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1 ÚVOD  
 

Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele je v současné globalizované společnosti 

velmi aktuálním a do značné míry problematickým tématem. Stejně tak i celková ochrana 

spotřebitele, která představuje významný integrační aspekt vyspělých ekonomik, volného 

pohybu zboží a hospodářské soutěže v národním i mezinárodním měřítku. Liberalizace trhu 

a růst podnikatelské aktivity s sebou nepřináší jenom pozitivní dopady na ekonomiku 

a celkový blahobyt společnosti, ale je spojen zároveň s negativními projevy, zejména pak 

negativními projevy dopadajícími na spotřebitele.   

Ochrana spotřebitele nehrála na počátku vzniku Společenství hlavní roli. Zřizovací 

smlouvy vůbec neobsahovaly ustanovení o ochraně spotřebitele, zaměřovaly se především na 

vytvoření celní unie založené na čtyřech základních zásadách volného pohybu osob, zboží, 

služeb a kapitálu. Teprve s postupným vývojem globalizovaného trhu začala narůstat potřeba 

začlenění ochrany spotřebitele mezi komunitární politiky Společenství. První snahy 

o vytvoření společné politiky na ochranu spotřebitele se objevily na konci 60. let minulého 

století a na začátku 70. let, kdy se politika ochrany spotřebitele zaměřovala na zaručení určité 

minimální ochrany práv spotřebitele. Dnes je již ochrana spotřebitele v právu Evropské unie 

obsažena v primárním i sekundárním právu a věnuje se jí značná pozornost. Ochrana 

spotřebitele se dostala do popředí zájmů nejvyšších institucí EU.  

Mezi základní práva spotřebitele patří právo na bezpečnost, výběr, odškodnění, 

informace, zastupování, právo na základní potřeby a právo na zdravé životní prostředí. Práva 

přiznána spotřebitelům jsou v rámci Evropské unie podporována a rozvíjena prostřednictvím 

nástrojů ochrany spotřebitele. Mezi nejvýznamnější nástroje ochrany spotřebitele patří 

Evropskou komisí ustanovený dokument Strategie spotřebitelské politiky, který je vydáván 

vždy na příslušné období. V současnosti probíhá program Strategie spotřebitelské politiky 

na období 2007 – 2013.  

Směrem k vyšší ochraně spotřebitele existuje řada institucí, které se na ochranu 

spotřebitele orientují. Řadí se mezi ně vrcholné orgány Evropské unie a další specializované 

organizace. V popředí stojí Evropská komise, která ochranu spotřebitele realizuje skrze 

Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (SANCO).  

S ochranou zdraví a bezpečnosti spotřebitele na poli Evropské unie souvisí 

dva základní pojmy a to odpovědnost za výrobek a obecná bezpečnost výrobku. Odpovědnost 
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za výrobek je obsažena ve směrnici Rady 85/374/EHS, o sbližování právní a správních 

předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky. Obecnou bezpečnost 

výrobků upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES, o obecné 

bezpečnosti.  

V souvislosti s vydanou sekundární legislativou vyvstávali otázky v odpovědnosti 

za výrobek, které v jednotlivých případech řešil Evropský soudní dvůr. Významnými 

rozhodnutím Evropského soudního dvoru byl rozsudky C – 285/08 Dalkia France, rozhodnutí 

C – 52/00 Komise v. Francie, rozhodnutí C - 154/00 Komise v. Řecko a rozhodnutí 

C- 183/00 Gonzáles Sánchez, které se věnovaly rozsahu uplatnění směrnice Rady 

85/374/EHS. 

Diplomová práce bude v teoretické části zaměřena na celkovou charakteristiku 

ochrany spotřebitele v právu Evropské unie. Na základě dostupných definic bude vymezen 

pojem spotřebitel a budou definována práva a povinnosti spotřebitele a nástroje, které vedou 

směrem k ochraně spotřebitelových zájmů. Vzhledem tomu, že se právo ochrany spotřebitele 

vyvíjelo několik desítek let, bude rovněž věnována pozornost ochraně spotřebitele 

v primárním a sekundárním právu Evropské unie. Následně bude vymezen institucionální 

rámec ochrany spotřebitele.  

Praktická část diplomové práci se bude zabývat analýzou odpovědnosti za výrobek 

a obecnou bezpečností výrobku. Velmi důležitou částí diplomové práce bude analýza 

možností snižování rizik výrobců z odpovědnosti za výrobek. Rizika spojená s odpovědností 

za výrobek jsou determinovány do tří základních skupin a to právní prostředky snižování rizik 

výrobců z odpovědnosti za výrobek, technické prostředky snižování rizik výrobců 

z odpovědnosti za výrobek a smíšené prostředky na snižování rizik výrobců z odpovědnosti.  

Cílem diplomové práce Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele v právu 

EU je specifikovat právní úpravu ochrany spotřebitele v právu EU, analyzovat oblast 

odpovědnosti za výrobek a definovat obecnou bezpečnost výrobků a důrazem na právní 

úpravu a možnosti snižování rizik výrobců z odpovědnosti za výrobek.  

Zpracováním diplomové práce bude dosáhnuto potvrzení nebo popřípadě vyvrácení 

hypotézy, že v oblasti spotřebitelských práv je kladen značný důraz na ochranu spotřebitelova 

zdraví a jeho bezpečnost a prokázání, že existují účinné nástroje na snižování rizik výrobců 

z odpovědnosti za výrobek. Prokázání existence řady nástrojů vedoucích ke snížení rizik 
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výrobců bude přínosem diplomové práce. A to především pro výrobce, kteří jsou často v malé 

míře informováni o svých možnostech anebo si ani možnost snižování rizika připouštějí.  

Diplomová práce bude zpracována především na základě analýzy, uplatněné zejména 

při rozboru směrnic souvisejících s odpovědností za výrobek a obecné bezpečnosti výrobků. 

Dále bude využita metoda dedukce, na základě které bude dokázána existence řady účinných 

nástrojů přispívajících ke snižování rizik výrobců z odpovědnosti za výrobek. Stejně tak bude 

využito i klasifikace, která bude uplatněna při popisu vývoje ochrany práv spotřebitele 

v Evropské unii a analýze směrnic odpovědnosti za výrobek a obecné bezpečnosti výrobků.  
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2  Celková charakteristika ochrany spotřebitele v právu EU 
 

2.1 Postavení spotřebitele v právu EU 

Postavení spotřebitele v právu Evropské unie je formováno celá desetiletí. V počátcích 

vzniku současné Evropské unie nebyla ochrana spotřebitele v popředí zájmů a až s postupným 

vývojem a tlakem společnosti se této oblasti začala věnovat zvýšená pozornost.  

 

2.1.1 Spotřebitel 

V průběhu vývoje Evropské unie existovala celá řada různých definic spotřebitele. 

Na základě, kterých byl později ustanoven jednotný výklad pojmu spotřebitele.  

V pojetí smluvních vztahů ve Společenství byl spotřebitel chápán vždy jako slabší 

subjekt smluvního vztahu potřebující vyšší ochranu. V 60. letech se začaly v Evropě 

objevovat první známky ochrany spotřebitele a byly přijímány první legislativní předpisy 

na jeho ochranu. Současně s tím se začala zaměřovat pozornost na ochranu spotřebitele 

i ve Společenství a vznikaly první pravidla ochrany spotřebitele.
1
  

Samotný pojem „spotřebitel“ je definován v několika směrnicích Společenství. 

Definice se však od sebe vzájemně odlišují. První vymezení spotřebitele bylo ustaveno 

v rámci směrnice Rady 85/877/EHS o podomním prodeji. Spotřebitel byl v této směrnici 

definován v čl. 2 jako „jakákoliv fyzická osoba, která jedná za účelem, který nelze považovat 

za její podnikatelskou činnost nebo výkon povolání“. Totožná definice spotřebitele 

je obsažena ve směrnici Rady 87/02 v čl. 1 odst. 2 ve směrnici o spotřebitelském úvěru. 

Směrnice Rady 93/13/EHS formuluje spotřebitele jako „fyzickou osobu, která jedná pro účely, 

které nespadají do rámce její obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání“. Stejné 

vymezení spotřebitele je součástí směrnice 97/7/ES v čl. 2 odst. 2, směrnice 

99/44/ES v čl. 1 odst. 2 a) a ve směrnici 2002/65/ES čl. 2 d). Rozdílnost definic je zřetelná 

v oblasti výrobní činnosti. Směrnice 97/7/ES a směrnice 2002/65/ES je uplatňována i přes 

pole vlastní výrobní činnosti. V Římské úmluvě z roku 1980 se hovoří o možnosti uplatnění 

ochrany spotřebitele pouze pro smluvní závazky vázané na spotřebitelské smlouvy. 

                                                             
1
 EUROPARL.EUROPA. Pracovní dokument o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: současný stav a 

pojem “spotřebitel” ze dne 17.května 2006 [online].Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf 

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf
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V této souvislosti je v čl. 5 vymezeno, že pravidla ochrany spotřebitele se týkají smluv 

„jejichž předmětem je dodání zboží nebo poskytnutí služeb osobě („spotřebiteli“) za účelem, 

který nelze považovat za výkon povolání nebo provozování živnostenské činnosti 

spotřebitele“.
2
  

Z těchto uvedených a zároveň dalších unijních směrnic vyplývá základní 

charakteristika spotřebitele, která se zakládá na čtyřech zjištěních:  

a) zdali může být spotřebitelem i právnická osoba, kterou postihl podobný případ 

jako fyzickou osobu; 

b) je-li možné transakci nebo jednání formulovat kladně nebo záporně. Kladně ve smyslu 

jednání z osobních důvodů a záporně v pojetí provedení pro účely mimo obchodní 

nebo výrobní činnosti nebo povolání daného subjektu; 

c) patří-li transakce se smíšeným záměrem do ochrany spotřebitele či nikoliv; 

d) musí-li znát záměr druhá smluvní strana nebo by ho měla znát.
3
  

Ze směrnic Společenství vyplývá, že spotřebitelem by měla být fyzická osoba, 

avšak existuje i možnost přiznat ochranu i jiným subjektům. Záleželo na implementaci 

členských států, zdali využili možnosti rozšířit působnost směrnice i na jiné než fyzické 

osoby. Z uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že členské státy mají v případě potřeby 

ochrany jiných osob než fyzických, možnosti, jak ochranu zajistit. Jinými osobami mohou být 

např. dobročinné organizace anebo drobní podnikatelé.
4
   

Co se týče kladného nebo záporného účelu transakce. Může být kladný záměr 

transakce veden osobní nebo rodinnou potřebou nebo pro uplatnění v domácnosti. V případě 

záporného záměru se jedná o jednání mimo obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání. 

Legislativní úprava Společenství obsahuje záporný popis účelu. Přičemž ve sporných 

případech by mělo být rozhodující, zdali jednání fyzické osoby patří nebo nepatří do sféry 

                                                             
2
 EUROPARL.EUROPA. Pracovní dokument o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: současný stav a 

pojem “spotřebitel” ze dne 17.května 2006 [online].Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf 
3
 EUROPARL.EUROPA. Pracovní dokument o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: současný stav a 

pojem “spotřebitel” ze dne 17.května 2006 [online].Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf 
4
 EUROPARL.EUROPA. Pracovní dokument o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: současný stav a 

pojem “spotřebitel” ze dne 17.května 2006 [online].Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf 

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf


10 
 

jejího povolání. Fyzická osoba je v mezích dobré víry a poctivého jednání podrobena riziku 

při zabezpečování svých práv a povinností.
5
  

V severských státech Společenství je obvyklé smíšené pojetí ochrany spotřebitele. 

Definice spotřebitele obsahují transakce nebo jednání z velké části v soukromé oblasti nebo 

patřící mimo obchodní nebo výrobní činnosti nebo povolání. A to i přesto, že Římská úmluva 

z roku 1980 takovouto formulaci neobsahuje.
6
  

Velmi složitou oblastí bylo při vymezení pojmu spotřebitel určit, zdali by definice 

spotřebitele měla obsahovat ustanovení o spotřebitelově osobní nebo obchodní nebo výrobní 

činnosti nebo povolání transakci nebo jednání, tak aby mohla být uplatňována pravidla 

ochrany spotřebitele.
7
  

Na základě uvedených charakteristik byla výsledně vymezena jednotná definici 

spotřebitele. „Spotřebitelem“ se rozumí jakákoliv fyzická osoba, jež jedná primárně 

za účelem, který není spojen s její obchodní nebo výrobní činností nebo povoláním.
8
  

Další vymezení pojmu spotřebitel nabízí i odborná sféra. Marketér Philip Kotler 

ve své publikaci Marketing podle Kotlera definuje spotřebitele jako „osoby a organizace, 

které kupují produkty k vlastnímu použití nebo k jejich začlenění do dalšího produktu. 

Spotřebitelé nekupují produkty za účelem jejich dalšího prodeje“.
9
 

Horová ve své publikaci Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie uvádí, 

že spotřebitel je subjekt spotřebovávající, užívají a konzumující koupené produkty. 

Spotřebitel je v jejím pojetí součástí trhu stejně jako podnikatelé a při jeho jednání vznikají 

právní vztahy, ze kterých vyplývají určitá práva a povinnosti. Existuje i možnost využití 

spotřebitele podnikatelem k nepoctivému jednání.  

                                                             
5
 EUROPARL.EUROPA. Pracovní dokument o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: současný stav a 

pojem “spotřebitel” ze dne 17.května 2006 [online].Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf 
6
 EUROPARL.EUROPA. Pracovní dokument o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: současný stav a 

pojem “spotřebitel” ze dne 17.května 2006 [online].Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf 
7
 EUROPARL.EUROPA. Pracovní dokument o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: současný stav a 

pojem “spotřebitel” ze dne 17.května 2006 [online].Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/615/615453/615453cs.pdf 
8
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Spotřebitel nemusí být jednotlivec. Může jím být kdokoliv uspokojující zakoupením 

určitého produktu své potřeby ať už je to např. domácnost nebo organizace. Z toho vyplývá, 

že za spotřebitele je považován i samotný podnikatel, který koupené produkty nevyužívá 

k podnikatelské činnosti a je jejich konečným uživatelem. Zakoupené produkty může však 

podnikatel použít v souvislosti s podnikáním. Jedná se např. o kosmetické výrobky nebo 

oblečení. Důležitým prvkem zůstává nepoužití zakoupeného produktu pro účely podnikání.
10

  

Nutno si povšimnout, že vymezení spotřebitele v českém prostředí obsahuje 

jeho osobu ve fyzickém i právnickém stavu.
11

  

Samotná ochrana spotřebitele je následně vymezena jako systematická a cílevědomá 

činnost občanů, organizací a vlády vedoucí k upevnění spotřebitelova postavení na trhu 

a zabezpečení odpovídající míry ochrany mezinárodně ustanovených spotřebitelských práv. 

Cílem ochrany spotřebitele je dosáhnout rovnováhy ve vztahu mezi spotřebiteli, výrobci 

a prodejci. A podněcovat vývoj trhu nabízejícího spotřebiteli větší výběr z produktů 

za konkurenční ceny. Stejně tak je i cílem dostatečná míra informovanosti o vlastnostech 

produktů, kupních právech a uplatňování svých zájmů.
12

 

Cíle ochrany spotřebitele:  

 ochrana spotřebitele před nekalými praktikami výrobců a prodejců; 

 zajištění dosahování nebo udržování přiměřené ochrany mezinárodně uznaných práv 

spotřebitelů, zejména ochrana bezpečnosti života a zdraví občanů; 

 zlepšování informovanosti občanů o jejich právech při nákupu zboží a služeb 

a o způsobech, jak uplatňovat na trhu své ekonomické zájmy; 

 podpora rozvoje tržních podmínek, které dávají spotřebiteli možnost většího výběru 

při přijatelných cenách; 

 zpětné působení ochrany spotřebitele na podnikatele. Ochrana spotřebitele by neměla 

působit proti podnikatelům, ale podporovat a stimulovat je ke zvýšení ochrany svých 

zákazníků; 

                                                             
10

 HOROVÁ, Olga.: Ochrana spotřebitele po vstupu do EU. 1. vyd., Praha: Vysoká škola ekonomická, 1. vyd., 

2006. 186 s. 80-245-1106-1. 
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 HOROVÁ, Olga.: Ochrana spotřebitele po vstupu do EU. 1. vyd., Praha: Vysoká škola ekonomická, 1. vyd., 

2006. 186 s. 80-245-1106-1. 
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 HOROVÁ, Olga.: Ochrana spotřebitele po vstupu do EU. 1. vyd., Praha: Vysoká škola ekonomická, 1. vyd., 

2006. 186 s. 80-245-1106-1. 
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 podpora rozvoje občanských spotřebitelských iniciativ a respektování jejich 

apolitičnosti a nezávislosti; 

 rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele.
13

  

 

2.1.2 Práva a povinnosti spotřebitele 

První spotřebitelská práva na světě představil ve své zprávě Kongresu 

J. F. Kennedy 15. března 1962 v USA. Zpráva obsahovala povinnost federální vlády stanout 

jako garant ochrany spotřebitele a zároveň vymezovala čtyři základní práva spotřebitelů:  

1. právo na bezpečnost; 

2. právo na informace; 

3. právo na výběr; 

4. právo být vyslyšen.
14

  

Právo na bezpečnost představovalo ochranu před prodejem produktů, které mohly 

způsobit újmu na zdraví spotřebitele a ohrozit tak jeho bezpečnost. Právo na informace 

umožňovalo získat údaje o pravdivých vlastnostech produktů a zabezpečovalo ochranu před 

klamavými, podvodnými a zavádějícími údaji. Stejně tak ochranu před klamavou, podvodnou 

anebo zavádějící reklamou nebo označením produktu. Toto právo přiřknulo spotřebiteli 

záruku v podobě dostatečné informovanosti ke správnému výběru produktu. Právo na výběr 

zajišťuje možnost výběru produktu v konkurenčním prostředí. Důležitým ustanovením bylo 

i právo být vyslyšen, vlivem kterého byla vláda vázána při své činnosti reflektovat zájmy 

spotřebitele. Státním orgánům vznikla povinnost zabývat se a řešit stížnosti spotřebitelů.
15

  

Uvedené základní čtyři práva spotřebitele se staly základem pro novodobou ochranu 

spotřebitele.
16

  

Mezinárodní organizace spotřebitelů rozšířila původní Kennedyho základní práva 

spotřebitele o další čtyři a v současnosti obsahuje:  

                                                             
13
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2006. 186 s. 80-245-1106-1. 
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1. právo na bezpečnost; 

2. právo na volný výběr; 

3. právo na odškodnění; 

4. právo na informace; 

5. právo na vzdělání; 

6. právo na základní potřeby; 

7. právo na zdravé životní prostředí; 

8. právo na zastupování.
17

  

Společenství v souvislosti s pravidly spotřebitele vydanými Mezinárodní organizací 

spotřebitelů definovala pět základních práv spotřebitele obsažených v Programu Evropského 

společenství pro ochranu spotřebitelů a informační politiky schváleného Radou v roce 1975. 

Program obsahoval zároveň Chartu práv spotřebitele. Základními právy spotřebitele byly:  

1. právo na ochranu zdraví a bezpečnosti; 

2. právo na ochranu ekonomických zájmů; 

3. právo na náhradu škody; 

4. právo na srovnávací informace; 

5. právo na zakládání spotřebitelských sdružení.
18

  

Těchto pět základních pravidel se stalo východiskem při určování politiky ochrany 

spotřebitele ve společenství.
19

  

Podle obsahu se ochrana spotřebitele v podmínkách Společenství člení dále na:  

 ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitele 

 a ochranu hospodářských zájmů spotřebitele, oblast spotřebitelských smluv, 

informovanost a procesní ochranu spotřebitele.
20

  

Právo ochrany spotřebitele je upraveno v soukromoprávních i veřejnoprávních aktech. 

Soukromoprávně je zajištěno „prostřednictvím možnosti podání žaloby k místně a věcně 
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příslušnému soudu“. Veřejnoprávně je zajištěno právo spotřebitele „prostřednictvím podmětů 

správním orgánům majícím na starosti dohled nad trhem, jakož i jednání dotčených orgánů 

ex offo.”
21

  

V souvislosti s nabitím spotřebitelských práv vyvstávají spotřebitelům určité 

povinnosti. Povinností spotřebitele je mít zájem o své zdraví a věnovat značnou pozornost 

prevenci. Rozhodovat odpovídajícím způsobem o přístupu k ceně a kvalitě produktů a jejich 

výběru. Rozhodnutí o koupi by mělo následovat po řádném promyšlení a uvážení. Spotřebitel 

by si měl být vědom svých práv, uplatňovat je a nenechat se druhou stranou poškozovat. 

Povinností spotřebitele je zajistit si dostupné informace, zpracovat je a určit jim míru 

skutečnosti a objektivity. Spotřebitel je povinen se nepřetržitě vzdělávat a to nejen v oblasti 

nových productů, ale i v legislativní sféře. Dále je spotřebitel povinen prosazovat 

a ochraňovat své zájmy. Ochrana zájmů může být realizována skrze nezávislé spotřebitelské 

organizace. Povinností spotřebitele je i vlastní uplatnění nároku na základní potřeby. 

Což se týká zejména sociálně slabších skupin občanů. V neposlední řadě je povinností 

spotřebitele dodržovat ekologická pravidla. Spotřebitel se musí chovat zodpovědně a musí 

si uvědomovat dopady svého jednání na životní prostředí. Jeho povinností je uchovávat 

a ochraňovat přírodní zdroje budoucím generacím.
22

 

 

Tab. 2.1 Vazby mezi právy a povinnostmi spotřebitelů:  

Práva spotřebitelů na: Povinnosti spotřebitelů: 

 bezpečnost;  zájem o zdraví; 

 výběr;  odpovědné rozhodování; 

 odškodnění;  uplatnění nároku na odškodnění; 

 informace;  zájem o informace a práce s nimi; 

 vzdělání;  vzdělávat se; 

 zastupování;  aktivní účast v ochraně spotřebitele; 

 základní potřeby;  uplatňovat nárok na základní potřeby; 

 zdravé životní prostředí.  dodržování ekologických pravidel. 

Zdroj: HOROVÁ, Olga.: Ochrana spotřebitele po vstupu do EU. 1. vyd., Praha: Vysoká škola ekonomická, 1. 

vyd., 2006. 16 s. 80-245-1106-1. 
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2.1.3 Nástroje ochrany spotřebitele 

Na ochranu spotřebitele v Evropské unii vydává vždy na určité období Evropská 

komise akční programy Strategie spotřebitelské politiky. V současnosti je ustanovena 

Strategie spotřebitelské politiky na období 2007 – 2013. Rozpočet programu na celé období 

činí 156,8 mil. EUR.
23

 

Evropská komise se v dokumentu Strategie spotřebitelské politiky EU na období 2007 – 2013 

zavázala sledovat tři hlavní cíle:  

 posílení spotřebitelů EU prostřednictvím přesných informací, transparentnosti trhu 

a důvěry, která vychází z účinné ochrany spotřebitele; 

 zlepšení spokojenosti zákazníka, pokud jde o ceny, výběr, kvalitu a bezpečnost, 

protože spokojenost spotřebitele je základem dobře fungujících trhů; 

 účinná ochrana spotřebitele před vážnými riziky a hrozbami.
24

 

 

Prostřednictvím těchto cílů chce Evropská komise v daném období dosáhnout propojenějšího 

a efektivnějšího vnitřního trhu. Posláním je zajistit spotřebitelům vysokou úroveň důvěry 

ve výrobky, obchodníky, technologie a metody na maloobchodních trzích v Evropské unii 

s vysokou mírou ochrany.
25

  

 

Priority Strategie spotřebitelské politiky na období 2007 – 2013: 5 priority 

1. zlepšit kontrolu spotřebitelských trhů a vnitrostátních spotřebitelských politik. 

2. zlepšit právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele. 

3. zlepšit vymahatelnost předpisů a domáhání se práv. 

4. zlepšit informovanost a vzdělání spotřebitelů. 

5. učinit spotřebitele středem zájmu dalších politik a právních předpisů EU.
26

  

 

                                                             
23

 EVROPSKÁ KOMISE. Spotřebitelská práva: Jak Evropská unie chrání vaše zájmy [online]. ISBN 92-79-
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24
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06111-0. [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: 
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Zlepšení kontroly spotřebitelských trhů a vnitrostátních spotřebitelských politik 

má být dosaženo rozvojem kontrolních nástrojů a ukazatelů, které se zabývají fungováním 

trhu s ohledem na spotřebitele. V tomto směru se budou sledovat nové ukazatele 

jako např. úroveň příhraničního obchodu mezi podnikem a spotřebitelem, cenová 

konvergence/divergence, soulad s právními ustanoveními, důvěra, stížnosti spotřebitelů, ceny, 

přístupnost a spokojenost. Dílčím úkolem v rámci této priority je porozumění spotřebitelovu 

rozhodovaní. Určit podíl rozumného uvážení a technologických a marketingových praktik 

na jeho rozhodovacím procesu.  

Zlepšováním právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele má být docíleno vyšší 

ochrany spotřebitele. Současná právní úprava ochrany spotřebitele zabezpečuje základní 

ochranu a je elementárním prvkem ochrany spotřebitelů v členských státech EU. Převážná 

část právní úpravy ochrany spotřebitele se zakládá na principu minimální harmonizace. Unijní 

právní úprava ochrany spotřebitele je tedy základem a je pouze na jednotlivých členských 

státech, zdali při implementaci příslušného ustanovení přistoupí k vyšší ochraně.  

Priorita zlepšení vymahatelnosti předpisů a domáhání se práv se věnuje zabezpečení 

nepokrytých oblastí ochrany spotřebitele, zajištění koordinace a soudržnosti. 

Zlepšení informovanosti a vzdělání spotřebitelů bude realizováno prostřednictvím 

úzké spolupráce mezi vnitrostátními, regionálním a místními organizacemi a institucemi. 

Důraz bude kladen na rozvoj Sítě evropských spotřebitelských center.   

Učinit spotřebitele středem zájmu další politik a právních předpisů EU se podařilo 

v mnoha oblastech, např. na poli vnitřního trhu, podnikání, životního prostředí, finančních 

služeb, dopravy, hospodářské soutěže, energetiky a obchodu.  

Na následující období vydal Evropský parlament a Rada 9. 11. 2011 návrh programu 

Spotřebitelé na období 2014 – 2020. Instituce EU v tomto dokumentu vymezily hlavní 

problémy, kterými je nutno se zabývat za přispění finančních akcí. Jedná se o:  

- bezpečnost; 

- informovanost a vzdělávání; 

- práva a náprava; 
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- vymáhání práva.
27

 

V oblasti bezpečnosti panuje velká míra rozdílnosti ve vymáhání právních předpisů 

souvisejících s bezpečností výrobků mezi členskými státy, přítomnosti nebezpečných výrobků 

na jednotném trhu, rizika spojená s globalizací výrobního řetězce, bezpečnost služeb, 

neadekvátní koordinační struktura na úrovni EU, jež by zabezpečovala efektivnější metodu 

spolufinancování EU. Specifickým cílem v této oblasti je tedy upevnit a posílit bezpečnost 

výrobků skrze účinný dozor nad trhem v celé Evropské unii.
28

  

Oblast informovanosti a vzdělávání se EU potýká s problémem nedostatku 

spolehlivých informací a kvalitních údajů a analýz o fungování jednotného trhu 

pro spotřebitele, nedostatečné kapacity spotřebitelských organizací (včetně nedostatku 

prostředků a odborných znalostí, zejména v nových členských státech), nedostatkem 

transparentních, srovnatelných, spolehlivých a pro spotřebitele přehledných informací 

(zejména u přeshraničních případů), nedostatečné znalosti a chápání klíčových práv 

spotřebitelů a ochranných opatření ze strany spotřebitelů i maloobchodníků, neadekvátnost 

současných nástrojů EU pro vzdělávání spotřebitelů, zejména v souvislosti s vývojem 

v digitálním prostředí. Specifickým cílem informovanosti a vzdělávání je zlepšení vzdělávání, 

informovanosti a povědomí spotřebitelů o jejich právech, vytváření datových základen 

pro spotřebitelskou politiku a poskytnutí podpory spotřebitelským organizacím.
29

  

Problém představuje rovněž neefektivní ochrana práv spotřebitelů (především 

v přeshraničních případech). Je potřeba věnovat zvýšené úsilí začlenění zájmů spotřebitelů 

do politik EU, aby došlo ke snadnější nápravě vzniklých situací. Specifickým cílem v oblasti 
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práva a nápravy je upevnění práv spotřebitelů, především prostřednictvím regulačních akcí 

a zlepšení přístupu k nápravě včetně alternativního řešení sporů.
30

   

Ve sféře vymáhání práva existuje mezera v nevyužívání plného potenciálu sítě 

pro spolupráci v ochraně spotřebitele. Zejména v oblasti informovanosti. Spotřebitelé nemají 

dostatečné informace o zřízených sítích evropských spotřebitelských center a navíc se musí 

vyrovnávat s novými problémy, které rozvinutá globální společnost přináší. Spotřebitelé 

se nově potýkají se složitějším rozhodováním při nákupu, hrozí jim sociální vyloučení 

a zvyšuje se počet zranitelných a stárnoucích spotřebitelů. Specifickým cílem v této oblasti 

je podporovat vymáhání práv spotřebitelů prostřednictvím posílení spolupráce mezi 

vnitrostátními donucovacími orgány a podporou spotřebitelů skrze poradenství.
31

  

Mezi nástroje ochrany spotřebitele patří rovněž zlepšování právních předpisů, podpora 

sdružování spotřebitelů a spotřebitelských center, informační a vzdělávací kampaně 

a získávání informací o názorech a problémech spotřebitelů. Evropská komise rovněž 

v oblasti ochrany spotřebitele vydává Zelené knihy.
32

 Mimo to patří mezi nástroje ochrany 

spotřebitele i deset základních pravidel ochrany spotřebitele v Evropské unii:  

1. nakupujte, co chcete a kde chcete; 

2. pokud je zboží vadné, vraťte ho 

3. vysoké standardy v oblasti bezpečnosti potravin a spotřebního zboží; 

4. informujte se o tom, co jíte; 

5. smlouvy musejí být čestné vůči zákazníkům; 

6. spotřebitelé mohou někdy měnit svá rozhodnutí; 

7. možnost jednoduššího porovnání cen; 

8. spotřebitelé by neměli být klamáni; 

9. ochrana spotřebitele během dovolené; 
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10. účinné urovnávání přeshraničních sporů.
33

 

 

2.2 Vývoj ochrany spotřebitele v právu EU 

 

Potřeba ochrany spotřebitele v právu EU se začala vyvíjet od samotného počátku 

fungování Společenství. Avšak první skutečné snahy o formování politiky ochrany 

spotřebitele se objevily až na konci 60. let a na počátku 70. let 20. století. V současném 

unijním právu jsou prvky ochrany spotřebitele v Evropské unii obsaženy v ustanovení 

v primárního i sekundárního práva Evropské unie. Především ovšem v sekundárním právu 

v podobě směrnic.  

 

2.2.1 Ochrana spotřebitele v primárním právu EU 

Primární prameny práva EU představují zakládající smlouvy Společenství, na kterých 

stojí současná podoba Evropské unie. První zakládající smlouva byla Pařížská smlouva 

o založení Evropského společenství uhlí a oceli, přijata v roce 1951. Evropské společenství 

uhlí a oceli bylo založeno šesticí států Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa 

a Nizozemí s cílem společného postupu v oblasti těžby uhlí a oceli. V roce 1957 byly přijaty 

smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a smlouva o Evropském 

společenství atomové energie. Ochrana spotřebitele nebo spotřebitelská politika jako taková 

nebyla ve smlouvách zakotvena. Smlouvy obsahují jen cíl vytvoření společného trhu 

na principu celní unie. Celní unie měla fungovat na základě čtyř základních svobod: volný 

pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Teprve ustanovením celní unie v roce 1968 vznikla 

potřeba řešit otázky ochrany spotřebitele a začala se oficiálně vyvíjet politika ochrany 

spotřebitele.
34

  

V roce 1972 na summitu v Paříži bylo dohodnuto, že součástí zlepšování podmínek 

pro život je rovněž ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a stejně tak i ochrana jejich 

ekonomických zájmů. Toto ustanovení se stalo základním kamenem spotřebitelské politiky 
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Společenství.
35

 První práva byla spotřebitelům následně přiznána Rezolucí Rady ze 14. dubna 

1975 o předběžném programu EHS.
36

  

Další významný posun směrem k vyšší ochraně spotřebitele představoval Jednotný 

evropský akt (JEA) přijatý v roce 1987. V čl. 100 JEA stojí, že „ Komise bude ve svých 

návrzích uvedených v odstavci 1, jež se týkají zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí 

a ochrany spotřebitele, brát za základ vysokou úroveň ochrany“.
37

 V JEA čl. 100 A odstavci 

1 je ustanoveno sbližování ustanovení obsažených v zákonech, nařízeních nebo správních 

aktech v členských státech, které mají za cíl vytvoření a fungování vnitřního trhu.
38

 V souladu 

s dosažením cíle vysoké úrovně ochrany spotřebitele zavedlo Společenství zásadu minimální 

harmonizace. Zásada minimální harmonizace umožňuje členským státům v určitých 

směrnicích přijmout vyšší míru opatření, než je stanoveno, avšak v souladu se Smlouvou 

o založení Evropského společenství (především s čl. 30 a 36).
39 

 

Velmi podstatnou změnou a to nejen v oblasti ochrany spotřebitele bylo přijetí 

Maastrichtské smlouvy v roce 1993. Maastrichtská smlouva začlenila ochranu spotřebitele 

v plné míře mezi komunitární politiky. Čl. 129 a přímo definuje prostřednictvím jakých 

činností a opatření bude dosahováno vysoké úrovně ochrany spotřebitele. „Společenství 

přispívá k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele prostřednictvím opatření přijatých 

podle článku 100a v souvislosti s vytvářením vnitřního trhu; specifických činností, které 

podporují a doplňují politiku členských států v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti 

a hospodářských zájmů spotřebitelů a poskytování odpovídajících informací spotřebitelům“.
40 

 

Později přijatá Amsterodamská smlouva
41

, která revidovala smlouvy o Evropské unii 

a Římské smlouvy obsahovala ujednání o uznávání ochrany spotřebitele při vytváření 

a realizaci legislativy Společenství. Toto ustanovení je konkrétně obsaženo v čl. 129 odstavci 

2, kde je uzákoněno, že „požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele je třeba brát v úvahu 

při vymezení a provádění jiných politik a činností Společenství“. V čl. 100 a odstavci 
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3 je sjednáno, že „Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, 

bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně 

ochrany a přihlédne přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích. 

V rámci svých pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament a Rada“. V Čl. 129 a) 

odstavec 1 v rámci zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů vyslovuje Společenství 

spotřebitelům podporu jejich práv na informace, osvětu a práva sdružovat se k ochraně svých 

zájmů.
42

 

V poslední aktu revize zřizovacích smluv, Lisabonské smlouvě, je v čl. 2 c) uvedeno, 

že se v oblasti ochrany spotřebitele uplatňuje sdílená pravomoc Unie.
43

 Potřeby spotřebitelů 

se dostanou do úvah při provádění politiky EU, tak aby byla zabezpečena vysoká úroveň 

ochrany spotřebitele. 

 

2.2.2 Ochrana spotřebitele v sekundárním právu EU 

Sekundární právo evropské unie tvoří podle čl. 288 SFEU nařízení, směrnice, 

rozhodnutí, doporučení a stanoviska. Sekundární právo je přijímáno na základě zakládajících 

smluv. 
44

Ochrana spotřebitele v sekundárním právu Evropské unie je realizována především 

prostřednictvím směrnic.  

Nejvýznamnější směrnice v této oblasti jsou směrnice Rady 85/374/EHS, o sbližování 

právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky a 

směrnice 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti.  

Dalšími důležitými směrnicemi souvisejícími s ochranou spotřebitele jsou:  

- směrnice Rady 79/581/EHS, o ochraně spotřebitele při uvádění cen potravinářských 

výrobků; 

- směrnice Rady 87/102/EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se spotřebitelského úvěru; 
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- směrnice Rady 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí; 

- směrnice Rady 90/314/EHS, o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy; 

- směrnice Rady 90/377/EHS, o postupu v rámci Společenství pro zvýšení 

transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným velkoodběratelům; 

- směrnice Rady 92/28/EHS, o reklamě na humánní léčiva; 

- směrnice Rady 92/59/EHS, o všeobecné bezpečnosti výrobků; 

- směrnice Rady 93/5/ES, o pomoci členských států komisi a o jejich spolupráci při 

vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin; 

- směrnice Rady 93/13/EHS, o nekalých podmínkách ve spotřebitelských smlouvách; 

- směrnice Rady 93/15/EHS, o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh 

a dozoru nad výbušninami pro civilní použití; 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES, o ochraně nabyvatelů ve vztahu 

k některým aspektům smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitosti; 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES, o požadavcích na energetickou 

účinnost elektrických chladniček, mrazniček a jejich kombinací, kterou jsou určeny 

pro domácnost; 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/43/ES, o sbližování právních a správních 

předpisů členských států ve vztahu k reklamě na tabákové výrobky a sponzorství 

tabákových výrobků; 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o některých aspektech prodeje 

spotřebních zboží a záruk na toto zboží.
45

  

 

2.3 Institucionální rámec ochrany spotřebitele  

 

Od poloviny 70. let 20. století je v popředí zájmu členských států Evropské unie úsilí 

o ustanovení všeobecných standardů ochrany spotřebitele. Cílem je, aby měl spotřebitel 

záruku určité minimální ochrany práv v kterémkoliv členském státě či bezpečnosti výrobku 

pocházejícího z kteréhokoliv členského státu.
46
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Ve většině případů mají legislativní opatření na ochranu spotřebitele podobu směrnic, 

které po přijetí jednotlivé členské státy implementují do svých národních právních řádů. 

Převážná část unijních směrnic obsahuje doložku umožňující chránit spotřebitele ve větší 

míře, než je obsaženo v dané směrnici.
47

  

S postupně rostoucím tlakem na zvyšování pozornosti ochraně spotřebitele ochrana 

spotřebitele jako taková získala pevné místo mezi oblastmi, které jsou v patrnosti nevyšších 

evropských institucí.
48

   

 

2.3.1 Instituce EU ochrany spotřebitele 

V Evropské unii existuje celá řada institucí věnujících se oblasti ochrany spotřebitele. 

Patří mezi ně Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, 

Evropský parlament, Rada Evropské unie, ESD, a další. 

Přední postavení mezi institucemi zabývající se spotřebitelovou ochranou v Evropské 

unii je Evropská komise.
49

 Evropská komise je výkonnou, iniciativní a kontrolní institucí 

Evropské unie mající nadnárodní charakter. Není tedy orgánem závislým na členských 

státech. Základní funkcí Evropské komise je navrhovat zákony Radě a Parlamentu, spravovat 

a zavádět do praxe politiku EU a vést dozorčí a vymáhací činnost nad legislativou EU.
50

 

A zastupovat Evropskou unii ve vnějších záležitostech.
51

 Skládá se z komisařů v čele 

s předsedou Komise. Předsedou nynější komise je José Manuel Barroso. Současná Evropská 

komise zvolená na funkční období 2009 - 2014 má 27 komisařů. Vždy jeden za každý členský 

stát. Jednotliví komisaři odpovídají za určitou oblast zájmů EU, institucionálně jsou oblasti 

nazývány generálními ředitelství (Directorate-General).
52
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Generální ředitelství pro jednotlivé politiky:  

 Daně a cla; 

 Doprava a mobilita; 

 Energie; 

 Hospodářská soutěž; 

 Hospodářské a finanční věci; 

 Informační společnost a média; 

 Klimatické otázky; 

 Námořní záležitosti a rybolov; 

 Podniky a průmysl; 

 Spravedlnost; 

 Vnitřní trh a služby; 

 Vnitřní věci; 

 Výkonné agentury; 

 Výzkum; 

 Vzdělávání a kultura; 

 Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti; 

 Zdraví a ochrana spotřebitele; 

 Zemědělství a rozvoj venkova; 

 Životní prostředí.
53

 

 

Generální ředitelství pro vnější vztahy:  

 Obchod (s nečlenskými státy); 

 Rozšiřování EU; 

 Rozvojová spolupráce; 

 Humanitární pomoc; 

 Úřad pro spolupráci a pomoc EuropeAid; 

 Vnější vztahy.
54
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Generálním ředitelstvím zajišťujícím ochranu spotřebitele je Generální ředitelství 

pro zdraví a ochranu spotřebitele (SANCO). Úkolem Generálního ředitelství pro zdraví 

a ochranu spotřebitele je zajišťování bezpečnosti potravin, spotřebního zboží a služeb 

prodávaných v EU, fungování vnitřního trhu EU vedoucí k prospěchu spotřebitelů a aktivní 

roli EU v oblasti ochrany a zlepšování zdraví občanů. SANCO usiluje o ochranu a zlepšení 

lidského zdraví, zajištění bezpečnosti a zdravotní prospěšnosti potravin, ochranu zdraví, zvířat 

a rostlin a humánního zacházení s nimi a v neposlední řadě rovněž postavení spotřebitelů.
55

 

Současným komisařem pro zdraví a spotřebitelskou politiku je John Dalli.
56

   

Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele je na poli Evropské unie 

hlavním orgánem zajišťujícím ochranu spotřebitele.
57

  

Vznik Generálního ředitelství byl postupný a odpovídal svým charakterem nárůstu 

potřeby ochrany spotřebitele v EU. První iniciativou vedoucí k současné podobě Generálního 

ředitelství bylo v roce 1973 zřízení Nezávislého úřadu, jehož úlohou byla ochrana životního 

prostředí a spotřebitele. Na základech Nezávislého úřadu byla v roce 1981 zahájena činnost 

Generálního ředitelství XI. pro životní prostředí, ochranu spotřebitele a nukleární bezpečnost. 

V rámci své působnosti Generální ředitelství zřídilo v roce 1989 spotřebitelský úřad, 

který se v roce 1995 stal samostatným Generálním ředitelstvím XXIV – Spotřebitelská 

politika. O dva roky později, v roce 1997, došlo k rozšíření pravomocí Generálního ředitelství 

XXIV vlivem potíží s nemocí šílených krav. Generální ředitelství navázalo kvůli této události 

úzkou spolupráci s Generálním ředitelstvím zabývajícím se potravinami (DGIII a DGVI). 

Na podzim roku 1999 došlo k dalšímu rozšíření pravomocí Generálního ředitelství 

XXIV o odpovědnost za veřejné zdraví, hygienu a zdraví rostlin. V následujícím roce 

2000 byla mezi odpovědnosti Generálního ředitelství zařazena i potravinová legislativa.
58

 

Současná podoba Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele má podobu sedmi 

ředitelství: A – General Affairs, B – Consumer Affairs, C – Public health, D – Health systems 
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and products, E – Safety of the food chain, F – Food and Veterinary Office a G – Veterinary 

and International affairs.
59

  

Významný podíl na určování spotřebitelské politiky má i Evropský parlament, 

který se na ochraně spotřebitele podílí prostřednictvím spolurozhodování v otázkách právních 

předpisů.
60

 Evropský parlament představuje reprezentativní orgán Evropské unie s širokými 

pravomocemi. V jeho kompetenci je spolurozhodování v oblasti přijímání sekundární 

legislativy EU v kooperaci s Radou EU, vystupuje jako konzultativní orgán Rady EU a podílí 

se na rozpočtové politice, v případě které má možnost návrh rozpočtu odmítnout nebo 

navrhnout jeho změny. Silnou pozici Evropského parlamentu upevňuje pravomoc vyslovení 

nedůvěry Komisi, kterou může tímto způsobem celou odvolat. Mezi další významné 

pravomoci Evropské parlamentu se řadí možnost interpelace vůči Komisi, schvalování 

předsedy a dalších členů Komise, petiční právo a jmenování ombudsmana. Evropský 

parlament je v současnosti složen ze 736 poslanců, kteří jsou voleni v rámci členských států 

na pětileté funkční období.
61

 Evropský parlament v rámci ochrany spotřebitele vystupuje 

především jako iniciátor účinnějších rozpočtových opatření pro:  

- informovanost a vzdělávání spotřebitelů; 

- rozšíření zastupování spotřebitelů v členských státech; 

- nutnost zavedení detailně propracované politiky ochrany spotřebitele; 

- lepší koordinaci aktiv vnitrostátních skupin spotřebitelů na úrovni EU; 

- potřeby Evropských spotřebitelských center.
62

     

Parlamentní výbor, který se oblasti ochrany spotřebitele věnuje, se nazývá Výbor 

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO). Jeho hlavním posláním výboru je koordinace 

vnitrostátní legislativy týkající se především volného pohybu zboží (včetně harmonizace 

technických norem), svobody usazování a volného poskytování služeb. Dále opatření vedoucí 

k odstranění překážek ve fungování vnitřního trhu a prosazování a ochrana hospodářských 
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zájmů spotřebitelů v oblasti vnitřního trhu (do této oblasti nespadá veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin).
63

  

Rada EU je orgánem Evropské unie, který zastupuje na unijní půdě zájmy členských 

států. Hlavní kompetencí Rady EU je rozhodování. Dále disponuje rozpočtovou funkcí, 

zabezpečuje kooperaci hospodářské politiky členských států a přiznává Komisi kompetence 

v oblasti provádění vlastních aktů. Rozhodnutí učiněná Radou EU mají z převážné většinou 

podobu aktů sekundárního práva (směrnice, nařízení, rozhodnutí, stanoviska a doporučení). 

Rozhodování může být podle svrhované rovnosti států jednomyslné, rozhodování 

kvalifikovanou většinou a rozhodování prostou většinou. Mimo rozhodování 

se do kompetencí Rady řadí pravomoc svolávat konferenci o revizi zakládajících smluv 

a schvalování mezinárodních smluv. Společně s Evropským parlamentem je Rada EU 

předním zákonodárcem Evropské unie.
64

 Ochrana spotřebitele je v rámci působnosti Rady EU 

zastřešována Radou pro zaměstnanost, sociální politiku, záležitosti zdraví a spotřebitele 

a Radou pro konkurenceschopnost. Problematika ochrany spotřebitele je následně řešena 

pracovní skupinou Rady I3 – Ochrana spotřebitele a informace.
65

  

Vzhledem k rozsáhlému legislativnímu rámci Evropské unii, hraje v oblasti ochrany 

spotřebitele rovněž Soudní dvůr Evropské unie. Soudy Evropské unie plní tří základní funkce: 

řeší spory, mají funkci ústavního soudu a zajišťují jednotný výklad a jednotné použití práva 

EU. Soudní dvůr Evropské unie se skládá ze Soudního dvoru, Tribunálu a Soudu pro veřejnou 

službu. Mezi základní žaloby patří žaloba na porušení práva podle čl. 258 a 259, žaloba 

na neplatnost aktu orgánu EU podle čl. 263, přezkoumání sankcí uložených Komisí 

jednotlivcům (podnikům) podle čl. 26, žaloba (stížnost) na nečinnost orgánů EU podle 

čl. 265, žaloba na náhradu škody proti Unii podle čl. 268, žaloby vztahující se na práva 

k duševnímu vlastnictví, žaloby podle čl. 269, smluvní odpovědnost Evropské unie podle 

čl. 272 a čl. 273, žaloba na neaplikovatelnost podle čl. 277, pravomoci soudního dvora 

při řešení sporů s Evropskou investiční bankou a Evropskou ústřední bankou podle 

čl. 271, dále se zabývá zaměstnaneckými spory podle čl. 270 a řízením o předběžné otázce 
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podle čl. 267 Lisabonské smlouvy.
66

 Spotřebitel má právo v rámci ochrany spotřebitele 

uplatňovat svá práva před Evropským soudním dvorem v případě, že se jedná o spor 

neimplementování příslušné unijní legislativy do národního právního řádu a vznikne-li tím 

spotřebiteli prokazatelná škoda.
67

  

 

2.3.2 Specializované agentury a organizace 

V rámci Evropské unie existuje celá řada specializovaných agentur a organizací 

věnujících se ochraně spotřebitele. Mezi nejvýznamnější patří: Evropská spotřebitelská 

poradní skupina (ECCG), Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net), Spotřebitelské 

centrum pro Českou republiku v Praze, Evropská skupina pro spotřebitelská práva (ECLG), 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Svaz evropských spotřebitelů, Asociace evropských 

spotřebitelů, Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci, Euro 

Coop, Europäische Vebrauchezentrum.  

Evropská spotřebitelská poradní skupina (ECCG) zahájila svou činnost v roce 2003. 

Působí v ní vždy jeden zástupce za každý členský stát EU a zástupci evropských 

spotřebitelských organizací – BEUC, AEC, ANEC a Eurocoop.
68

 Evropská spotřebitelská 

poradní skupina se věnuje zájmům spotřebitelů na unijní úrovni, které hájí na pravidelném 

setkání čtyřikrát ročně. Zájmy českých spotřebitelů zastupuje reprezentant Sdružení obrany 

spotřebitelů ČR. Mezi prioritní oblasti zájmu ECCG patří regulace obchodu a mezinárodních 

záležitostí, regulace elektronického obchodu a univerzálních služeb a integrace ostatní 

evropské politiky.
69

 Skupina mimo svou běžnou činnost informuje Komisi o vývoji 

spotřebitelské politice v jednolitých členských státech.
70

   

Síť evropský spotřebitelských center (ECC – Net) je nástrojem Evropské komise 

v oblastech evropské spotřebitelské politiky v jednolitých členských státech. V rámci České 

republiky je Síť evropských spotřebitelských center zabezpečována Evropským 
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spotřebitelským centrem pro Českou republiku v Praze.
71

 Centrum poskytuje českým 

spotřebitelům informace o jejich právech v oblasti nakupování mimo svůj domovský stát, 

pomáhá ve spotřebitelských sporech a zabezpečuje rozšiřování povědomí o ochraně 

spotřebitele. Ve zprávě o své činnosti za rok 2011 uvádí centrum za ČR, že největší hrozbu 

v současnosti představují internetoví podvodníci.
72

  

Významné postavení v ochraně spotřebitelů má rovněž Svaz evropských spotřebitelů 

(BEUC), který vznikl již v roce 1961 a sídlí v Bruselu. Jeho primárním cílem bylo vyšší 

zabezpečení spotřebitelských práv. Dnes se zabývá zastupováním zájmů členských států 

v jednání s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Základním úkolem 

BEUC je ochrana zájmů spotřebitelů při vytváření a realizaci unijní politiky.
73

 Jejími členy je 

42 nezávislých národních spotřebitelských organizací z 31 zemí Evropy. Prioritním oblastmi 

zájmů jsou bezpečnost, právo na informace, právo na volbu, na náhradu škody, na zastoupení, 

na vzdělání, uspokojení základních potřeb a právo na čisté životní prostředí.
74

  

 

3 Odpovědnost za výrobek 
 

Odpovědnost za výrobek je institut, který primárně zabezpečuje ochranu zdraví 

a bezpečnost spotřebitele. V celém znění se jedná o odpovědnost za škodu způsobenou vadou 

výrobku. Odpovědnost za výrobek určuje právní odpovědnost, výrobce nebo osoby, 

která sice zboží nevyrobila (např, ho jen prodává pod svou obchodní známkou) za újmu, 

která vznikne v důsledku vad zboží, které výrobce či prodejce, uvedl do prodeje. Za výrobce 

se považuje i ten, kdo zhotoví i jen část výrobku, nemusí se tedy jednat o zhotovení finálního 

produktu. 
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3.1 Směrnice Rady 85/374/EHS, o sbližování právních a správních předpisů 

členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky  

 

Směrnice 85/374/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (dále jen „směrnice 85/374/EHS“ 

nebo „směrnice“) je v rámci ES základním právním dokumentem upravující odpovědnost 

za výrobek. Směrnice byla přijata dne 25. července 1985, a to na základě článku 100 Smlouvy 

o založení Evropského společenství. Notifikací směrnice začala plynout tříletá lhůta, během, 

které měly členské státy přizpůsobit své vnitrostátní právní předpisy požadavkům této 

směrnice.
75

 

 

Směrnice odpovědnosti za výrobek zavedla jednotný režim pro všechny členské státy
76

 

a předpokládala určitý standard, který by členské státy měly dodržovat. Záleží avšak pouze na 

rozhodnutí zákonodárců daných států, jestli přijmou přísnější opatření podle této směrnice. 

Není však dovoleno zpřísňovat podmínky či přijímat pravidla, která by nějak upravovala nebo 

pozměňovala tuto směrnici. Právní úpravy členských států se tak mohou v mnohém lišit.
77

 

Napříč tomuto ustanovení bylo v rozhodnutí soudního dvora ze dne 10. ledna 2006 v případě 

Skov a Bilka rozhodnuto, že „prostor pro uvážení, jaký mají členské státy při úpravě 

odpovědnosti za vadné výrobky, je v plném rozsahu vymezen samotnou směrnicí 

85/374 a musí být vyvozen u jejího znění, cíle a systematiky (rozsudek ze dne 10. ledna 2006, 

Skov a Bilka, C-402/03, Sb. rozh. S. I-199, bod 22 a citovaná judikatura). 

 

Jak tvrdí Honcová „Hlavním výsledkem a zároveň i cílem směrnice o odpovědnosti 

za výrobek je ochrana spotřebitele. Postupy a prostředky k dosažení tohoto cíle jsou však 

ponechány na vůli jednotlivých členských států. V případě této směrnice připadají v úvahu 

3 základní způsoby implementace do konkrétního právního řádu. 

1. Včlenění úpravy odpovědnosti za výrobek do občanského zákoníku 

2. Přijetí zcela samostatné a komplexní úpravy formou speciálního právního předpisu 

                                                             
75

 HONCOVÁ, Radka. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Odpovědnost za výrobek. 1. Vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2243-4. str. 76 a 77. 
76

 EPRAVO. Pojem výrobku a vadného výrobku v souvislosti s odpovědností za výrobek. [online].  Dostupné z  

http://www.epravo.cz/top/clanky/pojem-vyrobku-a-vadneho-vyrobku-v-souvislosti-s-odpovednosti-za-vyrobek-

20036.html 
77

 HONCOVÁ, Radka. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku. Odpovědnost za výrobek. 1. Vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2243-4. str. 76 a 77. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/pojem-vyrobku-a-vadneho-vyrobku-v-souvislosti-s-odpovednosti-za-vyrobek-20036.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/pojem-vyrobku-a-vadneho-vyrobku-v-souvislosti-s-odpovednosti-za-vyrobek-20036.html


31 
 

3. Včlenění základního ustanovení do občanského zákoníku a současné přijetí relativně 

samostatného právního předpisu.“ 
78

 

 

3.1.1 Úprava odpovědnosti za výrobek 

„Směrnice o odpovědnosti za výrobek je založena na principu objektivní odpovědnosti, 

která existuje bez ohledu na zavinění.“ 
79

 V tomto případě se nejedná o odpovědnost 

absolutní, ale o odpovědnost s možností liberalizace, od této možnosti se tedy dá na základě 

pevně stanovených liberačních důvodů zprostit. Což je vysvětleno v následujícím odstavci. 

 Podle čl. 1 směrnice o odpovědnosti za výrobek „je výrobce odpovědný za škodu 

způsobenou vadou výrobku. Od poškozené osoby se požaduje, aby prokázala škodu, vadu 

a příčinnou souvislost mezi vadou a škodou.“
80

 Dále jsou na základě této směrnice 

o odpovědnosti za výrobek podle čl. 7 stanoveny důvody, kdy není výrobce odpovědný 

za vady výrobku, a to jestliže prokáže: 

a) „že neuvedl výrobek do oběhu; nebo 

b) že je vzhledem k okolnostem pravděpodobné, že vada, která způsobila škodu, neexistovala 

v době, kdy uvedl výrobek do oběhu, nebo že tato vada vznikla později; nebo 

c) že výrobek nevyrobil pro prodej nebo jinou formu distribuce pro ekonomické účely, 

ani nevyrobil nebo nešířil v rámci své podnikatelské činnosti; nebo 

d) že vada výrobku je důsledkem shody výrobku se závaznými předpisy vydanými orgány 

veřejné moci; nebo 

e) že stav vědeckých a technických znalostí v době, kdy uvedl výrobek do oběhu, nebyl 

takový, aby umožnil odhalit vadu; nebo 

f) v případě výrobce součásti, že vada je přisuzována konstrukci výrobku, ve kterém 

je součást osazena, nebo návodu poskytnutém výrobcem výrobku.“
81

 

 Na základě výše zmíněných skutečností, může být výrobce zproštěn odpovědnosti 

za škodu.  
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3.1.2 Základní pojmy 

S oblastí odpovědnosti za výrobek se váže řada pojmů, jejichž nesprávná interpretace 

původně vedla o odlišném výkladu a uplatnění. 

a) výrobek 

Podle čl. 2 směrnice č. 85/374/EHS „se pro účely této směrnice „výrobkem“ rozumějí 

všechny movité věci s výjimkou prvotních zemědělských produktů a zvěře, i když jsou 

zabudovány do jiné movité věci nebo nemovitostí. Prvotními zemědělskými produkty se myslí 

produkty půdy, chovatelství a rybářství, s výjimkou produktů, které prošly počátečním 

zpracováním. „Výrobek“ zahrnuje i elektřinu.“ 
82

 Dle čl. 15 odst.1 písmene a) směrnice 

č. 85/374/EHS si každý členský stát může „odchylně od čl. 2 stanovit ve svých právních 

předpisech, že se ve smyslu čl. 1 rozumějí „výrobkem“ také prvotní zemědělské produkty 

a zvěř.“
83

  Z uvedené citace vyplývá, že pod pojmem „výrobek“ jsou zahrnovány všechny 

movité věci nebo věci zabudované do nemovitosti, které při naplnění podmínek stanovených 

touto směrnicí, mohou založit odpovědnost za škodu způsobenou spotřebiteli vadou daného 

výrobku.
84

 

 

b) vadný výrobek 

Dle čl. 6 směrnice č. 85/374/EHS je výrobek vadný„ jestliže neposkytuje bezpečnost, 

kterou je osoba oprávněná očekávat, s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně: 

a) prezentace výrobku, 

b) použití, u něhož lze důvodně očekávat, že výrobek bude takto použit, 

c) doby, kdy byl výrobek uveden do oběhu. 

Výrobek nelze pokládat za vadný jen z toho důvodu, že je následně uveden do oběhu 

lepší výrobek.“
85

 

Jde v zásadě o podmínky bezpečnosti výrobku, jenž má spotřebitel nárok očekávat 

vzhledem k prezentaci výrobku. Ve směrnici nejsou přesně vymezeny vady, které se mohou 

na výrobcích vyskytnout, vzhledem k široké škále možností vad.
86
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Vada jako taková se v rámci odpovědnosti za výrobek ukáže až ve chvíli, kdy je touto 

vadou spotřebiteli způsobená škoda. Pojem škoda je uveden v čl. 9 směrnice. Škoda je tedy 

vymezena jako: 

a) „škoda způsobená usmrcením nebo ublížením na zdraví, 

b) Poškozením nebo zničení jakékoliv vlastněné věci jiné než vadného výrobku 

samotného, s hodnotou sníženou o 500 EURO, za předpokladu, že věc je buďto druhu 

běžně určeného pro osobní potřebu nebo spotřebu, a byla používána poškozenou 

osobou především pro její vlastní osobní potřebu nebo spotřebu.“
87

 

Vymezení škody se tedy vztahuje jak na škodu na zdraví tak na životě osob, „které 

jsou hrazeny vždy a v jakékoliv výši“ 
88

. Dle čl. 16 směrnice je stanovena minimální hranice 

odpovědnosti výrobce za škodu, která vzniká smrtí nebo ublížením na zdraví. A to na částku 

70 milionů EUR. Dále je směrnicí určená minimální částka, kterou musí činit materiální 

škoda a to na částku 500 EUR. Podmínkou je, že věc byla používána výhradně pro osobní 

potřebu a škoda není vzniklá přímo na vadném výrobku. Škody, které jsou nižší, než 500 

EUR budou řešeny podle právních řádů daných zemí. Směrnice neřeší škody nehmotné, 

v tomto případě kompetence spadá do rukou právních řádů jednotlivých zemí. 
89

 

 

3.1.3 Subjekt odpovědnosti za výrobek 

Odpovědnost za výrobek a povinnost k náhradě škody, výrobkem vzniklé, 

má výrobce. Podle směrnice 85/374 čl. 3 se výrobcem rozumí: 

„výrobce konečného výrobku, výrobce každé suroviny nebo výrobce součásti 

a každá osoba, která uvedením svého názvu, ochranné známky nebo jiného rozlišovacího 

znaku na výrobku vystupuje jako jeho výrobce. 

Aniž je dotčena odpovědnost výrobce, považuje se každá osoba, která v rámci své obchodní 

činnosti doveze do Společenství výrobek za účelem prodeje, pronájmu, leasingu 
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nebo jakékoliv jiné formy distribuce, za výrobce ve smyslu této směrnice a je odpovědna 

jako výrobce. 

Pokud nemůže být výrobce výrobku identifikován, je každý dodavatel výrobku pokládán 

za výrobce., jestliže během přiměřené doby neuvědomí poškozenou osobu o totožnosti výrobce 

nebo osoby, která jí dodala výrobek“ 
90

  

Smysl čl. 3 směrnice 85/374 EHS spočívá jednak v tom, že přesně vymezuje, kdo je 

odpovědný za výrobek jako „výrobce“ a také řeší situaci, kdy nevíme, kdo přesně výrobek 

vyrobil, ale pouze ho do dané země přivezl za účelem prodeje. Výrobcem jsou tedy 

označovány dvě primární skupiny, buďto to může být osoba (subjekt), který výrobek přímo 

vyrobila, podílela se na jeho zhotovení a tudíž je přímo zodpovědná na vytváření vad, anebo 

to může být osoba, která sice výrobek nevyrobila, ale nese za něj odpovědnost ve smyslu 

výrobce. Jsou to tedy osoby, které výrobek prodávají pod svým obchodním jménem, dále jsou 

to např. dovozci nebo distributoři. Tímto článkem jsou spotřebitelé chráněni např. proti situaci 

kdy „výrobce“ přijde s tím, že výrobek vlastně nevyrobil a tudíž za něj nenese 

zodpovědnost.
91

 

 

3.2 Judikatura ESD v oblasti odpovědnosti za výrobek  

 

Rozhodnutí Evropského soudního dvoru v otázkách odpovědnosti za výrobek 

jsou přijímána na základě směrnice Rady č. 85/374/EHS, o sbližování právních a správních 

předpisů členských států.  

Významné v této oblasti byly rozhodnutí Evropského soudního dvoru 

C – 285/08 Dalkia France, rozhodnutí C – 52/00 Komise v. Francie, rozhodnutí 

C - 154/00 Komise v. Řecko a rozhodnutí  C- 183/00 Gonzáles Sánchez, které se týkaly 

uplatnění plného rozsahu směrnice Rady č. 85/374/EHS. 
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3.2.1 Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. června 2009 C – 285/08 Dalkia France 

V případě věci soudního řízení se francouzský kasační soud 4. června 2009 ve věci 

sporu Société Moteurs Leroy Somer v. Société Dalkia France, Société Ace Europe obrátil 

na Soudní dvůr s předběžnou otázkou týkající se výkladu čl. 9 a 13 směrnice Rady 

85/374/EHS, o rozsahu věcné působnosti směrnice a možnosti uplatnění vnitrostátního režimu 

odpovědnosti, který by umožnil získat náhradu za škodu na věci určené k podnikatelským 

aktivitám a použitých při tomto účelu.
92

  

Projednání předběžné otázky se jednalo věci odpovědnosti za škodou způsobenou 

na elektrickém agregátu nemocnice, kdy škodu způsobil přehřátý alternator. Žalovaná strana 

Meteurs Leroy Somer se domníval, že směrnice 85/374 se svou působností nevztahuje 

na výrobky podnikatelské povahy, které byly k určené k podnikatelskému použití a byly 

v tomto smyslu použity, a tudíž se nelze nést odpovědnost za způsobenou škodu.
93

   

Evropský soudní dvůr v této předběžné otázce rozhodl, že odpovědnost za výrobky 

musí být vykládána v souladu se směrnici Rady 85/374/EHS, tak aby nedocházelo k potírání 

vnitrostátního práva nebo vnitrostátní judikatury, která by poškozenému subjektu přiznávala 

možnost náhrady škody na věci stanovené k podnikatelským aktivitám a podnikatelskému 

účelu v případě, že poškozený subjekt při soudním řízení disponuje důkazy, které dokládají 

škodu, vadu výrobku a příčinnou souvislost mezi touto vadou a způsobenou škodou.
94

 

V rozsudku je stanoveno, že odpovědnost za vadné výrobky je obsažena ve směrnici a z jejího 

znění musí být odvozeno cíl a systematika.
95

 Členské státy nemohou uplatnit jiný režim 

odpovědnosti za vadné výrobky, než je daný směrnicí. V souvislosti s tímto sporem Soudní 

dvůr rovněž rozhodl, že v rámci čl. 13 směrnice Rady 85/374 mohou být uplatňovány i jiné 

režimy odpovědnosti a to smluvní nebo mimosmluvní, avšak jen v případě, že svým 

charakterem mají jinou povahu. Jedná se např. o režim odpovědnosti za skryté vady nebo 

zavinění. Rozsudek také konstatoval, že „náhrada škody způsobené na věci určené pro 

podnikatelské použití a použití pro takový účel nenáleží do působnosti směrnice 85/374“. 

Nutno ale dodat, že směrnice svou působností omezuje náhradu škody na majetku určeného 

pro osobní použití nebo osobní spotřebu a v souladu se zabezpečováním harmonické 
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hospodářské soutěže a ulehčením volného pohybu zboží neubírá členským státům právo 

na vytvoření nebo uplatnění stávající legislativy při řešení sporů o náhradu škody způsobenou 

věcí určenou k podnikatelskému použití a použití k tomuto účelu v případě, že poškozená 

strana prokáže škodu, vadu výrobku a příčinnou souvislost mezi vadou a škodou.
96

  

 

3.2.2 Další rozsudky soudního dvora s uplatněním plného rozsahu směrnice Rady 

č. 85/374/EHS 

Podstatnými rozsudky v případech uplatnění plného rozsahu směrnice Rady 

č. 85/374/EHS byly případy Komise v. Francie C – 52/00, Komise v. Řecko C – 154/00 

a rozsudek C – 153/00 Gonzáles Sánchéz. Uvedené soudní případy se týkají uplatnění plného 

rozsahu směrnice Rady č. 85/374/EHS. V těchto sporech nebylo možno stanovit minimální 

harmonizaci a členské státy byly povinny přijmout směrnici v plné míře. Nemohlo tudíž dojít 

k vyšší ochraně spotřebitele, než jak je ve směrnici stanoveno. Nebyla-li působnost směrnice 

ve vnitrostátních právních systémech plnohodnotně ustanovena, byly případy sporu v těchto 

záležitostech posuzovány jako porušení povinnosti.
97

  

V rozsudku Soudního dvora C – 52/00 z 25. dubna 2002 v případě Komise v. Francie 

bylo rozhodnuto, že Francie nesplnila ustanovení čl. 3 směrnice Rady č. 85/374/EHS. 

Ve francouzském právu je ustanoveno, že „pronajímatel nebo jakýkoli jiný dodavatel 

pro účely podnikání nese odpovědnost za vady bezpečnosti svých výrobků stejnou měrou,  

jako by byl výrobcem“. Z toho vyplývá, že dodavatel má v režimu odpovědnosti pouze 

doplňkovou funkci.  

Co se týče škod na majetku, jak již bylo uvedeno, odpovědnost za škody na majetku 

se týkají pouze osobního majetku určeného pro soukromé využití a majetku, který poškozená 

osoba používala mimo výkon vlastní pracovní profese. Přičemž náhrada škody na majetku 

je stanovena na 500EUR. V souvislosti s tímto ustanovením bylo v rozsudku C – 52/00 

Komise v. Francie ze dne 25. května 2002 a v rozsudku C – 154/00 Komise v. Řecko 
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rozhodnuto, že oba členské státy nesplnily svoji povinnost vyvstávající z čl. 9 směrnice Rady 

č. 85/374/EHS.
98

 

V případě rozsudku C – 183/00 Sánchéz v. Medicina Asturiana ze den 25. dubna 2002 

Soudní dvůr rozhodl, že  není možné odchýlit se od působnosti, cíle a výkladu směrnice 

a ani v případech vyšší ochrany spotřebitele, tak jak tomu je např. v případě směrnic 99/34, 

87/102, 97/7 anebo směrnice 90/314.
99

  

 

3.3  Možnosti snižování rizik výrobců z odpovědnosti za výrobek  

 

Po implementaci směrnice č. 85/374/EHS do českého právního řádu se na jednu stranu 

posílilo postavení spotřebitelů, zároveň však představuje velké riziko pro výrobce. I přesto, 

že výrobce učiní všechna možná opatření k tomu, aby výrobek nezpůsobil škodu ve smyslu 

odpovědnosti za výrobek, nemůže si být stoprocentně jistý, že po dobu 10 let od chvíle, kdy 

byl výrobek uveden na trh, nezpůsobí škodu. Výrobce musí být předen připraven 

na to, že v budoucnu může vzniknout daným výrobkem škoda. Vznik této škody se však 

do budoucna nedá nijak ovlivnit, předvídat ani vyloučit, proto je dobré vyvinout aktivitu 

směrem k vytvoření prostředků, které budou sloužit jednak ke snížení rizik, která výrobci 

plynou a jednak prostředků, které finančně zastřeší vznik případných škod. Tyto prostředky 

dělíme na právní, technické a smíšené. Právní prostředky řeší situaci, kdy došlo ke vzniku 

škody, anebo je s největší pravděpodobností možné vznik škody předvídat. Díky technickým 

prostředkům je možné vzniku škod předcházet a smíšené prostředky prolínají jak zabránění 

vzniku škod, tak následné řešení již vzniklých škod.
100

  

 

3.3.1 Právní prostředky snižování rizik výrobců z odpovědnosti za výrobek 

Mezi právní prostředky snižování rizik je v rámci Evropské Unie řazeno pojištění.  

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
101

 představuje jakýsi štít, který 

chrání, jak výrobce, tak spotřebitele a tudíž zabezpečuje, aby institut odpovědnosti za výrobek 
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mohl dobře fungovat. Pro spotřebitele v tom duchu, že v případě, že nastane škoda, bude jím 

újma finančně vynahrazena. A pro výrobce představuje pojištění ochranu proti finanční ztrátě 

a s ní spojené problémy s insolventností. V případě, že by podnik nebyl takto chráněn, 

vystavuje se velkému riziku, že nebude moci, škodu vzniklou spotřebiteli, uhradit, což může 

vést až k likvidaci podniku. Pojištění tedy i v případě výrobce představuje jakousi jistotu 

do budoucna.
102

 

Známe dva principy pojištění odpovědnosti za výrobek. První je „loss occurance“ 

a druhý „claims made“. Hlavní rozdíl mezi těmito principy je ve stanovení pojistné události.  

U principu „loss occurance“ je pro stanovení pojistné události nejpodstatnější ta chvíle, kdy 

vadný výrobek způsobí škodu. Jedná se tedy o ty škody, které v důsledku vady výrobku 

vznikly v době platnosti pojistné smlouvy. Můžeme rozlišovat několik druhů škod a to škody 

na majetku, na zdraví nebo na životě. V případě prvním je pro určení pojistné události zásadní 

okamžik, kdy dojde k poškození, pohřešování nebo zničení věci. V dalších dvou případech 

je zásadním okamžikem chvíle, kdy příčina výsledného stavu nastala, což u nemoci je tedy 

okamžik, kdy došlo k poškození zdraví, v případě vzniku škod na životě je to okamžik úmrtí. 

Výhodami pojištění odpovědnosti za výrobek, jsou v tomto případě pojištění, jednak 

to, že případná pojistná událost se do částky za pojištění promítne až s velkým časovým 

odstupem. A druhou výhodou je, že v případě, kdy je tedy výrobce pojištěn, dojde 

ke kompenzaci vzniklé škody v rámci pojistné smlouvy. Toto pojištění však skrývá 

i nevýhody, jednou z nich může být ta skutečnost, že pojistitel odmítne pojištění na další 

období, vzhledem ke škodě, uzavřít. Druhou nevýhodou může být také růst cen, který 

způsobí, že výše pojistného plnění nebude dostačující. A tudíž tento rozdíl bude muset 

výrobce hradit z dalších prostředku.
103

 

U principu „claims made“ v případě, kdy chceme určit pojistnou událost, je stěžejní 

moment, kdy je poprvé písemně uplatněn nárok na náhradu škody ze strany spotřebitele vůči 

výrobci. Labíková ve své knize definuje „claims made“ jako. „Princip pojištění odpovědnosti 

za výrobek kryjící škody, které mohly nastat v minulosti, ale k uplatnění nároku na náhradu 

těchto škod dochází až v době platnosti pojistné smlouvy“
104

 Výhodou tohoto principu 
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pojištění je, že můžeme vyhodnotit stávající situaci a na tomto základě pak určit příslušné 

pojistné podmínky.  Pozitivum tohoto principu spočívá také v možnosti odhadu očekávaného 

limitu plnění. Díky tomu je pak jednodušší nastavit odpovídající částku pojistného.
105

  

V České republice není pojištění odpovědnosti za výrobek povinné. Záleží tedy 

jen na výrobci, zda této možnosti využije či nebo nevyužije. Na českém trhu působí celá řada 

pojišťoven, které toto pojištění nabízí.
106

 

 

3.3.2 Technické prostředky snižování rizik výrobců z odpovědnosti za výrobek 

V současné společnosti plné vyspělých technologií nabízí trh velké množství různých 

technických řešení, které přispívají ke snižování rizik výrobců z odpovědnosti za výrobek.  

 

a) zajištění co nejvyšší bezpečnosti výrobku 

V případě snižování rizik výrobců by měl každý výrobce dávat důraz nejen 

na zajištění v případě, kdy již škoda způsobená vadou výrobku nastane, ale také učinit 

opatření, aby tyto škody vůbec nenastaly. Velmi důležitými aspekty jsou například stav 

techniky, právní předpisy v daném státě (kde bude výrobek prodáván), průmyslové standardy 

nebo technické normy. V potaz bychom měli brát také chování konkurence. Tyto a další 

náležitosti, by měl výrobce zvážit a zaměřit se cíleně na ty, které by jakkoliv mohly ovlivnit 

technický stav výrobku. Velmi důležitým je také propracovaný systém jakosti (ISO 9000), 

ale i důkladná vnitropodniková kontrola. Není však zcela vyloučeno, že i přes dokonale 

fungující systém jakosti a důslednou vnitropodnikovou kontrolu, nemůže tento výrobek 

způsobit škodu. V důsledku toho, že na trh přicházejí nové modely výrobků, starší modely 

je třeba znova přezkoumat z pohledu nových druhů rizik, která souvisejí  např. s technickým 

pokrokem. V případě zjištění, že může být negativně ovlivněna bezpečnost výrobku, 

tento výrobek přestat vyrábět či stáhnout z oběhu. To vše musí být také řádně podloženo 

dokumentací, kterou může firma použít v případě, kdy chce zmírnit dopady škody způsobené 

vadou jeho výrobku. Dalším né méně významným opatřením v rámci zajištění co nejvyšší 
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bezpečnosti výrobků je také uzavření vhodné smlouvy.
107

 Jak píše ve své knize Labíková 

„Samotné smlouvy pak, ať již mají podobu klasické individuální smlouvy nebo smlouvy 

standardizované, pak mohou zajistit, a to zejména ve vztazích s mezinárodním prvkem, 

dodržení obligatorních právních předpisů, ale i do určité míry modifikovat odpovědnost.“
108

 

 

b) stahování výrobků z trhu a odvolávání výrobků 

Evropští výrobci mohou v rámci ochrany spotřebitele a následně i své vlastní ochrany 

přistoupit ke stažení výrobku z trhu anebo odvolání výrobků.  

Stažení výrobků z trhu představuje úplné stažení daného výrobků z trhu. Tyto výrobky 

podléhají posléze v drtivé většině případů likvidaci a vlastníci, kteří vlivem stažení o výrobek 

přišli, mají právo na srovnatelný bezvadný výrobek či vrácení kupní ceny původního vadného 

výrobku.  

Naproti tomu odvoláním se rozumí stažení z trhu pouze určité speciální řady výrobků, 

které musí projít přezkoušením, popř. výměně anebo opravě.  

Důvodem stahování výrobků z trhu je nejčastěji ohrožení života, zdraví a majetku 

osob, které může být způsobeno samotným výrobkem nebo některou jeho částí.  

Stahování výrobků z trhu se nejčastěji objevuje ve farmaceutickém, leteckém, 

automobilovém, elektrotechnickém a potravinářském průmyslu. Často se také setkáváme 

se stažením výrobků pro děti, které obsahují nepovolené látky anebo malé částice či jsou jinak 

dětem nebezpečné. Příkladem stažení výrobků v automobilovém průmyslu může být stažení 

12,5 mil. osobních a nákladních aut v USA v roce 1977 kvůli bezpečnostní prohlídce. 

O dva roky později bylo staženo z důvodu vad 9 mil. automobilů, u nichž bylo podezření 

nebezpečných vad.  

Výrobci stahují své výrobky z trhu z důvodů zachování obchodní prestiže a snižování 

následných nákladů odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem. Ke stahování výrobků 

přistupují výrobci i přesto, že je nákladově velmi náročné a ve většině případů není hrazeno 

v plné míře z pojištění. I taky vysoké náklady na stažení výrobků jsou ale stále 
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několikanásobně nižší než případné škody. Stažení výrobků z trhu v případě nebezpečí je tedy 

v zájmu obou stran, spotřebitelů i výrobců.  

Pojištění stažení výrobků z trhu obsahuje zejména náklady na stažení pojištěných 

výrobků z trhu (na stažení pojištěných výrobků z trhu (včetně informace zákazníkům), 

na výměnu výrobků, vzniklé v důsledku z přerušení provozu, vynaložené na obnovu prodeje, 

na konzultanty a poradce a vynaložené náklady v souvislosti s vydíráním. Pojištění 

se vztahuje na především na případy stažení výrobku z trhu pro neúmyslně vzniklé vady 

výrobku (náhodné opomenutí součástky, omyl při vývoji apod.), stažení výrobku 

z trhu pro úmyslně způsobenou vadu anebo na případy vydírání v souvislosti s výrobky.
109

  

Samotné provedení stažení výrobků z trhu probíhá přímo, nepřímou anebo kombinovanou 

forma. Přímá forma se vztahuje na osobní kontakt s osobami souvisejícími se stažením 

výrobků. Nepřímá forma oslovuje spotřebitele skrze hromadné sdělovací prostředky. 

V případech, kdy je nezbytně nutné zajistit nejvyšší možnou míru takovéhoto opatření, bývá 

využíváno kombinované formy, která spojuje přímou a nepřímou formu realizace stažení 

výrobků z trhu. Přičemž stažení výrobků z trhu může být dobrovolné i povinné.  

Při stahování výrobků z trhu mají výrobci možnost využít služeb distributorů, 

kteří jsou schopni zajistit prohlídku výrobku, opravu anebo výměnu.  

Spotřebitelé v době, kdy výrobek prochází kontrolou nebo opravou, mohou čerpat 

náhradní výrobky nebo získat peněžní náhradu.  

V rámci Evropské unie byla ustanovena směrnice Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č.2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků, která obsahuje v čl. 3 odstavci 

2 opatření, která musí výrobci přijmout, aby došlo k zabránění rizikům vyplývajícím z vad 

výrobků. Čl. 3 přesněji uvádí, že mimo poskytnutí upozornění výrobce na vadu výrobků, musí 

výrobce „přijmout opatření úměrná charakteristikám jimi dodávaných výrobků, která jim 

umožní poskytnout informace o rizikách, jež mohou tyto výrobky představovat a provést 

vhodná opatření pro odvrácení uvedených rizik, včetně stažení dotyčného výrobku v případě 

nutnosti z trhu“.
110
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3.3.3 Smíšené prostředky snižování rizik výrobců z odpovědnosti za výrobek 

a) návod na použití výrobku 

Návod na použití výrobku je nejlevnějším způsobem jak snížit rizika, která výrobci 

plynou z odpovědnosti za výrobek. V zásadě se jedná o právně technický prostředek, který 

vede ke snížení rizik plynoucích z odpovědnosti za výrobek. Pokud se podíváme na tu právní 

stránku, můžeme ji pojímat jako jakousi prevenci proti vzniku rizik, která plynou z užívání 

výrobku spotřebitelem a to ve smyslu ochrany majetku, zdraví a života spotřebitele. Návod 

na použití by ve svém smyslu měl být vyčerpávající co do výčtu informací, které zákazníka 

upozorňují na možná rizika plynoucí s používáním výrobku, či preventivní doporučení 

jak s výrobkem zacházet. Návod by měl být také kompatibilní s instrukcemi na obalu 

či příbalovým letákem výrobku.
111

 

Pro vypracování návodu existují určité zásady, které vedou ke správnému použití 

výrobků a sdělení dalších informací, které jsou spotřebiteli výrobcem poskytovány.  

 Základní požadavky na návody k použití výrobků 

Velmi důležitým aspektem je u výrobku jeho identifikovatelnou. Výrobek nesmí být 

zaměnitelný s jiným výrobkem, který má podobné funkce či označení. V návodu má být 

vymezeno jak správně výrobek používat, včetně informací o servisu či údržbě výrobku 

a kdo může být uživatelem tohoto výrobku. Dále je nutné uvést, jakým způsobem by výrobek 

neměl být používán a měl by upozorňovat na nebezpečí hrozící v případě používání tímto 

zakázaným způsobem. Při tvorbě návodů jde důležité brát v potaz, také konečného 

spotřebitele, který bude výrobek užívat. Zda se jedná o seniory, děti, mentálně postižené 

či invalidní spotřebitele. V každém z těchto případů, musí být návod přizpůsoben té dané 

skupině obyvatelstva. Je vhodné upozornění doporučující, komu je výrobek určen zvýraznit 

či nějak označit, aby bylo viditelné. Důležité jsou také daty. A to u výrobků, které mají 

omezenou dobu životnosti, doba jejich upotřebitelnosti v jiných případech datum revize, 

povinný servis (např. u aut) aj. 

 Umístění návodu k použití  
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„Existují tři možnosti umístění návodu k použití nebo jeho částí. V doprovodném 

materiálu k výrobku, na vlastním výrobku anebo na obalu.“ 
112

  

 Provedení návodů 

Všechny výrobky jedné výrobní řady musí mít identický návod. Můžou se lišit pouze 

v případě, že se jedná o odlišný typ. Důležitá je také čitelnost textu na návodu. Velikost písma 

musí být dostatečná, aby byla čitelná. Informace v návodu musí být jednoznačné 

a srozumitelné. V případě rozsáhlejší návodů na více stran, je vhodné vytvořit také obsah. 

 Barvy 

Barvy by měly být voleny tak, aby nesnižovaly čitelnost daného návodu. Důležité 

je také přihlédnout k významu jednotlivých barev. Červená je zákaz, modrá je příkaz, žlutá 

je výstraha, zelená je bezpečí. A podle toho jednotlivé barvy v návodu používat. 

 Struktura sdělovaných informací 

Základní princip je zachování postupu. Nejprve se sdělovaná informace přečte a teprve 

potom dochází k uskutečnění akce. 

 Užívání slovní zásoby a větných konstrukcí 

Návod by měl být jasný, stručný a srozumitelný pro každou osobu. V případě 

technických termínů, by měly být tyto vysvětleny. V návodu se používá rozkazovací způsob 

(př. zapněte přístroj..) Uživatel je přímo oslovován. (př. zapněte do zásuvky a ne když 

spotřebitel zapne přístroj do zásuvky). 

 Jazyková verze návodu 

Návod by měl být v úředním jazyce té dané země, pro kterou je výrobek vyroben.  

 Použití obrázků, tabulek a vývojových diagramů v návodech 

Obrázek by měl být srozumitelný. Text, který se váže k obrázku, by měl být na stejné 

straně jako obrázek. Tyto pravidla platí i pro tabulky a vývojové diagramy. 

 Možnost odstranění jednoduchých poruch výrobku uživatelem  
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V návodu by měl být postup jak jednoduché poruchy snadno odstranit. Tyto by měly 

být dobře prověřeny, aby jimi spotřebitel neohrozil svou bezpečnost. 

 Upozornění na nebezpečí 

Všechna bezpečnostní upozornění musí být řádně vyznačena a zdůrazněna, např. 

velikostí nebo typem písma. Je rovněž vhodné používat také symboly a barvy. 

 Použití varovných světelných a zvukových signálů 

Tyto signály musí být jasně odlišitelné od jiných signálů. V případě, že může nastat 

nějaké nebezpečí, tento signál by měly nebezpečí hlásit v dostatečném předstihu, aby bylo 

možné hrozící nebezpečí odvrátit. V návodu k použití musí být tyto signály vysvětleny. 

 Životnost návodu k použití  

Životnost návodu by měla být stejná jako životnost výrobku. Návod musí být 

přizpůsoben podmínkám, ve kterých bude výrobek používán, tak aby byla zabezpečená 

možnost, kdykoliv si tento návod znovu přečíst.
113

 

b) zhodnocení návodu k použití výrobku 

Kvalitu návodu k použití lze zjistit pomocí dvou metod. U první metody je zapotřebí 

kvalifikovaných expertů, kteří kvalitu zpracování návodu posoudí. Je zde vhodné přibrat 

k posouzení třetí nezávislou stranu, která provede a vyhodnotí expertní posouzení. Druhá 

metoda spočívá ve využití interaktivní techniky, kdy se vybere určitá skupina spotřebitelů. 

Skupina musí být zastoupená podle následujících hledisek např. pohlaví, věk, zdravotní stav, 

vzdělání nebo také hlediska zdravotního postižení, či zda člověk píše levou nebo pravou 

rukou, gramotnost atd. Reprezentativní skupina by měla mít minimálně 5 osob a to v případě 

užšího spektra výše uvedených hledisek. V případě širšího spektra hledisek by měla být 

skupina zastoupených spotřebitelů širší. Hlavním smyslem druhé metody je získání informací 

od konečného spotřebitele, které pak vedou k propracovanějšímu návodu. Díky této metodě 

získá prodejce představu, zda je návod sestavený tak, aby byl pochopitelný pro danou skupinu 

zákazníků. A zda nemá mezery, co se týče obsluhy výrobku. Konečný spotřebitel může 

přinést nové informace co se týče chybných použití výrobků, které zatím návod neobsahuje.  
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Návod k použití, jak již vyplývá z předchozího textu, je velmi důležitou a nedílnou 

součástí výrobku. Jehož sestavení je potřeba věnovat náležitou pozornost. Návod musí být 

zpracovaný jak po technické stránce, tak po stránce obsahové tak, aby zahrnoval veškerá 

možná opatření, která předcházejí škodám, jejichž vznik je možný v případě neodborného 

zacházení s výrobkem.  

 

3.4 Odpovědnost za výrobek v pojetí české právní úpravy 

 

  Znalost legislativy, která upravuje odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, 

by neměla být pouze výsadou právníků, ale měl by jí znát i běžný občan, protože se může stát 

obětí škody způsobené vadou výrobku.
114

 

 Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku respektive odpovědnost za výrobek 

je v pojetí českého práva obsažena v zákoně č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadou výrobku. V době, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, 

přijala právní úpravu týkající se odpovědnosti za výrobek a to na základě výše rozebírané 

směrnice 85/374/EHS. Harmonizace národního práva s právem evropským proběhla 

na základě zákona č.209/2000 a to z důvodů změny některých částí zákona, které 

nezajišťovaly řádné dostání směrnice 85/374/EHS.
115

 Tato právní úprava je plně kompatibilní 

se směrnicí 85/374/EHS a umožňuje, aby ten komu vznikla škoda, způsobená vadou výrobku, 

obdržel přiměřenou náhradu.
116

 

 

3.4.1 Vymezení zákona č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou 

výrobku  

  První ustanovení zákona č.59/1998 Sb. může být mylně pojímáno jako odpovědnost 

výrobce za vadu výrobku. Avšak správně se jedná o odpovědnost za škodu, která nastane 

vlivem používání vadného výrobku. Nedochází tak k plnění za vady daného výrobku, 

ale k plnění za škodu vadným výrobkem vzniklou.  
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 „Výrobcem se pro účely tohoto zákona rozumí: 

  výrobce konečného výrobku, suroviny nebo součásti výrobku, jakož i osoba, 

která uvede na výrobku své jméno, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak,  

 každá osoba, která v rámci své obchodní činnosti doveze výrobek za účelem prodeje, 

nájmu nebo jiného způsobu užití; tím není dotčena odpovědnost výrobce podle 

písmene a),  

 každý dodavatel výrobku za podmínky, že nemůže být určen výrobce podle písmene a), 

pokud ve lhůtě jednoho měsíce od uplatnění nároku na náhradu škody nesdělí 

poškozenému totožnost výrobce podle písmene a) nebo osobu, která mu výrobek 

dodala; totéž platí v případě dovozu, pokud není známa osoba, která výrobek dovezla 

podle písmene b), i když je výrobce podle písmene a) znám.”
117

 

 

  Výrobkem se chápe „jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak 

získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobkem jsou 

rovněž součásti i příslušenství věci movité i nemovité; za výrobek se považuje i například 

elektřina.“
118

 

 

  Dále zákon vymezuje, kdy je výrobek považován za vadný. Je to v těch případech, kdy 

z pohledu jeho užití neposkytuje vlastnosti, jež jsou od něho očekávány vzhledem k tomu jak 

je prezentován, nebo podle účelu, který je předpokládán, že k němu bude výrobek sloužit 

nebo dobu, kdy byl výrobek dán na trh.
119

 

  Podle zákona č. 59/1998 Sb. § 1 je odpovědnost výrobce za vadu výrobku vymezena 

následovně: 

  „Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě 

na jiné věci, než je vadný výrobek, určené a užívané převážně k jiným než podnikatelským 

účelům, odpovídá výrobce poškozenému za vzniklou škodu, jestliže poškozený prokáže vadu 

výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou. Výrobce 

se může odpovědnosti zprostit pouze na základě skutečností stanovených v §5 tohoto 
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zákona.“
120

 Vzhledem k odkazu na článek 5 zákon neukládá odpovědnost za výrobek 

jako absolutní. Výrobce se může zprostit odpovědnosti a to v těchto případech, kdy: 

a) prokáže, že výrobek na trh nedodal, nebo 

b) prokáže, že vada, která způsobila škodu, v době, kdy výrobce dodal výrobek na trh, 

neexistovala, nebo nastala až později 

c) výrobek nevyrobil, aby ho prodal nebo využil pro podnikatelské účely, ani že tento 

výrobek nebyl vyroben nebo poskytován v rámci jeho podnikání nebo,  

d) vada na výrobku je dopadem plnění právních předpisů nebo 

e) v době, kdy byl výrobek uváděn na trh, byl stav vědeckých a technických znalostí 

na takové úrovni, že neumožňoval zjistit vady výrobku.
121

 

  Výše škody, kterou je výrobce povinen nahradit, je stanovena na částku, 

která se vypočítává kurzem devizového trhu
122

, tato částka musí být vyšší než 500 EUR. 

Pokud je škoda způsobená v důsledku vady výrobku jednáním třetí osoby, nebo opomenutím 

třetí osoby, za škodu v plném rozsahu odpovídá její výrobce. Vůči této osobě může výrobce 

uplatňovat postih. Právo na náhradu škody se promlčuje tři roky od dne, kdy se spotřebitel 

o škodě dozvěděl, nebo se vzhledem k okolnostem mohl o škodě dozvědět. Právo na náhradu 

škody zaniká 10 let od uvedení vadného výrobku na trh. (co to znamená, že použije 

ustanovení občanského zákoníku, kdy a v jakých případech se použije) Tento zákon 

se nevztahuje na náhradu škody způsobené jadernými událostmi,  

  Přijetím zákona č. 59/1998 Sb. byla do českého práva zavedena koncepce institutu 

odpovědnosti za výrobek, která zabezpečuje nejen náhradu a postih škod na výrobku 

vzniklých, ale také klade motivační tlak na výrobce, aby produkovali výrobky, které budou 

tomuto institutu vyhovovat. Vytváří se tak tlak na výrobce, kteří se snaží vyrábět kvalitnější 

výrobky, co se předpisů a norem týká, a také se upevňuje postavení spotřebitele. Avšak s tím, 

že jsou na spotřebitele kladeny vyšší nároky spojené s adekvátním užíváním výrobku, 

dle návodu a účelem, k němuž je výrobek určen. V konečné fázi to má pozitivní dopad 

na zvýšení kvality výroby a zlepšení úrovně služeb a importovaných výrobků. 
123
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4 Obecná bezpečnost výrobků 
 

Jedním z klíčových pojmů ochrany spotřebitele je bezpečnost výrobků uváděných 

na trh, s tím, že tyto výrobky, které se na trh dostanou, musejí být bezpečné. Odpovědnost 

za bezpečnost výrobků podle směrnice 2001/95/ES nese výrobce. Pojem výrobce je touto 

směrnicí přesně vymezen. Do českého práva byla směrnice implementovaná zákonem 

102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a změně některých zákonů.
124

 

 

4.1 Zákonná úprava bezpečnosti výrobků (Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti dále jen „směrnice č.2001/95/ES“) 

 

Směrnice č.2001/95/ES si dává za cíl, aby všechny výrobky, které jsou uváděny na trh 

byly bezpečné. 

 

4.1.1 Výrobek 

Směrnice vymezuje výrobek jak pozitivně tak negativně. V pozitivním smyslu 

dle čl. 2 směrnice je „výrobkem každý výrobek, který je určen – rovněž v rámci poskytnutí 

služby – spotřebitelům nebo pravděpodobně bude za rozumně předvídatelných podmínek 

spotřebiteli používán, a to i když jim určen není, a je za úplatu nebo bezplatně dodáván 

nebo poskytován v rámci obchodní činnosti, bez ohledu na to, zda je nový, použitý 

nebo upravený“.
125

 

V negativním smyslu tato směrnice říká, že za výrobek nejsou považovány „použité 

výrobky dodávané jako starožitnosti nebo jako výrobky, které musí být před použitím 

opraveny nebo upraveny, a to za předpokladu, že dodavatel o tom osobu, které výrobek 

dodává, jasně informuje“.
126
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4.1.2 Bezpečný a nebezpečný výrobek 

Dále je směrnicí definován pojem bezpečný a nebezpečný výrobek. „Bezpečným 

výrobkem je každý výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek 

použití, včetně požadavků na životnost, a případně na uvedení do provozu, instalaci a údržbu, 

nepředstavuje žádné riziko nebo představuje pouze minimální rizika slučitelná s použitím 

výrobku a považovaná za přijatelná a odpovídající vysoké úrovni ochrany zdraví 

a bezpečnosti osob, přičemž se berou v úvahu zejména: 

 charakteristiky výrobku, včetně jeho složení, balení, návodů k montáži a případně 

i instalaci a údržbě, 

 vliv na jiné výrobky, na jiné výrobky, jestliže lze rozumně předpokládat, že výrobek 

bude používán s jinými výrobky, 

 obchodní úprava výrobku, označování štítkem, veškerá upozornění a návody 

k jeho použití a zneškodnění a veškeré další údaje nebo informace týkající se výrobku, 

 kategorie spotřebitelů, kteří jsou vystaveni riziku při používání výrobku, zejména děti 

a starší osoby.“
127

 

Za bezpečný výrobek se považuje i ten, u něhož je možné dosáhnout vyšší úrovně 

bezpečnosti, nebo který nepředpokládá vyšší stupeň rizika, než výrobky jiné.  

Za nebezpečný výrobek je pak považován každý výrobek, který nevyhovuje definici 

„bezpečného výrobku“ uvedené v písmenu b);
128

 

 

4.1.3 Vážné riziko 

Pojmem vážné riziko se rozumí „každé vážné riziko, které vyžaduje rychlý zásah 

ze strany orgánů veřejné moci, včetně rizika, jehož účinky nejsou bezprostřední.“
129

 

4.1.4 Výrobce a distributor 

Výrobcem je podle čl. 2 směrnice obecné bezpečnosti výrobků:   

 výrobce výrobku, pokud je usazený ve Společenství, a každá další osoba, 

která vystupuje jako výrobce způsobem, že opatří výrobek svým názvem, ochrannou 

známkou nebo jiným rozlišovacím znakem, nebo osoba, která výrobek upraví; 
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 zástupce výrobce, pokud výrobce není usazený ve Společenství, nebo dovozce 

výrobku, jestliže žádný zástupce usazený ve Společenství neexituje, 

 další subjekty z oboru v dodavatelském řetězci, pokud jejich činnosti mohou mít vliv 

na vlastnosti týkající se bezpečnosti výrobku.
130

 

Distributorem je každý subjekt z oboru v dodavatelském řetězci, jehož činnost nemá 

vliv na vlastnosti týkající se bezpečnosti výrobku. Jedná se tedy o osobu, která výrobky 

prodává, zprostředkovává jejich prodej nebo je jiným způsobem dává k dispozici 

spotřebitelům, avšak nijak nemůže vlastnosti výrobků svou činností ovlivnit.“
131

 

4.1.4 Odvolání 

„Odvoláním jsou všechna opatření, která vedou k vrácení nebezpečného výrobku, 

který už byl dán k dispozici spotřebitelům a to buď výrobcem, nebo distributorem.“
132

 

Odvolání se používá v případě, že již není možno použít jiného prostředku. Využívá se ho v 

situaci, 

kdy to za vhodné uzná sám výrobce, anebo je k tomu nucen příslušným orgánem dozoru.  

4.1.5 Stažení  

Jedná se o ta opatření „namířená k zabránění distribuce, vystavování nebo nabízení 

výrobku nebezpečného pro spotřebitele“. Stažení se používá v případě, že výrobek ještě nebyl 

uveden na trh.  

 

4.2 Povinnost výrobců a distributorů 

 

Výrobci jsou povinni dodávat na trh výrobky, které jsou v souladu s obecnými 

požadavky na bezpečnost. Jejich povinností je také poskytnout spotřebiteli informace, 

díky nimž budou schopni zhodnotit rizika, která se vztahují k výrobku, pokud tato rizika nelze 

přímo vidět.
133
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Hlavním úkolem výrobců je tedy dodávat na trh bezpečný výrobek. 

Dle čl. 3 je za bezpečný výrobek považován ten, který je „ve shodě se zvláštními 

vnitrostátními právními předpisy členského státu, na jehož území je uváděn na trh, pokud jsou 

tyto předpisy členského státu, na jehož území je uváděn na trh, pokud jsou tyto předpisy 

vypracovány v souladu se Smlouvou, a zejména s články 28 a 30 Smlouvy, a stanovují 

požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitele, které musí výrobek splňovat, 

aby mohl být uveden na trh“.
134

 

Dále jsou výrobci povinni v rámci svých aktivit přijmout příslušná opatření, díky nimž 

budou informování o rizicích, které mohou jejich výrobky způsobovat. A učinit opatření, 

která odvrátí hrozící riziko, např. stažení výrobku z trhu aj. V rámci tohoto opatření musí 

výrobce zabezpečit řádné informování spotřebitele o identifikačních údajích a podrobnostech, 

které přímo uvede na obal výrobku. Důležitým aspektem je také provádění zkoušek vzorků 

výrobků, které jsou uváděny na trh a řešení případných stížností. O těchto sledováních 

pak průběžně informovat distributory.
135

 

Povinností distributorů je jednat tak, aby zajišťovali soulad s danými požadavky 

na bezpečnost výrobků. Nedodávat na trh výrobky, o který předem vědí, nebo o nichž 

by na základě jim dostupných informací měli vědět, že jsou v rozporu s požadavky 

na bezpečnost. Dále jsou povinni sledovat, zda výrobky dodané na trh splňují bezpečnost. 

Souběžně s prodejem výrobku, jsou pak povinni dodat příslušné doklady, díky nimž je možné 

dohledat původ výrobku. V případě, že nastane situace, že je potřeba zabránit rizikům, jsou 

povinni spolupracovat s příslušnými orgány.
136

 

V případě, že výrobci a distributoři jsou si vědomi, nebo by si na základě informací, 

které mají, měli být vědomi, že výrobek, který na trh dodali, představuje riziko, jsou povinni 

tuto skutečnost ihned oznámit příslušným orgánům členských států. V případě, že si příslušný 

orgán žádá, aby výrobci a distributoři spolupracovali, na odstranění rizik, jež díky výrobkům, 

které na trh dodali, hrozí, jsou výrobci a distributoři povinni žádosti vyhovět. Povinnost 

informovat dané orgány je upřesněna v příloze I směrnice.
137
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4.3 Povinnosti a pravomoci členských států 

 
Členské státy dohlížejí na to, aby výrobci a distributoři plnili své povinnosti, 

které jim vyplývají ze směrnice, tím, že budou na trh dodávat jen bezpečné výrobky. Členské 

státy ustanoví orgány, které sledují soulad výrobků s obecnými požadavky na bezpečnost. 

Dále pak členské státy vymezí úkoly, pravomoci, organizaci a způsob spolupráce příslušných 

orgánů. Informují komisi, ta pak předává informace dalším členským státům. Jednou z dalších 

pravomocí je také stanovování sankcí za porušení předpisů přijatých na základě směrnice. 

Tyto sankce musí být přiměřené, účinné a odrazující.
138

  

 

Čl. 8 směrnice uvádí opatření, která mohou orgány členských států přijímat. Orgány 

členských států mohou: 

a) „u každého výrobku: 

 organizovat v odpovídajícím rozsahu příslušné kontroly jeho vlastností 

z hlediska bezpečnosti, a to i po jeho uvedení jako bezpečného na trh, 

až do konečného stadia používání nebo spotřeby; 

 vyžadovat od zúčastněných stran všechny nezbytné informace; 

 odebírat vzorky výrobků a podrobovat je zkouškám bezpečnosti; 

b) u každého výrobku, který by mohl za určitých podmínek představovat riziko: 

 vyžadovat, aby byl uveden na trh s odpovídajícím upozorněním 

na rizika, která může představovat; toto upozornění musí být snadno 

srozumitelné a jasně formulované v úředních jazycích členského státu, 

ve kterém je výrobek uváděn na trh;  

 podrobit jeho uvedení na trh takovým předběžným podmínkám, 

aby byl bezpečný; 

c) u každého výrobku, který by mohl představovat riziko pro určité osoby: 

 nařídit, aby byly tyto osoby upozorněny na riziko včas a vhodným 

způsobem, 

 včetně zveřejnění zvláštních upozornění; 

d) u každého výrobku, který by mohl být nebezpečný: 
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 dočasně zakázat jeho dodávání, nabízení k dodání nebo jeho vystavování, 

a to na dobu nezbytnou pro různá hodnocení bezpečnosti, zkoušky 

a kontroly; 

e) u každého nebezpečného výrobku: 

 zakázat jeho uvedení na trh a zavést nezbytná související opatření 

k zajištění dodržování tohoto zákazu; 

f) u každého nebezpečného výrobku, který je již uveden na trh: 

 nařídit nebo zorganizovat jeho skutečné a okamžité stažení a varovat 

spotřebitele před rizikem, které představuje; 

 nařídit nebo zkoordinovat, případně spolu s výrobci a distributory 

zorganizovat za vhodných podmínek jeho odvolání od spotřebitelů 

a jeho zničení. 

 

Opatření přijatá příslušnými orgány, dle tohoto článku, mohou být určena: 

a) výrobci, 

b) distributorům v rámci jejich činnosti, zejména pak straně odpovědné za prvotní 

distribuci na vnitrostátním trhu, 

c) v případě nutnosti všem dalším osobám s ohledem na spolupráci při akcích 

zaměřených na zabránění riziku vyplývající z výrobku.“
139

 

 

4.4 Systémy Společenství pro rychlou výměnu informací 

 

RAPEX je zkratkou názvu Rychlého informačního systému o nebezpečných 

spotřebitelských výrobcích nepotravinářksého charakteru (Rapid Alert System for Non-Food 

Products) definovaného v čl. 2 písm. a) směrnice č. 2001/95/ES. Výjimku tvoří farmaceutické 

výrobky, které jsou z působnosti systému vyňaty. RAPEX slouží k oznamování přímého 

i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými 

výrobky dostali do styku. Systém RAPEX je vymezen směrnicí Rady o všeobecné 

bezpečnosti výrobků (2001/95/ES). V České republice je implementován zákonem 

                                                             
139

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES čl. 8 



54 
 

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

ČR č. 396/2004 Sb. o postupech obsahu a formě informace o výstupu nebezpečných 

nepotravinářských výrobků.
140

  

Cílem systému RAPEX je zvýšit úroveň bezpečnosti výrobků, předcházet rizikům, 

které se týkají zdraví a bezpečnosti spotřebitele, a to tak, že prodej výrobků, které znamenají 

riziko pro spotřebitele, zakáže. Dále pak zjednodušení kontroly účinnosti přijatých opatření 

v oblasti bezpečnosti výrobků. 

Česká verze informačního systému je v současnosti běžně dostupná na stránkách 

spotřebitelských organizací, jako např. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky 

či Spotřebitel.cz. Každý spotřebitel může volně do databáze systému nahlédnout. V týdenním 

intervalu je databáze systému RAPEX aktualizována o nové případy nebezpečných 

výrobků.
141

 V případě, že se na trhu objeví nebezpečný výrobek, Evropská komise tuto zprávu 

vloží do systému. Díky systému jsou pak informovaný zbylé země Evropské Unie. Informace 

o nebezpečných výrobcích pocházejí od výrobců nebo distributorů anebo tuto skutečnost 

zjistily národní dozorové orgány trhu. 

Za zajištění systému pro rychlou výměnu informací Evropských společenství 

v situacích, kdy hrozí vážné a bezprostřední riziko pro bezpečnost a ochranu zdraví 

spotřebitelů, které plyne z výrobků, jež nejsou potravinami, je odpovědné Ministerstvo 

průmyslu a obchodu.  Oznámení výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků mají 

na starosti orgány dozoru. Tuto skutečnost oznamují Ministerstvu. V situaci, kdy může riziko 

plynoucí z nebezpečného nepotravinářského výrobku přesáhnout hranice České republiky, 

má ministerstvo úlohu o tomto výrobku, a to bez zbytečných odkladů, informovat Komisi. 

V případě, že ministerstvo dostane od Komise rozhodnutí o výskytu nebezpečného 

nepotravinářského výrobku mimo území daného státu, v rámci EU, tuto skutečnost 

má povinnost neprodleně oznámit příslušnému orgánu dozoru. Orgán dozoru pak ve lhůtě 

dvaceti kalendářních dnů nařídí zákaz uvedení výrobku do oběhu nebo nařídit stažení výrobku 

z oběhu. Komise může také stanovit jinou než 20-ti dennní lhůtu. K tomu, aby systém rychlé 

výměny informací fungoval, bylo v České republice vydáno nařízení vlády 

č.396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných 
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nepotravinářských výrobků. Jak již bylo výše zmíněno citované povinnosti, se nevztahují 

na léčiva a na informování o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků dle zákona 

č.13/2000 Sb.
142

 

Z grafu č. 4.1 níže uvedeného můžeme vidět, že v roce 2011 Komise distribuovala 

prostřednictvím systému RAPEX 1,803 oznámení na spotřebitelské produkty, 

které představovaly riziko pro zdraví a bezpečnost. Celkového počtu oznámení bylo 

1556 oznámení distribuováno na základě článku 12 směrnice o obecné bezpečnosti výrobku 

a čl. 22 nařízení EC č.765/2008. Jedná se o preventivní nebo restriktivní opatření na produkty, 

které představují závažné riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Mohou být přijaty buď 

vnitrostátními orgány, např. zastavením nebo zákazem prodeje, nebo jsou prováděny 

dobrovolně hospodářskými subjekty, např. stažení z trhu, na základě připomínek spotřebitelů. 

Celkem 58 oznámení bylo rozesláno členským státům na základě čl. 11 směrnice 

o odpovědnosti za výrobek a čl. 23 nařízení (EC) č. 765/2008. To se týká opatření přijatých 

vnitrostátními orgány s odkazem na výrobky, které představují rizika klasifikována jako méně 

než závažné. Oznámení podle článku 23 nařízení (EC) č. 765/2008 se mohou také týkat 

dobrovolných opatření hospodářských subjektů. V roce 2011 bylo distribuováno 

189 oznámení členským státům pro informační účely neboť nesplňují podmínky pro distribuci 

v rámci některých z výše uvedených právních základů.
143
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Graf 4.1 Celkový počet oznámení 

 

Zdroj: EC.EUROPA. 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous 

RAPEX [online].  Dostupné z  

productshttp://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2011_rapex_report_en.pdf 

 

Celkově počet oznámení potvrzených Komisí v posledních letech neustále rostl, 

a to více než čtyřikrát. V letech 2004 to bylo 468 oznámení, v roce 2010 již 2,244. 

V roce 2011 poprvé od zahájení provozu stávajícího systému RAPEX, celkový počet 

oznámení klesl o 20% (1,803 oznámení oproti 1,244 v roce 2010). Což představuje 

meziroční nárůst o 81% v roce 2005, o 24% v roce 2006, o 53% v roce 2007, 

o 16% v roce 2008, o 7% v roce 2009 a o 13% v roce 2010. Počet oznámení 

na výrobky představující závažné riziko byl o 21% nižší než v roce 2010. 
144
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Graf 4.2 Počet oznámení v letech 2003-2010 

 

Zdroj: EC.EUROPA. 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous 

RAPEX [online].  Dostupné z  

productshttp://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2011_rapex_report_en.pdf 

 

Počet oznámení distribuovaných pouze pro informační účely klesl o 22% ve srovnání 

s rokem 2010 (189 oznámení oproti 243). Snížení počtu těchto oznámení nastalo i vzhledem 

k tomu, ze oznámení předložena členskými státy Komisi, se neustále zlepšují v kvalitě. 

Zejména, nahlášené produkty a rizika, které představuji, jsou lépe rozpoznatelné, 

což znamená, že ostatní členské státy jsou schopny lépe najit produkty na svých trzích 

a přijmout kroky na ochranu spotřebitele.
145

 

V roce 2011, polovina ze zúčastněných zemí oznámila, že měla méně nebezpečných 

produktů než v roce 2010. Nicméně rozdíl mezi státy s nejvyšší a nejnižší mírou oznámení 

zůstal stejný jako v roce předchozím. Což odráží skutečnosti, že celkový podíl pěti nejčastěji 

ohlašujících zemí (Španělsko, Bulharsko, Maďarsko, Německo a Anglie) je stále na úrovni 

47% stejně jako v roce 2010.
146
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Graf 4.3 Pět nejčastěji oznamujících zemí v roce 2011 

 

Zdroj: EC.EUROPA. 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous 

RAPEX [online].  Dostupné z  

productshttp://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2011_rapex_report_en.pdf 

 

Graf 4.4 Pět nejčastěji oznamujících zemí v roce 2010 

 

Zdroj: EC.EUROPA. 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food dangerous 

RAPEX [online].  Dostupné z  

productshttp://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2011_rapex_report_en.pdf 

 

4.5 Systém RASFF 

 

Systém RASFF byl ustaven na základě čl. 50 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č.178/2002. Zkratka anglického názvu vychází z Rapid Alert System for Food 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2011_rapex_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/docs/2011_rapex_report_en.pdf
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and Feed. V českém překladu systém rychlého varování pro potraviny a krmiva. Úkolem 

systému RASFF je poskytovat informace o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi 

členy systému.
147

  

V každém členském státě jsou zřízena kontaktní místa. Mezi kontaktními místy 

probíhají výměny informací o nebezpečných výrobcích a krmivech. V případě, 

že se v kterémkoliv z členských států zjistí, že je na trhu nebezpečný výrobek či krmivo, předá 

se tato informace neprodleně přes systém RASFF Evropské komisi. Komise toto hlášení dále 

vyhodnocuje a tuto informaci posléze sdělí všem členům RASFF. A to prostřednictvím 

jednoho ze čtyř druhů hlášení. Hlášení může nabývat podobu varování, informace, odmítnutí 

na hranicích anebo novinky.  

 

Obr. 4.1 Varování  

 

 

Zdroj: BEZPEČNOST POTRAVIN. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva. [online].  Dostupné z  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/system-rychleho-varovani-pro-potraviny-a-krmiva-(rasff).aspx 

 

Varování se používá ve chvíli, kdy jsou potraviny či krmiva, která představují závažná 

rizika, v přímém prodeji a tudíž je velká šance, že s nimi přijde spotřebitel do styku. V těchto 

případech je nutné jednat rychle. 
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Obr. 4.2 Informace 

 

 

Zdroj: BEZPEČNOST POTRAVIN. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva. [online].  Dostupné z  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/system-rychleho-varovani-pro-potraviny-a-krmiva-(rasff).aspx 

 

Informace se používají se v případech, kdy nebezpečné potraviny či krmiva už nejsou 

v oběhu nebo riziko z nich plynoucí není tak velké, a není rychlý postup od ostatních 

členských států vyžadován. 

 

Obr. 4.3 Odmítnutí na hranicích 

 

Zdroj: BEZPEČNOST POTRAVIN. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva. [online].  Dostupné z  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/system-rychleho-varovani-pro-potraviny-a-krmiva-(rasff).aspx 

 

Odmítnutí na hranicích se týká potravin a krmiv, jež byly testovány na vnějších 

hranicích EU (a EHP), bylo u nich zjištěno zdravotní riziko, a proto nebyly přijaty. 
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Obr. 4.4 Novinky 

 

 

Zdroj: BEZPEČNOST POTRAVIN. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva. [online].  Dostupné z  

http://www.bezpecnostpotravin.cz/stranka/system-rychleho-varovani-pro-potraviny-a-krmiva-(rasff).aspx 

 

Novinky představují všechny informace, které se týkají bezpečnosti potravin a krmiv. 

Tyto informace nejsou oznámovány varováním ani informacemi, ale jsou významné 

pro kontrolní orgány.
148

 

Do databáze RASFF je možno nahlížet přes internetové stránky Evropské komise 

a jsou běžně dostupné pro každého občana.  

V České republice je fungování RASFF upraveno nařízením vlády 

č. 98/2005 Sb. “Národním kontaktním místem (NKM) v RASFF je podle §15 odst. 4 zákona 

č.110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce (SZPI).”
149

 Národní kontaktní místo shromažďuje informace ze všech dozorových 

orgánů nad potravinami a krmivy v ČR.
150

  

 

Členy sítě RASFF v ČR jsou: 

 Ministerstvo zemědělství 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo spravedlnosti 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
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 Státní zemědělská a potravinářská inspekce  

 Státní veterinární správa České republiky  

 Orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví) 

 Orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo vnitra) 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

 Celní orgány  

 Orgány veterinárního dozoru (Ministerstvo obrany) 

 Ústav zemědělské ekonomiky a informací
151

 

Pokud některý z dozorových orgánů ČR zjistí výskyt nebezpečného výrobku, odešle 

NKM informace získané od jednotlivých účastníků národního systém do Evropské komise. 

Každý členský stát je o kontrolních zjištěních zpětně informován.  

Každý týden jsou na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin 

zveřejňovány přehledy notifikací. Ty jsou zpracovávány Ústavem zemědělské ekonomiky 

a informací na základě přehledů Evropské komise. Pokud se jedná o přehledy notifikací 

nebezpečných krmiv, ty jsou uveřejněny na stránkách www.bezpecna-krmiva.cz. Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce uveřejňuje přehled oznámení. V průběhu roku se tento 

přehled neustále obnovuje a doplňuje o aktuální oznámení.
152

  

Koordinaci systému RASFF v České republice zabezpečuje Ministersvo zemědělství 

společně s Ministerstvem zdravotnictví.
153

 

 

4.6 Obecná bezpečnost v pojetí české právní úpravy - Vymezení zákona 

č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků)  

 

„Účelem tohoto zákona je, v souladu s právem Evropských společenství, zajistit, aby výrobky 

uváděné na trh a do oběhu byly bezpečné”
154
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Tento zákon je po několika novelách považován za zcela kompatibilní se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků, jejím cílem 

je, aby výrobky, které jsou dány do oběhu nebo na trh byly bezpečné a to z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví spotřebitele.
155  

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků vymezuje právní požadavky na výrobce, 

dovozce a distributory (definice pojmů viz. zákon č. 2001/95/ES), které jsou uváděny na trh 

pouze bezpečné výrobky (viz. §1 tohoto zákona).
156

 

 

4.6.1 Vymezení základních pojmů 

Pojem výrobek je tímto zákonem vymezen jako „jakákoliv movitá věc, která byla 

vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena 

k nabídce spotřebiteli nebo lze očekávat, že bude užívána spotřebiteli, pokud tato věc 

je dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo 

použitá či upravená”. Takto je vymezen v pozitivním smyslu. V negativním smyslu 

je pak stanoveno, na které výrobky se tento zákon nevztahuje. Jsou jimi výrobky “na použité 

výrobky prodávané jako starožitnosti nebo na výrobky, které musí být před použitím opraveny 

nebo upraveny, a prodávající to kupujícímu prokazatelně sdělil”.
157

 

Hlavním znakem pro vymezení výrobku je fakt, že se jedná o movitou věc, nesmí 

se tedy jednat o nemovitost. Movitá věc může být nová, použitá i upravená a může se jednat 

o suroviny nebo polotovary i finální výrobky.  

Dle § 3 tohoto zákona jsou stanoveny obecné požadavky na bezpečnost výrobku, 

které uvádějí za jakých okolností je výrobek považován za bezpečný a za jakých podmínek 

je považován za nebezpečný výrobek. Za bezpečný výrobek se pak považuje ten, který 

za dobu své použitelnosti a za běžně předpokládaných podmínek užití, nepřestavuje žádné 

nebezpečí. Nebo představuje nebezpečí pouze minimální. Aspekty, které jsou v souvislosti 

s užitím výrobku sledovány: 
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a) „vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, návod na jeho montáž 

a uvedení do provozu, pro způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsoby 

označení, návod na údržbu a likvidaci, další údaje a informace poskytnuté výrobcem; 

(návod musí být uveden v českém jazyce) 

b) vliv na další výrobky, jestliže lze důvodně předpokládat jeho užívání s dalším 

výrobkem, 

c) způsoby předvádění výrobků, 

d) kategorie uživatelů, kteří mohu být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace.“
158

 

 

Za bezpečný výrobek se dále považuje ten, který splňuje požadavky dle zvláštního 

právního předpisu a mezinárodních smluv. Česká republika je těmito smlouvami vázána. 

V případě, že pro výrobek neexistuje takový předpis, považuje se za bezpečný výrobek 

ten, který je v souladu s požadavky českých technických norem. V případě, že výrobek 

uvedený na trh, dosahuje vyšší bezpečnosti nebo je na trhu dostupný takový výrobek, který 

představuje menší stupeň rizika, není to předpoklad k tomu, aby byl výrobek považován 

za nebezpečný. Nebezpečným výrobkem se rozumí takový výrobek, který není v souladu 

s požadavky pro bezpečný výrobek.
159

 

Dále zákon v §4 vymezuje povinnost doplnit výrobek uváděný na trh o průvodní 

dokumentaci a označení dle zvláštních předpisů. Na základě průvodní dokumentace je možné 

výrobek převzít a užívat jej. Výrobek by měl být označen štítkem nebo jiným způsobem, 

který je stanovený dle zvláštních právních předpisů.
160

 

Výrobcem se ve smyslu tohoto zákonného ustanovení „rozumí osoba, která vyrobila 

konečný výrobek, jakož i každá další osoba, která jako výrobce uvede na výrobku svou 

obchodní firmu, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak, nebo osoba, která výrobek 

upraví”.
161

 Jak již bylo výše uvedeno, jsou výrobci povinní dodávat na trh pouze bezpečné 

výrobky. Distributor nesmí na trh dodávat ty výrobky, o kterých ví anebo by, na základě 

odborných znalostí, vědět měl, že neodpovídají požadavkům na bezpečnost.
162
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Jestliže výrobek nesplňuje požadavky na bezpečnost, a existuje zde možnost, 

že jeho používání může ohrozit bezpečnost spotřebitele, výrobce nebo distributor uvádějící 

takové výrobky na trh nebo do oběhu má povinnost upozornit na nebezpečí v průvodní 

dokumentaci. V případě, že hrozící nebezpečí je zřejmé, tato povinnost se na výrobce 

a distributory neváže.
163

  

Na výrobce, dovozce a distributora je kladena povinnost stáhnout z trhu a z oběhu 

výrobek, v případě, kdy zjistí, že není bezpečný. Když tak neučiní, může jim být, orgánem, 

dozoru uložena pokuta anebo jim může být nařízeno tento výrobek na vlastní náklady zničit. 

Pokuta může v těchto případech činit až 20 000 000 Kč.
164

 

V § 7 zákona je vymezeno, že „dozor nad tím, zda na trh jsou uváděny bezpečné 

výrobky, provádějí podle působnosti, vyplývající z povahy konkrétního výrobku, orgány 

dozoru stanovené zvláštními právními předpisy; pokud nelze působnost orgánu dozoru takto 

stanovit, je k provádění dozoru příslušná Česká obchodní inspekce (dále jen "orgány 

dozoru")”.
165

 

Povinnost oznámit výskyt výrobku, který není v souladu se zákonem o obecné 

bezpečnosti, jsou orgány dozoru. Tuto skutečnost oznamují Ministerstvu průmyslu a obchodu.  

V situacích, kdy hrozí vážné a bezprostřední riziko pro zdraví a bezpečnost, je Ministerstvo 

průmyslu a obchodu odpovědné za zajištění systému pro rychlou výměnu informací 

Evropských společenství (RAPEX). Za předpokladu, že riziko, které z nebezpečného výrobku 

plyne může přesáhnout hranice, je Ministerstvo průmyslu a obchodu povinno bez zbytečných 

odkladů informovat Komisi Evropských společnství. Ministerstvo ve chvílí, kdy od Komise 

obdrží informace o výskytu nebezpečného výrobku mimo území ČR, v rámci EU, oznámí 

to bez zbytečného odkladu orgánu dozoru, ten pak zamezí uvedení výrobku na trh případně 

stažení nebezpečného výrobku z trhu. 
166

 

Dále směrnice vymezuje ochranu trhu před nebezpečnými nebo nedostatečně 

označenými výrobky, které jsou dováženy ze zemí, jež nejsou členy Evropského 

společenství.
167
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5 Závěr 
 

Ochrana spotřebitele v právu Evropské unie se začala vyvíjet na přelomu 

60. let a počátku 70. let minulého století vlivem vznikající celní unie. Politika ochrany 

spotřebitele jako samostatná oblast však nebyla součástí primární ani sekundární legislativy. 

Ustálenou oblastí zájmu Společenství se ochrana spotřebitele stala až přijetím Jednotného 

evropského aktu, kde se Komise zavázala při návrzích souvisejících s ochranou spotřebitele 

brát za základ vysokou úroveň ochrany.  

V podpoře ochrany spotřebitele se politika Evropské unie od dob 60. let minulého 

století zásadně proměnila a dostává se stále více do popředí zájmů nevyšších orgánů Evropské 

unie. Spotřebitel již nevystupuje jako nejslabší subjekt smluvního vztahu.  

Cílem politiky ochrany spotřebitele je dosažení ochrany spotřebitele před nekalými 

praktikami výrobců a prodejců, zajištění dosahování nebo udržování přiměřené ochrany 

mezinárodně uznaných práv spotřebitelů, zejména ochrana bezpečnosti života a zdraví 

občanů. Dále zlepšování informovanosti občanů o jejich právech při nákupu zboží a služeb 

a o způsobech uplatňování svých ekonomických zájmů na trhu. Podpora rozvoje tržních 

podmínek, které dávají spotřebiteli možnost většího výběru při přijatelných cenách, zpětné 

působení ochrany spotřebitele na podnikatele, podpora rozvoje občanských spotřebitelských 

iniciativ a respektování jejich apolitičnosti a nezávislosti. V neposlední řadě je cílem politiky 

ochrany spotřebitele rovněž rozvíjení mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele.  

S vymezením ochrany spotřebitele neodvisle souvisí definování samotného pojmu 

spotřebitel. Na základě ustanovení různých zákonných aktů, je spotřebitel v právu Evropské 

unie definován jako jakákoliv fyzická osoba jednající primárně za účelem, který není spojen 

s obchodní nebo výrobní činností nebo vlastní profesí. Za spotřebitele je však považován 

i samotný podnikatel, který zakoupené výrobky nebo služby nepoužívá k podnikatelské 

činnosti a vystupuje jako jejich konečný uživatel. Spotřebitelé nabývají svých práv 

a povinností. Mezi práva spotřebitele patří právo na bezpečnost, právo na výběr, odškodnění, 

informace, vzdělání, zastupování, právo na základní potřeby a právo na zdravé životní 

prostředí.  

V souvislosti s ochranou zdraví a bezpečnosti spotřebitele byla v rámci Evropské unie 

přijata řada aktů sekundárního práva. Nejvýznamnější byly směrnice Rady 85/374/EHS, 
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o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti 

za vadné výrobky a směrnice 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti. 

Ustanovením směrnice 85/374/EHS je odpovědnost za výrobek pojímána jako institut 

zajišťující ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitele. Odpovědnost za výrobek je klíčová 

v určení právní odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku vady výrobků. Výrobkem 

se podle této směrnice rozumí všechny movité věci, kromě prvotních zemědělských produktů 

a zvěře.  Pojetí české právní úpravy bezpečnosti výrobků je obsaženo v zákoně 

č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (Zákon o obecné 

bezpečnosti výrobků). Tento zákon se také velkou měrou podílí na snižování rizik plynoucí 

z prodeje vadných výrobků. Ustanovuje taková opatření, která podněcují spotřebitele, k tomu, 

aby na trh vadné výrobky vůbec nedodávali a tím se mohli vyhnout škodě způsobené vadným 

výrobkem. Je však jasné, že nelze těmto škodám zabránit absolutně, dále tedy zákon 

vymezuje kdo a v jaké míře je za škody způsobené vadným výrobkem odpovědný.   

Mimo legislativní opatření vydává Evropská komise jako nástroj ochrany 

spotřebitelových práv akční programy Strategie spotřebitelské politiky. V současnosti běží 

program Strategie spotřebitelské politiky na období 2007 – 2013 s celkovým rozpočtem 

156,8 mil. EUR. Cílem programu je posílit postavení spotřebitelů v rámci EU prostřednictvím 

přesných informací, transparentnosti trhu a důvěry, která vychází z účinné ochrany 

spotřebitele. Dále zlepšení spokojenosti zákazníka, pokud jde o ceny, výběr, kvalitu 

a bezpečnost a účinná ochrana spotřebitele před vážnými riziky a hrozby.  

Institucionálně je ochrana spotřebitelových práv v EU zabezpečována prostřednictvím 

řady organizací a orgánů. Přední místo v ochraně spotřebitelových práv má Evropská komise, 

která skrze Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele zajišťuje bezpečnosti 

potravin, spotřebního zboží a služeb prodávaných v EU, fungování vnitřního trhu EU vedoucí 

k prospěchu spotřebitelů a aktivní roli EU v oblasti ochrany a zlepšování zdraví občanů. 

Cílem generálního ředitelství je ochrana zlepšení lidského zdraví, zajištění bezpečnosti 

a zdravotní prospěšnosti potravin, ochrana zdraví, zvířat a rostlin a humánního zacházení 

s nimi a v neposlední řadě rovněž postavení spotřebitelů. Generální ředitelství pro zdraví 

a ochranu spotřebitele představuje v rámci Evropské unie přední orgán zabezpečující ochranu 

spotřebitele. Mezi nevýznamnější specializované agentury a organizace věnující se ochraně 

spotřebitelů na poli Evropské unie patří Evropská spotřebitelská poradní skupina (ECCG), 

Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net), Spotřebitelské centrum pro Českou 
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republiku v Praze, Evropská skupina pro spotřebitelská práva (ECLG), Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin, Svaz evropských spotřebitelů, Asociace evropských spotřebitelů, 

Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci, Euro Coop 

a Europäische Vebrauchezentrum.  

Nástrojem ochrany spotřebitele při zajišťování bezpečnosti výrobků je systém RAPEX 

(Rapid Alert System for Non-Food Products), který je rychlým evropským výstražným 

informačním systémem o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského 

charakteru. Systém RAPEX slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví 

nebo bezpečnosti spotřebitelů. Cílem systému je zvýšit úroveň bezpečnosti výrobků, 

předcházet rizikům souvisejícím se zdravím a bezpečností spotřebitele a to prostřednictvím 

zákazu prodeje nebezpečných výrobků a zajištění efektivního kontrolního dozoru. V roce 

2010 RAPEX přijal nejvíce oznámení o nebezpečných výrobcích. Nejčastěji oznamující země 

byly Španělsko 12%, Bulharsko 10%, Maďarko 10%, Německo 8% a Velká Británie 

7%. Díky systému RAPEX je zajištěno snižování rizik, které plynou z vad výrobků, 

a tím je zabezpečena zvýšená ochrana spotřebitele. Můžeme tedy říci, že na ochranu zdraví 

a bezpečnost spotřebitele je brán velký zřetel a že existují účinné nástroje na snižování rizik 

výrobců z odpovědnosti za výrobek. 

Jak již bylo zmíněno RAPEX se orientuje na výrobky nepotravinářského charakteru. 

Poskytování informací o nebezpečných potravinách anebo krmivech poskytuje systém 

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).  

  Mezi velmi účinné prostředky snižující riziko odpovědnosti výrobce za výrobek patří 

právní prostředky. Mezi něž patří pojištění odpovědnosti za výrobek. Pojištěním získávají 

výrobci ochranu před finanční ztrátou způsobenou vadou výrobku. Z technických prostředků 

snižování rizik odpovědnosti výrobce za výrobek se mezi nejúčinější řadí především systém 

jakosti ISO 9000, důsledná vnitropodniková kontrola a možnost stahování a odvolávání 

výrobků z trhu. Smíšené prostředky snižující riziko odpovědnosti výrobce za výrobek 

představuje návod na použití výrobku, jehož důkladné zpracování může vzniku vad, které 

následně mohou způsobovat škody, předcházet. Návod je také jedním z nejlevnější prostředků 

na snižování rizik. 

Každému výrobci vystává v rámci společenské odpovědnosti povinnost vyrábět 

a distribuovat takový výrobky, které nebudou spotřebitelům nebezpečné a budou v souladu 

se zákonným ustanovením obecné bezpečnosti za výrobek. Předcházením rizik spojených 



69 
 

odpovědností výrobce za výrobek dochází k posílení vlastní konkurenceschopnosti, zvyšování 

důvěry spotřebitelů a v neposlední řádě úsporu nákladů souvisejících s případnými soudními 

výlohami a náhrady za škody způsobené vadou výrobků.   

Je nezbytně nutné, aby se oblast ochrany zdraví a bezpečnosti, stejně jako celá sféra 

ochrany spotřebitele dostala ještě více do popředí zájmů vrcholných orgánů Evropské unie 

a byla zajištěna maximální možná podpora a ochrana spotřebitelům. Zároveň 

je nepostradatelné zvýšení informovanosti spotřebitelů o jejich právech.  

Zpracováním diplomové práce bylo prokázáno, že v současné globalizované 

společnosti charakteristické liberalizací tržního prostředí existuje celá řada prostředků 

účinných při snižování rizika výrobců z odpovědnosti za výrobek. 
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