Platné znění částí zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015
§ 14a
Provozovatel tržiště (tržnice)11d), včetně obce pronajímající část veřejného prostranství
k příležitostnému stánkovému prodeji, jsou povinni vést evidenci prodávajících, která musí
obsahovat údaje v rozsahu uvedeném ve zvláštním právním předpise11e), a předložit ji
na žádost dozorovému orgánu nebo orgánu Celní správy České republiky. Evidenci je
povinen uchovávat po dobu jednoho roku ode dne provedení evidenčního záznamu.
§ 23
Dohled nad ochranou spotřebitele
(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká
obchodní inspekce16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2, 3, 4 a 8 až 12 a 16, 7 až 11 a 15.
(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5a,
§ 9, 14a a 17 na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků provádí Státní
zemědělská a potravinářská inspekce17).
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5a,
§ 9, § 10 odst. 1 a 3, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou
upraveny zákonem o ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice18).
(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5a,
§ 9, 14a a 17 na úseku veterinární péče provádějí Státní veterinární správa, krajské veterinární
správy a Městská veterinární správa v Praze19).
(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18
v oblasti obchodu a služeb21) provádějí též obecní živnostenské úřady, příslušné podle
umístění provozovny. Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí
dozor obecní živnostenské úřady podle místa realizované činnosti.
(6) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 5 odst. 2, § 7b a 14a
provádějí též celní úřady. V případě zjištění výrobků nebo zboží, které naplňují znaky
porušení ustanovení § 5 odst. 2, je celní úřad oprávněn takovéto výrobky nebo zboží zajistit
a následně rozhodnout o jejich propadnutí nebo zabrání.
(7 6) Inspektor České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a potravinářské
inspekce, který provedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil výrobky nebo zboží, které
naplňují znaky porušení ustanovení § 5 odst. 2, a bylo-li prokázáno, že se jedná o výrobky
nebo zboží pod celním dohledem22), vůči nimž celní úřad vykonává působnost podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie, je oprávněn takovéto výrobky nebo zboží zajistit.
Zjištění a zajištěné výrobky nebo zboží postoupí příslušnému celnímu úřadu23), 24) k provedení
celního řízení a dalšího řízení celnímu úřadu.
(8 7) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a, § 9, § 10 odst. 1
písm. a) a § 10 odst. 5 až 7, § 11, 12 a 14a na úseku střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických výrobků provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva25).
(9 8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a, § 6 a 12 vykonává
Česká národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího
-1-

postavení a působnost České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají
na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky.
(10 9) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5a na úseku léčiv
provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv27).
(11 10) Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní
praktikou podle tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy28).
(12 11) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 6 a § 12 na úseku
podnikání v energetických odvětvích provádí Energetický regulační úřad.
(13 12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo
požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se
zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky
obsahující tyto kůže29), nejedná-li se o surové kočičí a psí kůže.
(14 13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo
požadavků stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy
textilních vláken a související označování materiálového složení textilních výrobků31). Postup
při provádění dozoru se řídí též přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se
stanoví požadavky na dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh32).
(15 14) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností
vyplývajících z ustanovení občanského zákoníku upravujících spotřebitelskou smlouvu,
ve které se za úplatu sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby30).
(16 15) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5a, § 6, § 9, § 11
až 13, § 15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb
provádí Český telekomunikační úřad.
____________________
16) Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
18) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
21) § 33 a 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
22) Čl. 4 bod 13 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.
23) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
23) Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního
vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České
republiky, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb.
24) § 5 zákona č. 185/2004 Sb.
25) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
27) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet
do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže.
30) § 1852 až 1867 občanského zákoníku.
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31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování
materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES
a 2008/121/ES.
32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor
nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

Platné znění částí zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2015
§ 42a
(1) Celní úřad může při výkonu dohledu a kontroly podle zvláštního právního
předpisu zajistit věc, u které má podezření, že její držitel neoprávněně zasahuje do práva
autorského podle tohoto zákona, jde-li o zboží Společenství4c), a to na dobu nejvýše 1 měsíce
ode dne vydání rozhodnutí o zajištění věci. Lhůta podle předchozí věty může být překročena,
byl-li ve vztahu k zajištěné věci podán návrh na vydání předběžného opatření nebo uplatněn
nárok podle tohoto zákona, o kterých dosud nebylo rozhodnuto. Proti rozhodnutí o zajištění
věci se nelze odvolat.
(2) Celní úřad, který zajistil věc podle odstavce 1, doručí bezodkladně písemné
oznámení o zajištění věci autorovi, příslušnému kolektivnímu správci, právnické osobě
oprávněné hájit zájmy autorů nebo osobám, kterým ze zákona přísluší oprávnění k výkonu
majetkových práv k dílu. Toto oznámení se souběžně doručuje též veřejnou vyhláškou
na dobu nejméně 15 dnů.
(3) Autor, příslušný kolektivní správce, právnická osoba oprávněná hájit zájmy
autorů nebo osoba, které ze zákona přísluší oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu,
písemně sdělí celnímu úřadu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení
o zajištění věci, zda hodlá uplatnit nárok na ochranu práva autorského u soudu. Pokud v této
lhůtě písemně sdělí, že nehodlá uplatnit nárok u soudu, nebo v případě marného uplynutí
lhůty podle věty první, vrátí celní úřad zajištěné věci osobě, které byly zajištěny; tato osoba
nemá nárok na náhradu majetkové újmy od státu.
(4) Rozhodne-li pravomocně soud, že bylo neoprávněně zasaženo do práva
autorského, předá celní úřad zajištěné věci osobě, která uplatnila nárok na ochranu práva
autorského u soudu, a učiní o tom záznam do spisu. Veškeré náklady spojené se zajištěním,
uskladněním a předáním zajištěného zboží je povinna uhradit osoba, které byly věci zajištěny.
(5) Náklady podle odstavce 4 předepíše celní úřad rozhodnutím. Odvolání proti
rozhodnutí celního úřadu o předepsání nákladů nemá odkladný účinek. Náklady jsou splatné
do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Náklady jsou příjmem státního rozpočtu.
____________________
4c) Čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (EHS) 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.
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