
Výběr nejdůležitějších ustanovení pro textilní výrobky  

ze Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
 

Informa ční povinnosti 
 

§ 9 

(1)  Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných 
výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o 
nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku 
souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, 
způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy 
v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. 

(2)  Povinností uvedených v odstavci 1 se nemůže prodávající zprostit poukazem na 
skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo 
dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně 
známé skutečnosti. 

 

§ 10 

(1)  Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a 
srozumitelně označeny  

a)  názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o 
hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými 
dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití, 

b)  též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které 
podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají.  

(2)  Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se 
užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla 
obecně známá.  

(3)  Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně 
označit údaji uvedenými v odstavci 1 jiným vhodným způsobem. Není-li možné nebo účelné 
prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje 
na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení 
tohoto zákona, pravdivě sdělit, popřípadě doložit. 

(5)  Prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené 
výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem. 

(8)  V případě prodeje výrobku, při jehož označení byly použity symboly, je prodávající 
povinen vhodně zpřístupnit spotřebiteli informaci o významu těchto symbolů. 

 
§ 11 

 Pokud jsou informace uvedené v § 9 a 10 poskytovány písemně, musí být v českém jazyce. 
Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených zvláštním zákonem 
(tj. § 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii). 
 



Poznámka: 
Pro dostatečné seznámení s problematikou značení je nutné příslušné právní předpisy 
prostudovat! 
 
 
Podrobnější informace z oblasti požadavků na textilní výrobky lze nalézt na stránkách 
www.tzu.cz a na informačním CD oddělení technické normalizace (ukázka DEMO verze), 
které je vydáváno čtvrtletně a které lze objednat na adrese:  
 
Ing. Lubor Tomeš, vedoucí centra technické normalizace 
telefon: +420 543 426 723 
mobil:    +420 603 163 383 
fax:       +420 543 423 590 
e-mail:   ctn@tzu.cz 
 
 
 


