z nich 

je restituce, což znamená obnovení původního stavu, dalším pak 

reparace, jinými slovy náhrada způsobené újmy a posledním je 

satisfakce neboli zadostiučinění. 

1.3.2 Veřejnoprávní a soukromoprávní ochrana 

Preventivní i následná ochrana je prováděna orgány veřejné 

moci. Ochranu pak můžeme rozdělit na veřejnoprávní a 

soukromoprávní. 

Soukromoprávní ochrana bývá prováděna prostřednictvím 

soudu, který chrání subjektivní práva určitých osob, které se svých práv 

domáhají. Většinou se jedná o následnou ochranu.  

V případě veřejnoprávní ochrany jde o ochranu objektivních 

práv. Není nutné domáhání se práv jednotlivcem, naopak dochází 

k ochraně všech lidí. Veřejnoprávní ochrana bývá prováděna některým 

ze státních orgánů. Aplikace opatření je podstatně rychlejší, než je 

tomu u ochrany soukromoprávní.  Ochrana je především preventivního 

charakteru. 
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2 Ochrana spotřebitele v Evropské unii 

Ochrana spotřebitele v Evropské unii představuje „zájem na 

ochraně zdraví, bezpečnosti a koupěschopnosti fyzických osob jakožto 

uživatelů výrobků a služeb pro soukromou spotřebu.“13 Funkční úprava 

ochrany spotřebitele je důležitá nejen pro ochranu občanů, ale také pro 

fungování jednotného vnitřního trhu a tím dosažení jednoho z cílů 

Evropské unie.  

2.1 Vývoj 

Původní Evropské společenství uhlí a oceli, které vzniklo v roce 

1951 sdružením států Beneluxu, Francie, Itálie a Německa se v roce 

1957 Římskou smlouvou přeměnilo na Evropské hospodářské 

společenství a později v roce 1992 Maastrichtskou smlouvou na 

Evropskou unii. Evropská unie byla upravena v dalších smlouvách: 

Amsterdamská smlouva (1997), Smlouva z Nice (2001) a Lisabonská 

smlouva (2007). Všechny výše uvedené smlouvy jsou pramenem tzv. 

primárního evropského práva.  

Cílem společenství bylo vytvoření jednotného společného trhu, 

který měl být reprezentován čtyřmi základními svobodami a to volným 

pohybem zboží, služeb, osob a kapitálu. 

Pro dosažení stanoveného cíle bylo nutné dodržování společných 

pravidel a zavedení institucí, které budou na dodržování těchto pravidel 

dohlížet. Postupně byly vytvořeny Evropská komise, Rada, Evropský 

parlament a Soudní dvůr.  

Zájem o společná pravidla pro ochranu spotřebitele se začal 

projevovat až v sedmdesátých letech minulého století. Hlavním 

impulsem bylo založení celní unie v roce 1968.  

                                                                 
13

 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. s. 263. 
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V roce 1975 Rada ministrů schválila pět základních práv 

spotřebitele: 

a) právo na ochranu zdraví a bezpečnosti, 

b) právo na ochranu ekonomických zájmů, 

c) právo na náhradu škody,  

d) právo na informace, 

e) právo na vzdělávání a zastoupení. 

Těchto pět práv se stalo základem komunitární legislativy v dané 

oblasti.  

 Ochranu spotřebitele významně ovlivnila Maastrichtská smlouva, 

která zařadila toto odvětví mezi základní části komunitární politiky.  

Amsterdamská smlouva pak obsahuje požadavek na respektování 

ochrany spotřebitele při další evropské normotvorbě.14 

Poprvé byla spotřebitelská politika Evropským společenstvím 

formulována v roce 1976 a již v té době byla založena na nerovnosti 

mezi podnikatelem a spotřebitelem, která se zvyšuje s rostoucí 

technickou úrovní. Dalším prohlubujícím faktorem rozdílů mezi 

spotřebitelem a podnikatelem je jazyk. Tento faktor se stal výraznějším 

se vznikem společného trhu a díky němu je nutné klást vyšší nároky na 

informovanost spotřebitelů. Při přijímání norem je však nutné zabránit 

omezování obchodu jako takového.  

V současné době je platná Strategie spotřebitelské politiky na 

období 2007–2013, jejím cílem je dosáhnout stejné úrovně bezpečnosti 

a ochrany v celé Evropské unii a lépe integrovat vnitřní trh 

prostřednictvím tří stanovených cílů. Prvním cílem je poskytnout 

spotřebitelům větší pravomoci zavedením transparentnějšího trhu, 

který nabídne skutečný spotřebitelský výběr, například pokud jde o 

cenu a kvalitu. Druhým cílem je posílit pohodlí spotřebitelů z hlediska 

                                                                 
14

 HOROVÁ, O. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie. s. 26. 
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kvality, odlišnosti, dostupnosti, bezpečí atd. Třetím cílem strategie je 

chránit spotřebitele před závažnými riziky a hrozbami.15 

2.2 Instituce Evropské unie chránící spotřebitele 

Evropská komise 

Evropská komise je nadnárodním orgánem, jehož povinností je 

kontrolovat dodržování evropského práva. Tento orgán není nikomu 

podřízen a měl by sledovat zájmy Evropské unie jako celku.  Evropskou 

komisi tvoří komisaři, kteří jsou navrženi členskými zeměmi (1 komisař 

za zemi), potvrzeni Evropským parlamentem a jmenováni společně 

Radou evropské unie a předsedou Evropské komise.  

Zjistí-li Evropská komise během své kontrolní činnosti 

nedostatky v dodržování evropského práva, zahájí přestupkovou 

proceduru, která může skončit až žalobou u Evropského soudního 

dvora.  

Pro potřeby informovanosti spotřebitelů byl vydán dokument 

„Ochrana spotřebitele v Evropské unii: deset základních pravidel:“ 

nakupujte, co chcete, kde chcete, 

pokud je zboží vadné, vraťte ho, 

vysoké standardy v oblasti bezpečnosti potravin, 

informujte se o tom, co jíte, 

smlouvy musí být vůči zákazníkům férové, 

spotřebitelé mohou někdy měnit svá rozhodnutí, 

možnost jednoduššího porovnání cen, 

spotřebitelé nemají dostávat zavádějící informace, 

ochrana spotřebitele během dovolené, 

                                                                 
15

 blíže na internetových stránkách přehledů právní předpisů EU, dostupné z: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/general_framework_and_priorities/l32054_cs.htm>, 
[citováno dne 2012-04-04]. 

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/general_framework_and_priorities/l32054_cs.htm
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účinné urovnávání přeshraničních sporů. 

Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele 

Tato instituce je hlavním orgánem pro ochranu spotřebitele 

v Evropské unii a současně nejvýznamnější orgán pro ochranu 

spotřebitele na světě, jehož cílem je ochrana zdraví, bezpečnosti a 

ekonomických zájmů spotřebitele a veřejného zdraví. Generální 

ředitelství se dělí na sedm ředitelství podle zájmové oblasti: 

ředitelství A: všeobecné otázky – právní záležitosti, vzdělávání 

spotřebitelů, jejich zastupování, spolupráci s dalšími evropskými 

institucemi a mezinárodní spolupráce včetně otázek přidružení, 

ředitelství B: „Spotřebitelské záležitosti“ – spotřebitelská 

politika a analýza, spolupráce se spotřebitelskými organizace, 

vzdělávání a zastupování spotřebitelů, ekonomické, právní a jiné zájmy 

spotřebitele, bezpečnost výrobků a služeb, finanční služby, 

ředitelství C: posuzování zdravotních a bezpečnostních rizik, 

ředitelství D, E, F: různé aspekty ochrany potravin, zdraví 

rostlin a zvířat ve vztahu k veřejnému zdraví, 

ředitelství G: otázky spojené s veřejným zdravím, jako je 

prevence rakoviny, šíření infekčních nemocí, drogové závislosti apod.16 

Evropský parlament 

Evropský parlament je hlavním zákonodárcem Evropské unie. 

Zvolení poslanci Evropského parlamentu vystupují sami za sebe a jejich 

cílem je chránit zájmy občanů, které zastupují. V Evropském 

parlamentu se ochraně spotřebitele věnuje především Výbor pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitele. 

                                                                 
16

 HOROVÁ, O. Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie. s. 31. 
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Rada Evropské unie 

Rada Evropské unie je především rozhodovací orgán tvořený 

jednotlivými ministry probíraného oboru jednotlivých států. Hlavními 

úkoly Rady je schvalování zákonů EU, koordinace hlavních směrů 

hospodářských politik členských států EU, uzavírání dohod mezi EU a 

třetími zeměmi, schvalování ročního rozpočetu EU, rozvoj zahraniční a 

obranné politiku EU a koordinace spolupráce mezi soudními orgány a 

policejními složkami členských států. 

Evropská spotřebitelská poradní skupina ECCG 

Hlavním úkolem skupiny je zprostředkovávání kontaktu mezi 

Evropskou komisí a spotřebitelskými organizacemi. Cíli poradní skupiny 

jsou úprava obchodu a mezinárodních záležitostí, regulace 

elektronického obchodu a univerzálních služeb a začlenění do ostatní 

evropské politiky.  

Síť Evropských spotřebitelských center 

Náplní práce Evropských spotřebitelských center je poskytování 

informací, které spotřebitelům umožňují nakupovat zboží a služby na 

vnitřních trzích s potřebnými znalostmi svých práv a povinností. 

V souvislosti se zajišťováním informovanosti odpovídá na dotazy 

spotřebitelů, nebo jim pomáhá při řešení stížností či žalob spojených 

s ochranou jejich spotřebitelských práv.  

Evropská skupina pro spotřebitelská práva 

Skupina slouží k vytváření argumentů pro přijímání norem 

upravující spotřebitelské právo a vytváření politik s tím souvisejících. Je 

složena z akademiků a zástupců spotřebitelských organizací. 

V současné době je skupina považována za nejdůležitější skupinu 

v oboru ochrany spotřebitele. 
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Evropský soudní dvůr 

V oblasti spotřebitelského práva slouží Evropský soudní dvůr 

jako tvůrce precedentů případně jako výkladový orgán pro sporné 

otázky evropského práva. Dále řeší otázky náhrady škody mezi 

spotřebitelem a členským státem, v případech, kdy členský stát včas 

nepřijal evropskou legislativu, což vedlo k poškození spotřebitele. Soud 

tvoří 27 soudců, jeden soudce za každý členský stát, a má sídlo 

v Luxemburgu.  

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin se zabývá hodnocením 

nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. 

Jeho cílem je poskytovat vědecké poradenství a podporu pro právní 

předpisy a politiky Společenství ve všech oblastech, které mohou mít 

přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv, a rovněž v těsně 

souvisejících otázkách v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek 

zvířat a ochrany rostlin. Úřad hraje významnou roli v systému rychlého 

varování RAPEX. 

Evropský veřejný ochránce práv 

Evropský ombudsman se zabývá vyšetřováním případů špatné 

správy v institucích a orgánech Evropské unie. Vyšetřování jsou obvykle 

prováděna na základě stížnosti oprávněnou osobou. Tou je fyzická či 

právnická osoba mající pobyt či sídlo v členském státě EU.  

2.3 Právní akty Evropské unie 

Právní akty Evropské unie se dělí na primární a sekundární. Při 

střetu s národní úpravou mají závazné normy přednost. Kromě 

primárního a sekundárního práva existují ještě různé koncepce, 

strategie a další dokumenty, které se souhrnně nazývají Acquis 

communautaire. Významnou roli hraje v Evropském právu i judikatura. 
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Primární právo je tvořeno základními smlouvami, kterými byla 

založena jednotlivá společenství a dále smlouvami, které původní 

smlouvy upravují. Jedná se o akty států jakožto subjektů 

mezinárodního práva.17 

Sekundární právo je celek normativních aktů, které byly přijaty 

evropskými institucemi jako prováděcí ustanovení smluv, tzn., že může 

vznikat pouze na základě primárního práva. K sekundárnímu právu 

náleží právní akty závazné (nařízení, směrnice a rozhodnutí) a 

nezávazné (doporučení, stanoviska). 

Nařízení – obecně aplikovatelná norma, která je součástí 

národních právních řádů, bez nutnosti implementace. Pokud je domácí 

norma v rozporu s nařízením, použije se znění nařízení. 

Směrnice – určuje cíl úpravy určité právní oblasti za účelem 

harmonizace práva členských zemí. Není závazná jako celek, závazný je 

pouze cíl směrnice.  

Rozhodnutí – není obecně závazné, závazné je pouze pro 

adresáta, kterému je určeno.  

Doporučení – není závazné, pouze poskytuje návod, či cíl. 

Stanovisko – Nezávazná vyjádření institucí EU k různým 

tématům.  

2.3.1 Nejdůležitější směrnice z oblasti ochrany spotřebitele 

Nejfunkčnější formou harmonizace spotřebitelského práva, jakož 

i soukromého práva obecně, jsou směrnice, jejichž účelem je 

přizpůsobování předpisů jednotlivých národních úprav. Striktnější 

zásahy do národních úprav by byly z politických i právních důvodů 

neprůchodné především pro obtížnost nalezení odpovídajícího 

kompromisu.18 

                                                                 
17

 Blíže: TÝČ, V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy. s. 66. 
18

 VEČEŘA, J., Europeizace české právní úpravy ochrany spotřebitele. s. 41. 

http://eur-lex.europa.eu/cs/repert/index.htm
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V následujícím výkladu budou vymezeny hlavní směrnice, 

z kterých vychází současná úprava spotřebitelského práva v České 

republice. 

Směrnice Rady č. 85/374/EHS o sbližování zákonů, jiných právních 

předpisů a administrativních opatření členských států ve věci 

odpovědnosti za vady výrobku. 

Tato směrnice byla přijata za účelem sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se odpovědnosti výrobce za škodu 

způsobenou vadou jeho výrobků. Na základě této směrnice má 

spotřebitel právo na náhradu škody v případě, že vada způsobí smrt, 

zranění nebo poškození osobního majetku. Náhrada škody může činit až 

70 milionů Euro. Aby mohla být náhrada škody přiznána, musí 

poškozená osoba prokázat, že byla způsobena právě vadou výrobku bez 

ohledu na to, jak vada vznikla. Promlčecí doba činí 3 roky od zjištění 

vzniku škody. Výrobce je odpovědný 10 let od dodání výrobku do 

oběhu.  

Na druhé straně dává směrnice v článku 7 možnost výrobci 

zbavit se odpovědnosti a to pokud prokáže, že výrobek neuvedl do 

oběhu nebo je vzhledem k okolnostem pravděpodobné, že vada, která 

způsobila škodu, neexistovala v době, kdy uvedl výrobek do oběhu, 

případně že tato vada vznikla později. Další možností je, že výrobek 

nevyrobil k prodeji. K zániku odpovědnosti vede i chyba orgánů veřejné 

moci, v případě, že schválí vadné normy, kterým výrobek odpovídá. 

Pokud vada nebyla rozpoznatelná dostupnými technologiemi v době 

vzniku výrobku nebo vadu způsobí vada součástky, vede to také 

k zániku odpovědnosti. 
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Směrnice Rady 85/577/EHS pro ochranu spotřebitele v případě smluv 

uzavřených mimo obchodní prostory 

Tato směrnice je zaměřena především na regulaci podomních 

prodejců, za účelem eliminace výhody momentu překvapení. Výhoda 

tkví především v tom, že spotřebitel není schopen v daný moment 

srovnat nabídku s konkurencí případně si okamžitě uvědomit výhody a 

nevýhody nabídky.  

Na základě této směrnice je spotřebiteli přiznáno právo zboží 

vrátit a odstoupit od smlouvy bez povinnosti platit penále.  

Možnost odstoupení od smlouvy není přiznána v případě 

výslovného pozvání prodejce dále toto právo nelze uplatnit v případě 

objednávky z katalogu, výstavby, prodeje či pronájmu nemovitostí, 

prodeje potravin, nápojů a jiného zboží určeného k běžné spotřebě 

v domácnosti.  

Směrnice Evropského výboru č. 92/59/EHS o všeobecné bezpečnosti 

výrobků 

Jelikož by bylo velmi náročné vytvořit legislativu pro jednotlivé 

výrobky, byla schválena tato obecná směrnice, jejímž cílem je 

bezpečnost všech výrobků na evropském trhu. Dle této směrnice je 

výrobce povinen upozornit na veškerá rizika spojená s výrobkem, která 

musí být uvedena v návodu.  

Přednost před touto směrnicí mají zákony Evropské unie 

upravující bezpečnost konkrétních výrobků.  

Směrnice Rady 93/13/EHS o nekalých podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách 

Tato směrnice upravuje povinná pravidla pro vypracování 

spotřebitelských smluv. Jejím cílem je zabránit zneužití spotřebitelovy 
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neznalosti či nepozornosti tím, že důležité informace ve smlouvě, které 

spotřebitele poškozují, jsou uvedeny téměř nečitelně, či zmateně.  

Směrnice zavádí snazší srovnatelnost výpočtu úrokových sazeb u 

jednotlivých produktů a povinnost uvádět nedvojsmyslné, zřetelné a 

čitelné označení ceny včetně všech daní a poplatků. 

Směrnice 94/47/EHS o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým 

aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí 

Tato směrnice jako první reguluje časově sdílené spoluvlastnictví 

nemovitostí. Upravuje úplatné smlouvy o užívání budovy nebo její části 

na jeden či více stanovených úseků během roku. Směrnici podléhají 

smlouvy uzavřené nejméně na tři roky.  

Směrnice 95/46/EC o ochraně jednotlivců se zřetelem na zpracování 

osobních údajů a o volném pohybu takových údajů 

Směrnice reguluje různé databáze, které jsou vedeny 

společnostmi a obsahují osobní data občanů. Správce databáze či její 

majitel může tato data vést pouze s písemným souhlasem dotčených 

osob.  

Majitel či správce databáze je povinen na písemnou žádost 

poskytnout občanovi údaje, které má k dispozici, jak je získal, komu je 

poskytl, případně komu má v plánu je poskytnout. Na základě písemné 

žádosti je povinen dané údaje odstranit.  

Směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených 

na dálku 

Cílem směrnice je regulace smluv realizovaných především přes 

internet popřípadě přes teleshopping. Vznikla z důvodu jednotného 

vnitřního trhu, kdy si zákazník může objednat zboží z jiného státu, aniž 

by opustil vlastní stát. 
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Na základě směrnice má zákazník právo, v případě 

nespokojenosti, vrátit zboží do doby, která musí být minimálně sedm 

dnů.  

U smluv o dálkovém prodeji má spotřebitel právo odstoupit od 

smlouvy sjednané přes internet, telefon či fax a to do čtrnácti dnů. Dále 

směrnice upravuje rozsah a formu informací, který je prodejce povinen 

poskytnout kupujícímu. 

Informace, které musí být spotřebiteli zpřístupněny před 

uzavřením smlouvy na dálku, jsou: totožnost dodavatele, základní 

vlastnosti zboží nebo služeb, cena zboží nebo služeb, včetně veškerých 

daní, případné náklady na dopravu, ujednání o platebních podmínkách, 

způsobu dodání nebo plnění, existence práva odstoupit od smlouvy, 

náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, jsou-li 

vypočteny odlišně od základní sazby, doba, po kterou je nabídka nebo 

cena platná, případná minimální doba platnosti smlouvy v případě 

smluv o dodávce výrobků nebo poskytnutí služeb, které mají být 

dodávány stále nebo opakovaně.19 

V průběhu plnění smlouvy musí být písemně uvedeny a 

potvrzeny následující informace: písemná informace o podmínkách a 

postupu při uplatnění práva odstoupit smlouvy, adresa místa podnikání 

dodavatele, na kterou může spotřebitel zasílat své stížnosti, informace 

o službách poskytovaných dodavatelem po určitou dobu od prodeje 

zboží a o zárukách, existence možnosti zrušit smlouvu, nemá-li určenou 

dobu platnosti nebo přesahuje-li platnost smlouvy jeden rok.20 

Dále tato směrnice upravuje povinnost jednotlivých států zařídit, 

aby spotřebitel v důsledku poskytnutí své adresy, nebyl obesílán 

reklamami a nabídkami, o které nemá zájem.  

                                                                 
19

 Směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. 
20

 Směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. 
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Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na 

zdržení pro ochranu zájmů spotřebitelů 

Směrnice byla přijata za účelem zajištění dodržování směrnic o 

spotřebitelském právu. Na základě v minulosti přijatých směrnice není 

vždy možné zajistit včasné ukončení jejich porušování, což vede 

k poškozování kolektivních zájmů spotřebitelů.  

Cílem směrnice je harmonizace norem členských států 

upravujících žaloby na zdržení. Dle směrnice jsou státy povinny 

poskytnout Evropskému parlamentu a Radě každé tři roky zprávu o 

uplatňování této směrnice.  

Na základě této směrnice získaly nezávislé, státem uznané 

spotřebitelské organizace, právo v případě porušení práv spotřebitele 

iniciovat soudní či správní řízení. Toto porušení by mělo být z oblasti 

ochrany bezpečnosti a ekonomických zájmů spotřebitele, reklamy a 

televizního vysílání.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/44/ES o určitých 

aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží 

Impulsem pro vznik směrnice byla harmonizace právních řádů 

členských států v oblasti prodeje spotřebního zboží. Cílem směrnice je 

jednotná úroveň ochrany spotřebitele v rámci vnitřního trhu.  

Na základě směrnice získali spotřebitelé lhůtu minimálně dvou 

měsíců pro oznámení prodejci rozpor mezi zbožím a smlouvou. Dále 

byla stanovena záruční doba a to na dva roky od dodání zboží. Mimo 

jiné byly upraveny i právní náležitosti záruky. Obsahem záruky je pak 

garance kvality zboží po dobu stanovenou zákonem.  

V článku 2 směrnice jsou definovány níže určené pojmy21: 

                                                                 
21

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/44/ES o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a 
záruk na spotřební zboží. 
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spotřebitel - každá fyzická osoba, která ve smlouvách 

spadajících do oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem, který 

nelze považovat za její profesní nebo obchodní činnost; 

spotřební zboží - všechny hmotné movité předměty, 

s výjimkou zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo 

jiných soudních opatření, vody a plynu, nejsou-li stáčeny v omezeném 

objemu nebo v určitém množství, elektrické energie; 

prodávající - každá fyzická nebo právnická osoba, která 

prodává spotřební zboží na základě smlouvy v rámci své profesní nebo 

obchodní činnosti; 

výrobce - výrobce spotřebního zboží, dovozce spotřebního zboží 

na území Společenství nebo každá jiná osoba, která se prohlásí za 

výrobce tím, že na spotřební zboží umístí své jméno, ochrannou 

známku nebo jiné rozlišovací označení; 

záruka - každý závazný slib vrácení kupní ceny, náhradního 

dodání spotřebního zboží nebo opravy nebo zjednání jiné nápravy ze 

strany prodávajícího nebo výrobce v případě, že výrobek neodpovídá 

údajům uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě, které jsou 

spotřebiteli poskytovány bez zvláštního příplatku; 

náprava - v případě rozporu se smlouvou uvedení spotřebního 

zboží do stavu, který odpovídá smlouvě. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES o nekalých 

obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 

V této směrnici je definován pojem nekalé obchodní praktiky, 

dále klamavého jednání a agresivních obchodních praktik. Dalším 

důležitým pojmem definovaným touto směrnicí je průměrný 

spotřebitel:22 

                                                                 
22

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES. 
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Nekalá obchodní praktika – praktika, která je v rozporu s 

požadavky náležité profesionální péče a podstatně narušuje nebo je 

schopná podstatně narušit ekonomické chování průměrného 

spotřebitele, který je jejímu působení vystaven nebo kterému je 

určena, nebo průměrného člena skupiny, pokud se obchodní praktika 

zaměřuje na určitou skupinu spotřebitelů, ve vztahu k danému 

produktu. 

Klamavé jednání - obchodní praktika je považována za 

klamavou, pokud obsahuje nesprávné informace, a je tedy nepravdivá, 

nebo pokud jakýmkoli způsobem, včetně celkového předvedení, uvádí 

nebo je schopná uvést průměrného spotřebitele v omyl ve vztahu k 

jednomu nebo k více z níže uvedených bodů, i když informace jsou 

věcně správné, což v obou případech vede nebo může vést k rozhodnutí 

spotřebitele o obchodní transakci, které by jinak neučinil. 

Agresivní obchodní praktika - obchodní praktika je 

považována za agresivní, pokud ve svých věcných souvislostech a s 

přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem obtěžováním, 

donucováním včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním 

výrazně zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodnou volbu nebo 

chování průměrného spotřebitele ve vztahu k produktu, čímž způsobí 

nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí o obchodní 

transakci, které by jinak neučinil. 

Průměrný spotřebitel - spotřebitel, který má dostatek 

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

sociální, kulturní a jazykové faktory. 

2.3.2 Nařízení v oblasti ochrany spotřebitele 

Jak již bylo uvedeno výše, nařízení jsou v členských státech 

platná bez nutnosti zvláštní implementace. Z tohoto důvodu jsou 

využívána pouze v případech, kdy je nutná bezodkladná harmonizace, 

nejčastěji v oblasti některých společných politik.  
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Vzhledem k rozdílnému historickému vývoji právních řádů 

jednotlivých členských států, je harmonizace pomocí nařízení velmi 

obtížná. „Zpravidla je politicky neprůchodná a v konečném důsledku 

méně efektivní.“23 

Shrneme-li výše uvedené, je patrné, že harmonizace právních 

řádů ve státech Evropské unie probíhá především pomocí směrnic. A to 

pro jejich jednodušší politickou průchodnost a ve výsledku i větší 

efektivitu.  

2.4 Odpovědnost státu za škodu způsobenou porušením 

unijního práva 

Se vstupem do Evropské unie, získali spotřebitelé další 

prostředek, kterým se mohou domáhat svých práv. Stále platí, že 

nejdříve musí spotřebitel využít národní úpravu a instituce, a tedy 

postupovat dle platného občanského soudního řádu a svůj nárok musí 

opřít o hmotněprávní ustanovení českého práva.  

V případě, že dojde k porušení unijního práva a to především 

státními orgány v případě, že neřeší žalobu na základě unijního práva, 

nebo v případě opomenutí implementace některé ze směrnic, může se 

spotřebitel domáhat náhrady škody přímo na státu.  

Zajímavé je, že tato forma odpovědnosti není přímo upravena, 

ale dovozuje se z judikatury Soudního dvora. Aby mohla být tato 

odpovědnost uplatňována, musí existovat platná norma unijního práva 

směrující k založení práv jednotlivců a obsah těchto práv v ní musí být 

přímo a výslovně upraven. Dále musí být existovat příčinná souvislost 

mezi porušením této normy a vzniklou škodou a v neposlední řadě být 

porušení normy dostatečně závažné.24 

                                                                 
23

 VEČEŘA, J., Europeizace české právní úpravy ochrany spotřebitele. s. 45. 
24

 TICHÝ, L. a kol., Evropské právo. 4. vydání. s. 324.  
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3 Ochrana spotřebitele v České republice 

3.1 Historický vývoj 

Kořeny ochrany spotřebitele spadají do stejné doby, jako kořeny 

samotného obchodu. Již ve starověku si společnost uvědomovala, že 

bez účinné ochrany spotřebitelů, není možné úspěšně obchodovat. První 

právní normy, ve kterých je možné spatřovat jistou formu ochrany 

spotřebitele, chránily především obchod jako takový.  

Normy chránící spotřebitele je možné nalézt již ve starověkém 

Egyptě, dále v Mezopotámii, či Řecku. S nejpropracovanějším 

systémem však přišli starověcí Římané, zakladatelé současného 

soukromého práva, v jejichž právním řádu byl například prodejce 

odpovědný za faktické i právní vady prodávané věci.  

3.1.1 ČR do roku 1949 

V Českých zemích se poprvé objevuje ochrana spotřebitele 

v městském právu, konkrétně v knize Práva městská království 

Českého, kterou sepsal Pavel Kristián z Koldína kolem roku 1579. 

Z počátku byla odpovědnost prodejce pouze za vady právní, především 

odpovídal za to, že zbožní není kradené. Prodej kradené věci byl 

považován za podvod a jednalo se o hrdelní zločin.  

Odpovědnost za faktické vady byla v Českých zemích poprvé 

kodifikována pro prodej koně, kdy je prodejce povinen sdělit kupci, „že 

je kůň svobodný a nekradený, že není dýchavičný, uhřivý a 

namožený“.25 „Záruční doba“ činila 3 dny.  S příchodem manufaktur 

regulovaly ochranu spotřebitele cechovní předpisy, které byly 

nahrazeny rakouským živnostenským řádem.26 

                                                                 
25

 MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. s. 113. 
26

 Zákon č. 227/1859 Ř.z. - Řád živnostenský. 
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Dalším pramenem ochrany kupujícího byl Všeobecný občanský 

zákoník z roku 1811 (dále ABGB), který upravoval především základní 

typy smluv. Tato kodifikace platila na našem území až do právnické 

dvouletky z roku 1950.27 

3.1.2 ČR 1949-1989 

Po roce 1949 byla veřejnoprávní ochrana spotřebitele 

upravována především zákon č. 160/1949 Sb., který upravoval 

především distribuci a kontrolu spotřeby a dále vyhláškami ministerstva 

vnitřního obchodu, které upravovaly především informační povinnosti, 

vedení knihy přání a stížností apod.  

Soukromoprávní ochrana kupujícího byla zajištěna občanským 

zákoníkem z r. 1950, resp. 1964. Občanský zákoník, podobně jako 

ABGB, upravuje především smlouvy. Úprava byla v r. 1981 rozšířena o 

zákon č. 127/1981 Sb., který upravoval kontrolu obchodní činnosti a 

případné sankce ze strany státu.  

K ochraně spotřebitele byly určeny i Výbory lidové kontroly, 

které disponovaly oprávněními ke kontrolní činnosti a navrhovaly 

disciplinární či hmotný postih při porušení platných předpisů.28 

3.2 Současná úprava ochrany spotřebitele 

Po vstupu do Evropské unie došlo v oblasti ochrany spotřebitele 

k zásadním změnám. Tyto změny směřovaly především k vyšším 

standardům ochrany spotřebitele, za účelem srovnatelnosti úrovně 

ochrany s původními státy Evropské unie. K harmonizaci české úpravy 

s evropskou legislativou se Česká republika zavázala již podpisem 

Evropské dohody o přidružení České republiky k Evropským 

společenstvím v roce 1993.  

                                                                 
27

 blíže: MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945.  
28

 blíže: ZDRAŽIL, M. O ochraně spotřebitele: praktická příručka se vzory a judikaturou. 
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Ve stávající legislativě je ochrana spotřebitele upravena 

v několika normách, a je rozdělena na soukromoprávní, trestněprávní a 

veřejnoprávní oblast. Hlavní novely spojené s přístupem k EU se týkaly 

především Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku. Další 

harmonizace proběhla pomocí přijetí nových zákonů. Stěžejní normy 

budou podrobněji popsány a srovnány s původní úpravou. Pro úplnost 

budou popsány i ostatní normy týkající ochrany spotřebitele. 

3.2.1 Ústava 

Ústava je nejvyšší normou České republiky. Byla schválena jako 

zákon č. 1/1993 Sb. a společně s ústavními zákony a Listinou 

základních práv a svobod tvoří ústavní pořádek České republiky. 

Především v Listině základních práv a svobod lze nalézt základ pro 

úpravu ochrany spotřebitele. 

Základy ochrany spotřebitele je možné spatřit v právu na život, 

právu vlastnit majetek, případně v právu na životní prostředí. Díky 

právu na svobodné sdružování mají spotřebitelé možnost se sdružovat, 

případně vytvářet spolky a organizace, které se zabývají nejen 

ochranou jednotlivců jako takovou, ale také osvětou, připomínkováním 

či přímo navrhováním vhodné právní úpravy.  

3.2.2 Zákon o ochraně spotřebitele 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele patří mezi 

nejdůležitější normy upravující danou materii. Podle § 1 „stanovuje 

některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, úkoly 

veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele a oprávnění spotřebitelů, 

sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k 

ochraně spotřebitele“.29  

Zákon byl přijat na základě Směrnice OSN na ochranu 

spotřebitele z roku 1985, postupem času byl však novelizován ve 

                                                                 
29

 Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
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smyslu stávající evropské úpravy. Novely vedly především k liberalizaci 

vztahů mezi spotřebitelem a obchodníkem a k posílení postavení 

spotřebitele.  

Norma upravuje ochranu spotřebitele z veřejnoprávního hlediska 

a stanovuje povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům. Jedná se 

například o informační povinnosti, pravidla pro reklamu, či nezbytné 

náležitosti dokladu o zakoupení zboží. Dále upravuje zásady poctivého 

prodeje, nekalé obchodní praktiky, či pravidla pro reklamaci a 

působnost státní správy při kontrole dodržování práva v oblasti ochrany 

spotřebitele. V podstatě se jedná o normu, která transformuje 

povinnosti stanovené občanským zákoníkem do správního předpisu.  

Povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele 

Mezi základní povinnosti podnikatelů vůči spotřebitelům patří 

dodržování zásad poctivého prodeje. Dle § 3 zákona o ochraně 

spotřebitele je prodávající povinen prodávat výrobky ve správné 

hmotnosti, míře, množství, v předepsané nebo schválené jakosti, za 

ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.30  

Hmotnost, míra a množství zboží upravuje jak zákon o ochraně 

spotřebitele tak i občanský zákoník. Dle obou úprav má hmotnost, míra 

a množství odpovídat údajům uvedeným na obalu, v reklamě, či 

v informacích poskytnutých prodejcem a spotřebiteli má být dána 

možnost si dané parametry překontrolovat.  

Další povinností je dodržování pravidel týkajících se jakosti 

zboží. „Jakostí se rozumí souhrn vlastností určující kvalitu výrobku 

směrodatnou pro jeho způsobilost k použití.“31 Pokud je jakost dána 

zákonem, nemůže být prodáván žádný výrobek tohoto druhu s horší 

jakostí. V případě, že má výrobce vyšší standardy jakosti a uvádí je u 

výrobku či služby, musí dodržovat právě tyto vyšší standardy. 
                                                                 
30

 Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
31

 KLABUSYOVÁ, L. a kol. Ochrana spotřebitele, geneze a současnost. s. 40. 
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Posední povinností spojenou s poctivým prodejem je dodržování 

pravidel ohledně ceny. Cena má být sjednána a jednoznačně určena. 

Nejčastěji se sjednáním ceny rozumí nákup zboží spotřebitelem za 

požadovanou cenu. Sjednaná cena má být dále účtována. Za správné 

účtování považujeme mimo správné početní operace i aplikaci ceny 

uvedené na zboží. Použití jakékoli jiné ceny je bez další dohody 

nepřípustné.  

 Další povinností podnikatele je vyvarovat se jednání, které 

můžeme zařadit pod nekalé obchodní praktiky. Cílem těchto praktik 

je podnícení průměrného spotřebitele, aby učinil rozhodnutí, které by 

jinak neučinil.  

Dle zákona rozlišujeme klamavé obchodní praktiky a agresivní 

obchodní praktiky. Za klamavou praktiku, která je upravena v § 5, je 

považováno především užití nepravdivých údajů. Údaj může být sám o 

sobě i pravdivý, ale pokud i tak může uvést spotřebitele v omyl, 

případně vede k zaměnitelnosti s jiným výrobkem, opět se jedná o 

zakázané jednání.  

Protizákonné je i opomenutí uvedení důležitého údaje, či jeho 

uvedení, které je nesrozumitelné, případně nejednoznačné. Pod 

klamavou obchodní praktiku můžeme zařadit i vědomé porušení kodexu 

chování, ke kterému se podnikatel zavázal.32  

Druhou skupinou nekalých obchodních praktik, jsou agresivní 

obchodní praktiky, které upravuje § 5a. Obchodní praktika je agresivní, 

„pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěžováním, 

donucováním, včetně použití síly nebo nepatřičným ovlivňováním 

výrazně zhoršuje možnost svobodného rozhodnutí spotřebitele.“33 Při 

posuzování, zda je praktika opravdu agresivní, se přihlíží k načasování, 

místu a době trvání obchodní praktiky a také k způsobu jednání. Důraz 

                                                                 
32

 Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
33

 Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
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je také kladen na to, zda byla praktika využita vědomě a k tomu, do 

jaké míry bylo spotřebiteli znemožněno uplatnit svá práva.  

 Další povinností podnikatel vyplývající ze zákona o ochraně 

spotřebitele je zákaz diskriminace spotřebitele, který vyplývá z § 6. 

Diskriminací se rozumí rozdílný přístup ke spotřebiteli, případně 

bezdůvodné omezování spotřebitele, například z rasových či 

národnostních důvodů. Jako diskriminace může být označen prodej 

stejného zboží různým osobám za různou cenu, ale i povinnost 

spotřebitele koupit si k určitému zboží i další, zpravidla hůře prodejné, 

zboží. Cílem zákazu diskriminace je zabránit zvýhodňování jednoho 

spotřebitele před druhým.  

Z důvodů ochrany malých dětí je zakázáno prodávat nebezpečné 

výrobky, které jsou zaměnitelné s potravinami.  

Informační povinnosti jsou upraveny v §§ 9 – 13. Základní 

informační povinností je i informace o vlastnostech, způsobu použití a 

údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného 

použití a také o podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady 

výrobků.  

Výrobce musí dle § 10 zajistit, aby výrobky obsahovaly označení 

výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele. Dále jsou požadovány 

parametrické údaje a u potravin také údaje o datu minimální spotřeby. 

Nezbytnou součástí výrobku je také informace o ceně. Zakázáno je 

odstraňování či zaměňování výše uvedených informací například formou 

přelepování data spotřeby.  

Mezi další povinnosti upravené v §§ 15 – 19 spadá povinnost 

prodávajícího na vyžádání výrobek předvést, dále řádně vyplnit záruční 

list a vystavit doklad o zakoupení.  
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Reklamace 

Dle zákona o ochraně spotřebitele, resp. občanského zákoníku 

má každý spotřebitel právo, uplatnit odpovědnost za vady výrobků a 

služeb. O těchto právech je podnikatel povinen spotřebitele řádně 

informovat, a to včetně rozsahu, podmínek a způsobů uplatnění daných 

práv.34 Prodejce je povinen reklamaci přijmout, čímž bere na vědomí 

spotřebitelovo uplatnění odpovědnosti za vady a následně je povinen 

reklamaci vyřídit, což obsahuje posouzení vady a její odstranění, 

popřípadě výměnu zboží, či vrácení peněz. Reklamaci lze 

v odůvodněných případech odmítnout.  

Úkoly veřejné správy 

Úkolem veřejné správy v oblasti ochrany spotřebitele je 

dozorovat nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona o 

ochraně spotřebitele. Tento dozor je prováděn především dvěma 

institucemi, a to Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, která 

dohlíží na dodržování pravidel v oblasti potravin, zemědělských, 

modlářských, saponátových, kosmetických a tabákových výrobků a 

Českou obchodní inspekcí, která dohlíží na vše ostatní.  

Mezi pravomoci výše uvedených institucí patří vydávání 

závazných pokynů, rozhodování o stáhnutí výrobku z trhu nebo 

pozastavení prodeje v případě bezprostředního ohrožení života, zdraví 

nebo majetku.  

Úprava před vstupem do EU 

Prvním rozdílem, na který narazíme při porovnávání současného 

znění zákona o ochraně spotřebitele se zněním před harmonizací je v § 

2, kde je uvedeno, že spotřebitelem je i právnická osoba, která 

nakupuje výrobky pro svoji vlastní potřebu.35 V současné době, již 

                                                                 
34

 Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění ke 12. 8. 1993. 
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právnické osoby nemohou být spotřebiteli a to z toho důvodu, že není 

nutné chránit je jako „slabší stranu“ ve vztahu kupující – prodejce. U 

právnických osob se předpokládá dostatečná znalost práva a tedy i 

schopnost bránit svá práva bez nutnosti zvýšené právní ochrany.  

Dalším rozdílem, který nalezneme již v úvodních ustanoveních, 

je absence některých definic, především definice „nebezpečného 

výrobku“ a „výrobku zaměnitelného s potravinou.“ V § 7 je sice uveden 

zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků, jejich definice však 

chybí.  

V části druhé úplně chybí úprava agresivních obchodních praktik 

a nekalé praktiky jsou upraveny jen nedokonale. Z čehož vyplývá 

nedostatečná ochrana spotřebitelů především před klamavou reklamou, 

zavádějícími informacemi, či nátlakovými technikami, které vedly 

k nuceným nákupům.  

U služeb, které zpravidla nebývají splněny na počkání, nebylo 

nutné vydávat potvrzení o přijmutí objednávky, kde je nutné dle 

současné úpravy uvést mimo jiné rozsah a cenu. Zde byla oslabena 

strana spotřebitele při dokazování nedodržení smlouvy a uplatňování 

odpovědnosti dodavatele.  

Dále bylo v minulosti stručněji upraveno vracení vratných obalů. 

Chyběla úprava ceny a povinnosti podnikatele informovat o případných 

změnách pravidel vracení určitého obalu. 

Úprava z roku 1993 obsahovala paragraf upravující reklamu. Dle 

tohoto ustanovení nesměla reklama obsahovat cokoliv, co by uráželo 

národností nebo náboženské cítění, ohrožovalo mravnost, propagovalo 

násilí či škodlivé výrobky. Dále byla zakázána reklama na tabákové 

výrobky.36 Tato úprava je v porovnání se současností naprosto 

nedostatečná. V současné době upravuje reklamu zákon č. 40/1995, o 

regulaci reklamy, který bude blíže specifikován v další kapitole. 
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Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění ke 12. 8. 1993. 
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 V neposlední řadě byl značně posílen vliv dozorových orgánů a 

jejich pravomocí.  

3.2.3 Občanský zákoník 

Nejdůležitější normou upravující soukromoprávní oblast ochrany 

spotřebitele je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Ochrana spotřebitele ve stávající podobě byla 

upravenou zákonem č. 367/2000 Sb., kterým byly implementovány 

Směrnice Rady 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv 

uzavřených mimo obchodní prostory, Směrnice Rady 93/13/EHS o 

nekalých podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele 

v případě smluv uzavřených na dálku. Dalšími novelami směřujícími 

k harmonizaci s evropským právem byly provedeny zákony č. 136/2002 

Sb. a č. 135/2002 Sb. Těmito zákony byly implementovány Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 99/44/ES o určitých aspektech prodeje 

spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží a Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 94/47/ES o ochraně zákazníků.  

Spotřebitelské smlouvy 

Ustanovení upravující spotřebitelské smlouvy se způsobem 

úpravy vydělují od běžných ustanovení občanského zákoníku. Toto 

vydělení je dáno nerovnoměrným postavením spotřebitel-dodavatel, 

které je v rozporu s rovným postavením v ostatních občansko-právních 

vztazích. Nerovnost je dána „slabším postavením spotřebitele ve 

srovnání s profesionálním dodavatelem, který má větší znalosti o 

výrobku, zkušenosti s prodeje, jakož i faktickou lepší znalost práva a 

možnost formulářovými smlouvami výrazně zvýhodnit svoje právní 

postavení.“37  
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 HULVA, T. Ochrana spotřebitele. s. 182. 
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Typickým znakem spotřebitelských smluv je zákaz určitých 

typových ujednání, která jsou prostředkem nekalých praktik. Mezi 

spotřebitelské smlouvy se řadí i smlouvy upravené v osmé části 

občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami spotřebitel a 

dodavatel.   Spotřebitelem se dle občanského zákoníku rozumí fyzická 

osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dodavatelem je pak osoba, 

která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské 

činnosti.38 

Spotřebitelské smlouvy se řídí základními pravidly, která jsou 

uvedena v §§ 55 a 56 občanského zákoníku. Základním pravidlem je, 

že smluvní ujednání se nemůže odchýlit od zákona, pokud by to vedlo 

ke zhoršení postavení spotřebitele a smluvní ujednání nesmí být 

v rozporu s požadavkem dobré víry. Spotřebitel se svých práv nemůže 

vzdát. Porušení těchto pravidel má za následek absolutní neplatnost 

smlouvy. Pokud by smlouva obsahovala nejasná ujednání, musí být 

vždy vykládána ve prospěch spotřebitele. Na druhou stranu občanský 

zákoník dovoluje ujednání, která by zhoršila postavení dodavatele.   

Velmi užívaným a z hlediska ochrany spotřebitele významným 

typem smlouvy je smlouva uzavíraná na dálku. Uzavírání smluv 

tohoto typu probíhá pomocí všech prostředků komunikace na dálku 

s výjimkou písemného styku. Jedná se například neadresovaný a 

adresovaný tisk, typový dopis, reklama, katalog, telefon, internet, 

televize, elektronická pošta, apod.    

Kromě obecných náležitostí musí smlouva na dálku obsahovat 

informace o obchodním jméně a identifikačním čísle a adrese 

dodavatele, dále informace o podmínkách a postupech při odstoupení 

od smlouvy, informace o zárukách a podmínky zrušení smlouvy.  

Pro ochranu spotřebitele je stanovena doba 14 dnů od převzetí 

zboží pro odstoupení od smlouvy a to bez udání důvodu. Pokud nebyly 
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 Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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spotřebiteli dodány výše uvedené informace, je tato doba prodloužena 

na tři měsíce. Dalším zvýhodněním spotřebitele je absence povinnosti 

navrácení zboží při jeho dodání bez objednávky.  

V případě, že je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé 

k podnikání dodavatele (např. podomní prodej), jedná se o smlouvy 

uzavřené mimo provozovnu. V tomto případě má spotřebitel právo 

odstoupit od smlouvy a to písemně do 7 dnů od jejího uzavření. Lhůta 

je prodloužena na 1 měsíc v případě nedodržení smluvních podmínek 

dodavatelem. O tomto právu musí dodavatel spotřebitele informovat a 

to nejpozději při uzavírání smlouvy. V případě porušení informační 

povinnosti je lhůta pro odstoupení prodloužena na 1 rok.  

V souvislosti se smlouvami uzavřenými mimo provozovnu je 

nutné poznamenat, že pokud přijde dodavatel na výslovné pozvání 

spotřebitele, nejedná se již o smlouvy uzavřené mimo provozovnu a 

speciální ochrana spojena s tímto typem smluv není poskytnuta. Toto 

pravidlo dodavatelé využívají tak, že současně s kupní či jinou 

smlouvou dávají spotřebiteli k podpisu i pozvání do bytu spotřebitele. 

V současné době se jedná o novele, která by měla těmto praktikám 

zabránit.  

Nejpozději upraveným typem spotřebitelské smlouvy je tzv. 

time-sharing, neboli právo užívat budovu nebo její část na jeden či 

více stanovených časových úseků. Jedná se o specifický typ nájemní 

smlouvy, který byl v minulosti často zneužíván. Za účelem zamezení 

těmto praktikám byly ustanoveny alespoň základní požadavky pro 

formu a některé další nezbytné náležitosti smlouvy. Smlouva musí být 

uzavřena v češtině, a pokud je uzavřena na dobu delší než 3 roky, musí 

mít písemnou formu. Spotřebitel má také právo od smlouvy do 15 dnů 

odstoupit, v případě že nejsou dodrženy všechny náležitosti smlouvy, 

prodlužuje se lhůta na 3 měsíce. Pokud je smlouva uzavřena na méně 

než 3 roky, odpadá povinnost písemnosti smlouvy a také právo na 

odstoupení bez udání důvodu. Výhodu odstoupení od smlouvy může 
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spotřebitel získat i u smlouvy na dobu kratší než 3 roky, a to v případě, 

že je smlouva uzavřena mimo provozovnu dodavatele. Lhůta pak činí 

14 dnů od uzavření.  

Shrneme-li předchozí odstavce, můžeme konstatovat, že ke 

spotřebitelským smlouvám dle části 8. občanského zákoníku byly na 

základě směrnic Evropské unie, upraveny speciální smlouvy, které měly 

za úkol ještě více posílit postavení spotřebitele ve specifických 

případech. Jejich úprava však stále není dostatečná a předpokládá se 

brzké přijetí dalších norem, které postavení spotřebitele ještě zvýší.  

Spotřebitelské smlouvy dle 8. části občanského zákoníku 

Nejpoužívanější smlouvou mezi spotřebitelem a dodavatelem je 

kupní smlouva, kdy prodávající má povinnost kupujícímu odevzdat 

předmět koupě a kupující má povinnost tento předmět převzít a zaplatit 

prodávajícímu kupní cenu.39 Tato smlouva nemá předepsanou formu, 

běžně se tedy uzavírá ústně, či dokonce mlčky. 

Zákonem č. 136/2002 Sb., kterým bylo novelizováno občanský 

zákoník, byl zaveden pojem „shoda s kupní smlouvou“. Na základě této 

úpravy je možné reklamovat výrobek na základě neplnění smluvních 

podmínek a nedodržení požadavků právních předpisů. Reklamovat tedy 

lze i z jiných důvodů než je vada výrobku. Tato reklamační lhůta 

dosahuje 6 měsíců od zakoupení zboží.  

Další oblíbenou smlouvou je smlouva o dílo. V tomto vztahu 

vzniká dodavateli povinnost poskytnout, dle zadání, dílo a objednateli 

vzniká povinnost toto dílo zaplatit. Smlouva musí obsahovat rozsah a 

označení předmětu díla, dále pak cenu, jakost a termín zhotovení. Cena 

může být stanovena pevně, odhadem, či na základě rozpočtu. Vícepráce 

jsou možné pouze na základě dodatečné dohody s objednatelem, 

v opačném případě není objednatel povinen dodatečné náklady uhradit.  
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 Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Záruční doba 

Záruční doba je institut, který spotřebiteli zajišťuje minimální 

dobu, po kterou by měl být výrobek funkční a také dobu pro zjištění 

případných výrobních vad.  

Občanský zákoník stanovuje minimální záruční dobu a to v délce 

24 měsíců. Pokud je výrobek určen pro užívání po delší dobu, může být 

záruční doba prodloužena zvláštním předpisem, případně prohlášením 

prodávajícího v záručním listě.  

Záruční doba se počítá od převzetí věci kupujícím, případně 

pokud věc uvádí do provozu jiná osoba než dodavatel, od uvedení do 

provozu. Věc však musí být uvedena do provozu do tří týdnů od 

převzetí. V případě uplatnění práva z odpovědnosti za vady, se doba 

opravy do záruční doby nezapočítává.  

Odpovědnost za vady zboží 

§§ 612 – 627 Občanského zákoníku obsahují speciální úpravu 

k úpravě kupní smlouvy. Kromě výše uvedené záruční doby čí zásad 

shody s kupní smlouvou se jedná o pravidla odpovědnosti za vady 

zboží. Existují tři druhy odpovědnosti: zákonná odpovědnost 

prodávajícího za vady převzaté věci při jejím převzetí, za vady, které se 

vyskytly v průběhu záruční lhůty a za vady, které se vyskytly ve 

smluvní či prodávajícím jednostranně prohlášené záruční lhůtě.40 

V případě existence vady, na kterou prodávající předem 

neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu, bezplatnou 

opravu, odstoupení od smlouvy, případně její zrušení. Pokud kupujícímu 

vznikly nutné náklady dle § 598 občanského zákoníku, má právo na 

jejich náhradu společně se vzniklou škodou. Odpovědnost za vady 

zaniká uplynutím záruční doby.  

                                                                 
40

 HULVA, T. Ochrana spotřebitele. s. 250. 



 

38 
 

Úprava před vstupem do EU 

Občanský zákoník doznal v souvislosti se vstupem do EU 

značných změn. Před započetím harmonizace byl vztah spotřebitel-

dodavatel klasickým občansko-právním vztahem, ve kterém je kladen 

důraz na rovné postavení stran a smluvní autonomii.  

Tato pravidla jsou však ve vztahu spotřebitel-dodavatel 

nefunkční, protože vedou k faktické nerovnosti smluvních stran. 

V úpravě úplně chyběla ustanovení o spotřebitelských smlouvách a 

pojem spotřebitel jako takový vůbec nebyl definován. Postavení 

spotřebitele proto bylo velmi chabé a současně velmi jednoduše 

zneužitelné. 

Velkých změn doznala také úprava reklamací a reklamačních 

lhůt. Změnou § 62041 se prodloužila obecná záruční lhůta z 6 měsíců na 

24 měsíců. Kromě toho byla stanovena pravidla pro provádění 

reklamací. Součástí bylo stanovení lhůt pro vyřízení reklamací, 

náležitosti záručního listu apod. Původní ustanovení § 622 a násl. byla 

vágní, přiznávala právo na vyřízení reklamací, ale chyběly lhůty a 

přesné podmínky, za jakých má spotřebitel právo na vrácení peněz.42 

Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku existovala již 

v původní úpravě.  

Závěrem je nutné dodat, že je schválen nový Občanský zákoník, 

který nabude účinnost k 1. 1. 2013. Vzhledem k tomu, že v oblasti 

ochrany spotřebitele tvoří českou právní úpravu v podstatě 

implementované evropské směrnice, zůstane oblast ochrany 

spotřebitele prakticky nezměněna.  
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 Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění k 1. 1. 1995. 
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 Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění k 1. 1. 1995. 
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3.2.4 Zákon o regulaci reklamy 

Tímto zákonem byla implementována Směrnice Rady 

84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy a Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2006 o 

nekalých obchodních praktikách vůči spotřebiteli na vnitřním trhu.  

Na základě tohoto zákona můžeme za reklamu označit 

oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními 

médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží.43 

Vzhledem k tomu, že regulací reklamy zasahujeme do práva na 

svobodu projevu, chráněného Listinou základních práv a svobod, je 

nutné provádět regulaci velmi opatrně. Z toho důvodu se legislativa 

snaží postihnout jen společensky závažné případy, na jejichž regulaci je 

veřejný zájem. Takovéto případy upravuje generální klauzule v § 2.44,45  

Dle generální klauzule se považuje za nežádoucí především 

reklama na zboží, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s 

právními předpisy, podprahová, či skrytá reklama, nevyžádaná 

reklama, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta 

obtěžuje a reklama, která je v rozporu s dobrými mravy. Je patrné, že 

generální klauzule je natolik obecná, že v případě potřeby je možné ji 

aplikovat na vysoký počet různých případů.  

V porovnání s původní úpravou je současná úprava důslednější. 

Původně byla reklama upravena zákonem o ochraně spotřebitele, kde 

bylo rovněž zakázáno používat reklamy k propagaci násilí a vulgárnosti, 

nebo reklamy, která obsahuje cokoli, co by uráželo národností či 

náboženské cítění a mravnost. Také byla zakázána reklama na výrobky, 
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 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Ve znění pozdějších předpisů. 
44

 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Ve znění pozdějších předpisů. 
45

 blíže: KLABUSYOVÁ, L. a kol. Ochrana spotřebitele, geneze a současnost. s. 77-79. 
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u kterých je prokázáno, že škodí životu nebo zdraví.46 Slabinou této 

úpravy bylo, že nepostihovala služby. Veškerá ustanovení se vztahovala 

pouze na výrobky.  

Změny proběhly i v kontrole reklamy. V současné době je 

původce reklamy povinen, po vyzvání příslušných orgánů, prokázat, že 

údaje uvedené v reklamě jsou pravdivé. V minulosti byla presumovaná 

pravdivost údajů a dozorový orgán musel prokázat jejich 

nepravdivost.47  

Zajímavou změnou je úprava reklamy na tabákové výrobky. 

V minulosti byly úplně zakázány na základě ustanovení o zákazu 

reklamy na výrobky škodící zdraví. V současné době jsou povoleny, ale 

pouze za podmínky, že v reklamě bude uvedeno zřetelné varování před 

škodlivostí zboží, které bude tvořit nejméně 20% celkové plochy 

reklamy. Navíc tato reklama nesmí být adresována osobám mladším 18 

let.48  

3.2.5 Zákon o technických požadavcích na výrobky 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky je 

implementovanou směrnicí č. 92/1997/EHS ve znění pozdějších novel. 

Stanovuje pravidla, jejichž cílem je zamezení uvádění výrobků 

ohrožujících spotřebitele na český trh. Pravidla jsou postavena tak, aby 

byla zachována pružnost zavádění nových výrobků při zachování 

odpovědnosti vývozce a dovozce za bezpečnost.49 

Dle zákona je možné uvádět na trh takové výrobky, které 

neohrožují spotřebitele. U výrobků s vyšším rizikem ohrožení je výrobce 

povinen vydat písemné prohlášení o shodě výrobku s technickými 

požadavky.  
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 Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění ke 12. 8. 1993. 
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 Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění ke 12. 8. 1993. 
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 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Ve znění pozdějších předpisů. 
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 blíže: HOROVÁ, O., Ochrana spotřebitele po vstupu do EU. s. 49. 
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Mimo to zákon uvádí způsob stanovování technických požadavků 

na ohrožující výrobky, povinnosti osob, které takové výrobky uvádějí, a 

také reguluje pravomoci osob, jejichž činnost souvisí se zkušebnictvím, 

tvorbou a uplatňováním českých technických norem.50 

Dozor nad dodržování ustanovení tohoto zákona vykonává Česká 

obchodní inspekce, Český úřad bezpečnosti práce a Český báňský úřad, 

případně orgán stanovený speciálním zákonem. Mezi pravomoci 

dozorových orgánů patří kontrola příslušných dokladů výrobku, možnost 

odběru vzorků a jejich přezkum. Výše sankce, kterou mohou kontrolní 

orgány uložit, dosahuje 20 milionů Kč.  

Díky tomuto zákonu se ve srovnání s původní úpravou zvýšila 

míra odpovědnosti u výrobců a dovozců za výrobky a zároveň se 

usnadnil vývoj a modernizace produkce, jelikož je jen na výrobci jakým 

řešením splní požadavky na bezpečnost výrobku.51  

3.2.6 Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 

výrobku 

Tato stěžejní norma z oblasti ochrany spotřebitele byla přijata 

jako zákon č. 59/1998 Sb. a byla jím implementována směrnice Rady č. 

85/374/EHS. Norma má za úkol chránit spotřebitele proti výrobcům a 

dává jim právo na náhradu, způsobí-li vadný výrobek škodu. Aby měl 

spotřebitel nárok na náhradu škody, musí prokázat vadu výrobku, 

vzniklou škodu a příčinnou souvislost.52 

Výsledkem platnosti zákona je snaha výrobců uvádět na trh 

pouze bezpečné výrobky a řádně informovat spotřebitele o způsobu 

použití výrobků. Zvýšila se tak kvalita nabízených výrobků a také důraz 

spotřebitele na správné zacházení s výrobkem.  
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 Zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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 blíže: HOROVÁ, O., Ochrana spotřebitele po vstupu do EU. s. 51. 
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 Zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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V porovnání s původní úpravou ze začátku 90. let, která byla 

obsažena pouze v občanském zákoníku, došlo k výraznému zpřísnění 

nároků na výrobce a posílení postavení spotřebitele. 

3.2.7 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 

Hlavním úkolem zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích je bezpečnost a nezávadnost veškerých potravin 

na trhu. Zákon upravuje jak pravidla, tak i dozor nad jejich 

dodržováním. Konkrétním cílem zákona je hájit zdraví a ekonomické 

zájmy spotřebitele, posílení důvěryhodnosti tuzemských potravin, 

harmonizace s evropskou úpravou a definice působnosti orgánů 

úředního dozoru.53 

Zákon dále popisuje vlastnosti potravin, které nesmějí být 

uvedeny do oběhu. Jsou to například potraviny s prošlým datem 

trvanlivosti, neoznačené potraviny, potraviny s nevyhovujícím obalem, 

apod.  

V tomto zákoně jsou také definovány dva důležité pojmy, a to 

datum použitelnosti, což je datum, které ukončuje dobu, po kterou si 

potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích 

podmínek, zachová své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na 

zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu. 

Druhým pojmem je datum minimální trvanlivosti, což je doba, po 

kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování 

skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní 

nezávadnost.54  

Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi datem použitelnosti a 

minimální trvanlivostí je rozdíl v tom, že po datu minimální trvanlivosti 

je možné výrobek dále prodávat, ale už se na něj nevztahuje 
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 Zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Ve znění pozdějších předpisů.  
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 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Ve znění pozdějších předpisů. 
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odpovědnost výrobce za případné vady. Ne rozdíl od toho po uplynutí 

data použitelnosti nesmí být výrobek nadále prodáván. 

3.2.8 Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 

Zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o 

změně některých zákonů byla do českého práva implementována 

směrnice Rady 2001/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků a dále bylo 

implementováno nařízení Rady 339/93 o kontrolách shody s pravidly 

bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí.  

Cílem zákona bylo zajištění bezpečnosti výrobků uváděných na 

trh pomocí stanovení informační povinností výrobců a bezpečnostních 

kontrol dováženého zboží na hranicích s třetími zeměmi. Kromě splnění 

hlavního cíle byly vytvořeny podmínky pro zapojení České republiky do 

evropského systému rychlé výměny informací o výrobcích ohrožujících 

spotřebitele – RAPEX.  

Zákon také definuje další důležitý pojem, a to bezpečný 

výrobek, kterým se rozumí výrobek, který za běžných nebo rumně 

předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou 

výrobcem nebo po dobu obvyklou nebezpečí.55 

Kontrolu nad dodržováním uvedených norem má primárně Česká 

obchodní inspekce.  

Tato úprava chrání české spotřebitele především před 

nebezpečnými výrobky ze zemí mimo Evropskou unii. Je důležitá hlavně 

z důvodů neexistence státních hranic uvnitř EU. Z toho vyplývá, že 

v případě, že by Česká republika nebyla členem jednotného evropského 

trhu, nebyla by tato úprava nutná.  
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 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Ve znění pozdějších předpisů. 
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3.2.9 Další zákony obsahující ochranu spotřebitele 

Následující zákony jsou zde uvedeny pouze pro úplnost a 

nebudou již podrobeny srovnání s původní úpravou. 

Obchodní zákoník 

V první části obchodního zákoníku lze kromě jiného nalézt 

úpravu klamavé reklamy a klamavého označení zboží a služeb. Tato 

úprava má za úkol chránit spotřebitele, resp. podnikatele před nekalou 

soutěží.  

V další části obchodního zákoníku jsou upraveny závazkové 

vztahy mezi podnikateli. Závazkový vztah na základě obchodního 

zákoníku může být uzavřen i mezi podnikatelem a nepodnikatelem, 

resp. spotřebitelem. Dle § 262 je však tato smlouva neplatná, zhoršuje-

li postavení nepodnikatele.56  

Trestní zákoník  

Ochranu spotřebitele v Trestním zákoníku nalezneme v Hlavě VI. 

2. části mezi hospodářskými trestnými činy. Především pak v §§ 253, 

na základě kterého je trestným činem „způsobit škodu nikoli nepatrnou 

poškozením spotřebitele zejména tím, že jej šidí na jakosti, množství 

nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh 

výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady.“57 Za 

toto provinění hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok, zákazem činnosti 

nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Pokud spáchá 

takový čin jako člen organizované skupiny, nebo jím získá pro sebe 

nebo pro jiného značný prospěch může být trest odnětí svobody až 5 

let.58 
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 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Ve znění pozdějších předpisů.  
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 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. Ve znění pozdějších předpisů.  
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 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. Ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon o živnostenském podnikání 

V živnostenském zákoně je pro ochranu spotřebitele relevantní 

především povinnost podnikatele prokázat původ jím prodávaného zboží 

a požadavek, aby byla v provozovně přítomna osoba ovládající český 

jazyk.59 Oba tyto požadavky jsou důležité pro možnost uskutečnění 

kontrol, jejichž obsahem je dozor nad dodržováním zákonem 

stanovených povinností. Mimo to živnostenský zákon vymezuje 

minimální odbornou způsobilost podnikatelů za účelem ochrany 

spotřebitelů a širších veřejných zájmů.  

Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

Cílem zákona o ochraně hospodářské soutěže je zamezit 

nemorální soutěži, díky níž mohou přijít k újmě kromě slabších 

soutěžitelů také spotřebitelé. Zákon slouží k ochraně před dominantním 

postavením soutěžitelů, za jehož zneužití se pokládá například 

vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách, vázání smluv na 

odběr dalšího plnění, případně zastavení výroby v neprospěch 

spotřebitelů.60  Dále jsou zakázány dohody mezi soutěžiteli, nebo jejich 

spojování. Nad dodržováním těchto pravidel dohlíží Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, jehož pravomoci jsou také vymezeny v tomto 

zákoně.61 

Ochranu spotřebitele lze nalézt i v řadě dalších norem. Pro 

potřeby této práce však nejsou relevantní.  
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 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Ve znění pozdějších předpisů. 
60

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Ve znění pozdějších předpisů. 
61

 KLABUSYOVÁ, L. a kol. Ochrana spotřebitele, geneze a současnost. s. 86. 
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4 Případové studie 

Praktická část diplomové práce bude věnována případovým 

studiím z oblasti spotřebitelského práva. Případové studie budou řešeny 

na základě stávající úpravy a úpravy před začátkem harmonizace 

s evropským právem. Pro tyto potřeby byl stanoven rok 1995, ve 

kterém proběhly první novely zákonů vztahujících se k ochraně 

spotřebitele.  

Pro případové studie byly vybrány oblasti spotřebitelských 

smluv, konkrétně smlouva uzavřena mimo provozovnu a smlouva 

uzavřena na dálku. Poslední případová studie bude z oblasti nekalých 

obchodních praktik. Případové studie byly zvoleny tak, aby odpovídaly 

častým reálným případům.  

4.1 Smlouva uzavřená mimo provozovnu – případová 

studie 

Paní Holubová se zúčastnila předváděcí akce společnosti 

Nádobí.cz, na které jí bylo řečeno, že vyhrála hlavní cenu, kterou byla 

řada věcí, vystavena na předváděcí akci. Před skončením akce bylo paní 

Holubové řečeno, že aby si výhru mohla odvézt, musí si k ní koupit 

kuchyňského robota v hodnotě 50 000,-. Vzhledem k objemu výhry 

paní Holubová neváhala a kuchyňský robot zakoupila. Po doručení 

výhry a zboží v klidu domova však zjistila, že nejen že obsah výhry 

neodpovídá vystaveným věcem, ale že po sečtení jejich hodnoty, paní 

Holubová, zboží přeplatila asi o 20 000Kč,-. Jakým způsobem může 

paní Holubová odstoupit od smlouvy? 

Dle současné úpravy může paní Holubová na základě § 57 

občanského zákoníku od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé 

k podnikání do 14 dnů písemně odstoupit a to bez udání důvodu.62  
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 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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Lhůta se v tomto případě počítá ode dne doručení zboží na 

adresu paní Holubové. Pokud o této možnosti nebyla spotřebitelka 

nejpozději při podpisu smlouvy informována, je lhůta prodloužena na 1 

rok ode dne dodání.  

Paní Holubová tedy vrátila zboží společně s písemným 

prohlášením o odstoupení od smlouvy a 50 000,- jí bylo vráceno. 

 V úpravě z roku 1995, ustanovení o spotřebitelských 

smlouvách úplně chybí. Byla přijata až zákonem č. 367/2000 Sb. 

Z tohoto důvodu se na případ aplikují ustanovení o odstoupení od 

smlouvy v občanskoprávních vztazích. Odstoupení od smlouvy je možné 

na základě zákona, což v tomto případě nepřipadá v úvahu. Druhou 

možností je dle § 497 možnost každého z účastníků vymínit si 

odstoupení od smlouvy a sjednat pro ten případ odstupné.63 Toto 

odstupné může dosahovat vysokých částek, ale pro paní Holubovou je 

to jediná možnost, jak od smlouvy odstoupit. Dle výše odstupného se 

pak může rozhodnout, zda se jí to vůbec vyplatí. 

Na tomto případě je zřetelně vidět, do jaké míry byla posílena 

pozice spotřebitele. Na základě současné úpravy je spotřebitel, který 

jedná včas, absolutně chráněn. Navíc díky informačním povinnostem, 

které jsou kladeny na dodavatele, by měl mít každý spotřebitel možnost 

jednat včas. V případě úpravy z roku 1995 je spotřebitel, který se 

nechá ve slabé chvilce „obalamutit“ téměř bezbranný.  

4.2 Smlouva uzavřena na dálku – případová studie 

Paní Ptáčková si zakoupila v internetovém obchodě rychlovarnou 

konvici. Zboží bylo doručeno 5. 6. 2011. Po rozbalení a vyzkoušení, paní 

Ptáčková zjistila, že rychlovarná konvice nefunguje. Z tohoto důvodu se 

rozhodla konvici vrátit. O výměnu zboží vzhledem ke ztrátě důvěry už 

neměla zájem. Dne 6. 6. 2011 zboží společně s dopisem o odstoupení 

od smlouvy odeslala na adresu internetového obchodu. Obratem jí byl 
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 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění k 1. 1. 1995. 
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doručen dopis, že od smlouvy odstoupit nemůže a může pouze uplatnit 

reklamaci, která bude vyřízena dle zákona. Jak má paní Ptáčková dále 

postupovat? 

Podle současné úpravy internetový obchod nepostupoval 

správně, protože dle § 53 se jedná o smlouvu uzavřenou na dálku, tedy 

o smlouvu, k jejímuž uzavření bylo použito prostředků komunikace na 

dálku. U tohoto typu smluv má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy 

do 14 dnů od převzetí plnění.64 Pokud by podnikatel nedodržel 

informační povinnosti dle § 53, byla by lhůta pro odstoupení 

prodloužena na 3 měsíce od převzetí plnění.  

Na základě výše uvedeného má paní Ptáčková nárok na vrácení 

peněz v plné výši. 

Ve znění občanského zákoníku z roku 1995 nejsou 

spotřebitelské smlouvy upraveny. Z tohoto důvodu může paní Ptáčková 

odstoupit od smlouvy pouze po dohodě s dodavatelem a 

pravděpodobně po zaplacení odstupného. Vzhledem k vadám zboží však 

může uplatnit odpovědnost prodávajícího za vady dle § 619. Záruční 

doba činí 6 měsíců a kupující má právo na bezplatnou a včasnou opravu 

věci.65 Podle § 623 má kupující dokonce právo odstoupit od smlouvy, 

ale pouze v případě, že má výrobek neodstranitelnou vadu, díky které 

není možné výrobek řádně používat.  

Na tomto příkladě je patrné posílení práv spotřebitele nejen u 

smluv uzavřených na dálku, kdy je možnost navrácení žádoucí 

především proto, že není možné si zboží před nákupem řádně 

prohlédnout, ale také u úpravy reklamací. Nejen, že se prodloužila 

záruční lhůta, ale také byly stanoveny lhůty pro vyřízení reklamací. 

Původní úprava je dle názoru autorky velmi vágní.  
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 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění k 1. 1. 1995. 
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4.3 Nekalé obchodní praktiky – případová studie 

Paní Skřivánková se zúčastnila předváděcí akce, kde podepsala 

kupní smlouvu na převáděné zboží. Společně s kupní smlouvou 

podepsala i pozvání dodavatele na návštěvu domů. Po navrácení 

z předváděcí akce, si vše rozmyslela a rozhodla se od smlouvy 

odstoupit.  

V tomto případě nejde dle současné úpravy o smlouvu 

uzavřenou mimo provozovnu dodavatele dle § 57, protože bylo 

sjednáno pozvání domů. Je zřejmé, že podstrčení pozvání domů bylo 

podvodným jednáním dodavatele a tedy nekalou obchodní praktikou dle 

§ 4 a násl. zákona o ochraně spotřebitele.  

Spotřebitelka tedy může postupovat, jako by pozvání domů 

nebylo sjednáno a upozornit na tuto skutečnost dodavatele. Pokud toto 

tvrzení dodavatel odmítne, zbývá spotřebitelce jediná možnost a to 

bránit se soudní cestou. V tomto případě však bude muset paní 

Skřiváková dokázat, že zboží zakoupila na předváděcí akci, což bude 

vzhledem k podepsanému pozvání, velmi obtížné.  

V původní úpravě bylo zakázáno „klamat spotřebitele, zejména 

uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, 

dvojsmyslné nebo přehnané údaje o skutečných vlastnostech výrobků 

nebo služeb či úrovní nákupních podmínek.“66 

Popsané jednání se dle mého názoru dá subsumovat pod toto 

ustanovení, avšak nelze odstoupit od smlouvy, protože možnost 

odstoupení u smluv uzavřených mimo provozovnu byly součástí 

harmonizace.  

Z příkladu je zřejmé, že ochrana před nekalými praktikami je 

stále nedokonalá. Nečestní podnikatelé jsou stále o krok napřed. 

Přestože je patrný jistý posun k posílení postavení spotřebitele, stále 

mají legislativci co dohánět.  
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 Zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění ke 12. 8. 1993. 
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4.4 Shrnutí 

Na třech případových studiích bylo provedeno porovnání mezi 

současnou úpravou ochrany spotřebitele a úpravou platnou v době před 

harmonizací s evropským právem. Z výsledků studií je jasně patrný 

posun ke srovnání pozic spotřebitele a dodavatele. Zvláště v případech 

smluv uzavřených mimo provozovnu a smluv uzavřených na dálku jsou 

spotřebitelova práva velmi posílena. U poslední studie, která byla 

zaměřena na oblast nekalých obchodních praktik, je současná úprava 

nedokonalá. Přestože pozice spotřebitele byla rozhodně posílena i v této 

oblasti, je stále v mnoha případech nedostačující.  
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Závěr 

Diplomová práce byla věnována Ochraně spotřebitele v České 

republice s důrazem na rozdíly v úpravě, které přineslo připojení České 

republiky k Evropské unii.  

V teoretické části byla vymezena ochrana spotřebitele jako 

taková a vývoj a současná úprava ochrany spotřebitele v Evropské unii 

a v České republice. Součástí výkladu o české úpravě dané 

problematiky bylo i srovnání s původní problematikou z počátku 90. let 

20. století.  

V praktické části byly na základě případových studií prakticky 

popsány dopady harmonizace na vybrané části zkoumané oblasti. Tím 

byl naplněn i cíl práce, kterým bylo právě srovnání ochrany spotřebitele 

v ČR před a po vstupu do EU. 

Z výsledků práce je patrný markantní posun v postavení 

spotřebitele v podnikatelsko-spotřebitelských vztazích. Na studiích lze 

pozorovat značnou vágnost a s ní spojenou celkovou nefunkčnost 

úpravy, která byla přijata na základě Směrnice OSN na ochranu 

spotřebitele. Harmonizace s evropským právem vnesla do české úpravy 

konkrétní pravidla a povinnosti dodavatelů. Došlo k pokrytí většího 

množství případů a celkovému zefektivnění ochrany spotřebitele. 

  S nadsázkou lze konstatovat, že v porovnání s prakticky 

žádnou ochranou spotřebitele, je v současná úprava na velmi vysoké 

úrovni. Samozřejmě existují ještě v rezervy, ale trend vede správným 

směrem a pozice spotřebitele je již v současné době značně silná.  
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