
ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE 
 JAKO STÁTNÍ PRÁVNÍ NÁSTROJ V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELŮ 

Ing. Jan Řezáč, ředitel inspektorátu České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj 



PŮSOBNOST ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE 

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu 
průmyslu a obchodu zřízeným zákonem číslo 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. 
Základním posláním ČOI je provádění kontrolní činnosti osob dodávajících výrobky či zboží 
na vnitřní trh nebo poskytující služby včetně poskytování spotřebitelského úvěru či 
provozování tržnic a tržišť, pokud není zvláštním právním předpisem stanoven jiný správní 
úřad. 

Mezi základní sledované oblasti patří, zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné, obsahují 
stanovené označení či zda k nim byl přiložen stanovený dokument, zda jsou dodržovány 
stanovené podmínky k zabezpečení jakosti zboží, zdravotní nezávadnosti, podmínek 
skladování a přepravy (s výjimkou potravin), zda jsou používána při prodeji výrobků či 
poskytování služeb ověřená měřidla, zda jsou spotřebiteli poskytovány řádné a pravdivé 
informace o výrobcích či charakteru poskytovaných služeb, zda nejsou užívány nekalé, 
klamavé či dokonce agresivní obchodní praktiky a řada dalších povinností vyplývajících z 
dotčených právních předpisů. 

Jednotlivé oblasti budou blíže představeny dále. 
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STRUKTURA ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE 

ČOI se člení na ústřední inspektorát a jemu 
podřízené inspektoráty. V čele ČOI je 
ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a 
odvolává ministr průmysl a obchodu, v čele 
každého je inspektorátu pak ředitel řízený 
ústředním ředitelem.  

Výkon vlastní kontrolní činnosti provádí 
především jednotlivé inspektoráty se svojí 
místní příslušností dle jednotlivých 
regionů, zatímco ústřední inspektorát se 
orientuje především na metodické řízení a 
podporu kontrolní činnosti. 

Specifické postavení má Oddělení technické 
kontroly inspektorátu Středočeského a Hl. 
m. Prahy, které provádí specializovanou 
technickou kontrolu napříč republikou. 
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PRÁVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ČESKÉ OBCHODNÍ 
INSPEKCE 

PROCESNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

• Zákon číslo 255/2012 Sb., o kontrole 

Základní právní norma upravující obecná pravidla 
provádění kontrolní činnosti správní úřadů v České 
republice. 

• Zákon číslo 64/1986 Sb., o České 
obchodní inspekci 

Speciální právní předpis definující postavení, oprávnění a 
povinnosti České obchodní inspekce. 

• Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád 
Obecná právní norma využívaná zejména při vedení 
správního řízení v návaznosti na zjištěné nedostatky při 
kontrolní činnosti. 

HMOTNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA 

• Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

• Zákon 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 
výrobků 

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

• Zákon 311/2006 Sb., o pohonných hmotách 

• Zákon 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru 

 

… celá řada dalších předpisů dozorovaných ČOI 
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SCHÉMA PRŮBĚHU KONTROLY A PŘÍPADNÉHO 
SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 

FÁZE KONTROLY 

Plán kontrolní činnosti 

Operativní kontrola, kontrola dle centrálního příkazu ke 
kontrole, kontrola na základě spotřebitelského podnětu apod. 

Úkon před zahájením kontroly 

Kontrolní nákup, kontrola webu apod. 

Zahájení a vlastní výkon kontroly 

Zjišťování rozhodných skutečností pro kontrolní závěr uvedený 
v protokole o kontrole. Poučení o možnosti podání námitek. 

Námitkové řízení 

Možnost podání námitek jak k vlastnímu protokolu o kontrole, tak k 
dílčím opatřením např. zákaz prodeje, zajištění věci apod. Námitce je 

buď vyhověno nebo je vypořádána ve správním řízení. 

FÁZE SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ PORUŠENÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI 

Příkaz na místě 

inspektor 

Za méně závažné zjištění a pokud s tím 
kontrolovaná osoba souhlasí lze uložit 

pokutu příkazem na místě 

Příkaz 

ředitel inspektorátu 

V případě, že kontrolovaná osoba se 
sankcí nebo uloženou povinností 

nesouhlasí, může proti němu podat 
odpor 

Usnesení 

ředitel inspektorátu 

Usnesením se zahájí standardní 
proces správního řízení, kde může 

kontrolovaná osoba předkládat 
důkazy a provádět další procesní 

kroky 

Rozhodnutí 

ředitel inspektorátu 

V případě, že kontrolovaná osoba se sankcí 
nebo uloženou povinností nesouhlasí, může 

proti němu podat odvolání 

 

Druhoinstanční rozhodnutí 

ústřední ředitel 

Prvoinstanční rozhodnutí může být potvrzeno, zrušeno, 
změněno nebo vráceno k novému rozhodnutí. 

Rozhodnutí ústředního ředitele je konečné 

Mimořádné 
opravné 

prostředky 

soud 
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MAXIMÁLNÍ VÝŠE UKLÁDANÝCH SANKCÍ 

INSPEKTOR 

uloží při kontrole příkazem na místě pokutu až do 10.000,- Kč (dle zákona číslo 634/1992 Sb. maximálně do 5.000,- Kč) 

ŘEDITEL INSPEKTORÁTU 
 
uloží pokutu: 

• dle zákona 634/1992 Sb. za předem vymezené skutky až do 1.000.000,- Kč, 2.000.000,- Kč, 3.000.000,- Kč, 5.000.000,- Kč a 50.000.000,- Kč 

• dle zákona číslo 102/2001 Sb. až do 50.000.000,- Kč 

• dle zákona číslo 22/1997 Sb., až do 50.000.000,- Kč 

• dle zákona číslo 64/1986 Sb., až do 1.000.000,- Kč, při opakování až do 2.000.000,- Kč 

ŘEDITEL INSPEKTORÁTU  

uloží za přestupek (fyzická osoba) či správní delikt (právnická osoba) při nesplnění procesních povinností dle zákona číslo 255/2012 Sb.: 

• kontrolované osobě pokutu až do výše 500.000,- Kč 

• povinné osobě pokutu až do výše 200.000,- Kč 
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ZÁKON ČÍSLO 634/1992 SB. O OCHRANĚ 
SPOTŘEBITELE 

Jedná se o základní právní předpisy v oblasti 
ochrany spotřebitele definující jednotlivé 
elementární povinnosti prodávajícího, mezi které 
patří zejména: 

• zákaz užívání nekalých, klamavých či agresivních obchodních 
praktik 

• řádné, úplné a pravdivé informování o vlastnostech prodávaných 
výrobků či charakteru poskytovaných služeb včetně např. 
povinnosti vybavit výrobky návodem k použití pokud je to 
potřeba, údajem o složení textilních výrobků apod. 

• řádně seznámit spotřebitele s konečnou cenou prodávaných 
výrobků či poskytovaných služeb a tyto ceny řádně účtovat  

• dodržovat deklarovanou či požadovanou míru nebo hmotnost  

• neprodávat výrobky nebezpečné svou zaměnitelností s 
potravinou 

• řádné a včasné vyřízení uplatněných spotřebitelských reklamací 
včetně vydání příslušných dokladů 

 

V roce 2014 bylo na problematiku zákona o ochraně 
spotřebitele zaměřeno celkem 26 677 kontrol, 
přičemž nedostatky byly zjištěny při 9886 z nich, 
tedy v 37,1 % případů. 
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ZÁKON 102/2001 SB. O OBECNÉ BEZPEČNOSTI 

Tímto právním předpisem jsou implementovány 
požadavky vyplývající ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady číslo 2001/95/ES o obecné 
bezpečnosti výrobků (GPSD). Jsou tak stanoveny 
jednak kritéria bezpečného výrobku, povinnosti 
výrobce, dovozce, distributora a dalších osob, ale 
současně i mechanismy v podobě kompetencí, jak 
účinně eliminovat případně nebezpečné výrobky z 
trhu. Vedle nástrojů k zakázání prodeje či stažení 
výrobku z trhu či dokonce od spotřebitelů je zde 
zakotveno i hlášení výrobků do rychlého 
výstražného informačního systému pro 
nepotravinářské výrobky RAPEX.  

V roce 2014 bylo Českou obchodní 
inspekcí provedeno 2233 kontrol se 
zaměřením na dodržování tohoto zákona, 
přičemž ve 139 případech bylo zjištěno 
porušení právních povinností, což 
představuje 6,2 % případů. 
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ZÁKON 22/1997 SB. O TECHNICKÝCH 
POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY 

Tento právní předpis upracuje zvláštní 
požadavky zejména na prokazovaní shody 
vlastností výrobků, které mohou představovat 
zvýšenou míru rizika*, s požadavky 
vyplývajícími z dotčených právních předpisů, 
norem apod. V podmínkách České obchodní 
inspekce je dozor vykonáván zpravidla ve 
dvou úrovních, kdy základní dozor u 
distributorů je realizován na úrovni 
inspektorátů, zatímco specializovaný a na 
erudici náročnější dozor u výrobců či dovozců 
provádí  specializované oddělení technické 
kontroly. 

*) Např. elektrospotřebiče, hračky, strojní zařízení, tlakové nádoby, 
plynové spotřebiče apod. 

V roce 2014 bylo se zaměřením na 
požadavky vyplývající z tohoto zákona 
zaměřeno celkem 4845 kontrol, přičemž 
nedostatky byly zjištěny v 1213 
případech, což představuje celých 25 %. 
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TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI 

Česká obchodní inspekce při plánování a 
realizaci kontrolní činnosti věnuje 
zvýšenou pozornost oblastem, kde v 
minulosti byly zaznamenán zvýšený 
výskyt nedostatků nebo kde jej vzhledem 
k okolnostem lze očekávat. Rovněž tak 
reaguje na poznatky ze spotřebitelských 
podání či od profesních sdružení, ale i 
informace získané od jiných správních 
úřadů či dokonce v rámci mezinárodní 
spolupráce (např. RAPEX, ADCO, ICSMS, 
PROSAFE). 

• Spotřebitelský úvěr 

• Internetový prodej  

• Předváděcí prodejní akce 

• Porušení práv duševního vlastnictví 

• Diskriminace  

• Kvalita pohonných hmot 

• Kontrola hraček 

• Dřevo a dřevařské výrobky 
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SPOLUPRÁCE ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE S 
DALŠÍMI ORGÁNY 

NÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Spolupráce s ostatními orgány se 
odehrává jednak na základě uzavřených 
dohod o spolupráci (např. GŘC, MPO – 
odbor živností) nebo dle vzájemných 
potřeb a situace. Nejčastěji spolupráce 
probíhá s živnostenskými úřady, Policí 
ČR, Generálním ředitelstvím cel, orgány 
ochrany veřejného zdraví, Českým 
telekomunikačním úřadem, Hasičským 
záchranným sborem, Českým úřadem pro 
zkoušení zbraní a střeliva, městskou či 
obecní policí a dalšími orgány a 
institucemi. 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

Mezinárodní spolupráce České obchodní 
inspekce s dalšími orgány se odehrává v 
několika úrovních například v rámci 
skupin pro administrativní spolupráci 
(ADCO, ATEX, EMC, TOYS, PPE, CPR, PED, 
a další) nebo i přímou účastí na 
mezinárodních dozorových projektech 
(např.  žebříky, hračky, koloběžky, dětské 
postýlky, hlásiče kouře, vysoké dětské 
židle). Rovněž se ČOI zapojuje i v 
pracovních skupinách Evropské komise 
(např. IMP-MSG, RAG, IPSW, a dalších). 

11 Česká obchodní inspekce jako státní právní nástroj v oblasti ochrany spotřebitelů  



MIMOKONTROLNÍ ČINNOST ČESKÉ OBCHODNÍ 
INSPEKCE 

Byť je Česká obchodní inspekce primárně specializovaným kontrolním a dozorovým 
orgánem, čímž je oproti jiným orgánů státní správy výjimečná, vykonává i další 
specializované mimokontrolní činnosti směřující k spotřebitelské veřejnosti. 

• Poradensko-informační služba 

• Evropské spotřebitelské centrum 

• ADR 

• Preventivně vzdělávací aktivity 

• Vztahy s veřejností 
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PORADENSKO-INFORMAČNÍ SLUŽBA 

Jedná se službu poskytovanou spotřebitelům nejen na ústředním inspektorátu, 
regionálních inspektorátech a pracovištích, ale ve stanovených dnech i na vybraných 
městských a obecních úřadech tak, aby základní servis pro spotřebitele při řešení 
spotřebitelských potíží byl dostupný i v odlehlejších lokalitách. 
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EVROPSKÉ SPOTŘEBITELSKÉ CENTRUM 

Evropské spotřebitelské centrum, působící 
v síti Evropských spotřebitelských center 
ECC-Net poskytuje bezplatně českým 
spotřebitelům informace o jejich právech 
při nakupování v jiných zemích Evropské 
unie, Norsku a na Islandu a pomáhá jim 
řešit spory s prodejci zboží a poskytovateli 
služeb z těchto zemí. Není však oprávněno 
k řešení sporů českých spotřebitelů s 
českými obchodníky. České pracoviště ESC 
vzniklo v roce 2005 při Ministerstvu 
průmyslu a obchodu a od 1. ledna 2009 
působí při České obchodní inspekci, která 
se společně s Evropskou komisí podílí na 
financování jeho činnosti. 

 

 

 

 

 

 

V roce 2014 provedlo Evropské spotřebitelské centrum 
poradensko-asistenční činnost v celkem 926 případech. 
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MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 
(ADR) 

V návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení 
spotřebitelských sporů a nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení 
spotřebitelských sporů je Ministerstvem průmyslu a obchodu připravováno spuštění 
systému řešení spotřebitelských sporů v České republice, kde je předpokládána 
klíčová role České obchodní inspekce. 

Záměrem je, aby od 1.1.2016 začala v gesci České obchodní inspekce fungovat ve všech 
krajských městech kontaktní místa pro řešení spotřebitelských sporů vyplývajících 
například z vadného plnění, reklamací, nedodržení smluvních podmínek apod. 
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PREVENTIVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Preventivně vzdělávací aktivy jsou realizovány jak na úrovni ústředního inspektorátu , 
tak i na úrovních jednotlivých inspektorátu prostřednictvím besed, přednášek či 
seminářů s nejrůznějším obsahem s ohledem na příslušné cílové skupiny z řad 
spotřebitelské (senioři, studenti, zdravotně handicapovaní) i odborné veřejnosti 
(živnostníci, cechy). 

Nejčastěji se témata týkají obecné ochrany spotřebitelů, nekalých obchodních praktik, 
zejména pak ve vztahu k předváděcím prodejním akcím či v případě odborné 
veřejnosti konkrétních odborných témat. 
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VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 

Česká obchodní inspekce se nejen na 
úrovni ústředního inspektorátu 
prostřednictvím tiskového oddělní, ale i v 
regionech prostřednictvím inspektorátu 
snaží o mediální prezentaci své činnosti a 
aktivní komunikaci s veřejností i médii. V 
oblasti mediální prezentace je snahou 
poskytnout co nejširší záběr informací o 
kontrolní činnosti. K vysoké míře 
transparentnosti tak přispívá například 
projekt Otevřená data, kde jsou 
veřejnosti prostřednictvím webu a 
specifických datových souborů 
předkládána přímé výstupy z interních 
kontrolních systémů s možností dalšího 
využití jak veřejností, tak i médii. 
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KONTAKTY 

Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát 
Štěpánská 15 
120 00   Praha 2 
 
tel.:  +420 296 366 360 
fax:  +420 296 366 236 
web: www.coi.cz 
 
 
 
 
 

Česká obchodní inspekce 
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský 
Houškova 33 
326 00   Plzeň 
 
tel.: + 420 377 323 596 
fax: +420 296 366 236 
email: pm_coi@coi.cz 
 
 
Ing. Jan Řezáč 
ředitel inspektorátu 
tel.: + 420 608 253 620 
email: jrezac@coi.cz  

 

18 Česká obchodní inspekce jako státní právní nástroj v oblasti ochrany spotřebitelů  


