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Účelem Směrnice Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 
17. dubna 2019 o přístupnosti výrobků 
a služeb je přispět k řádnému fungo-
vání vnitřního trhu sblížením právních 

a správních předpisů členských států, 
pokud jde o požadavky na přístupnost 
u určitých výrobků a služeb. Toho se 
má dosáhnout zejména tím, že odstra-
ní překážky volného pohybu některých 
přístupných výrobků a služeb vyplývající 
z rozdílných požadavků na přístupnost 
v členských státech a vzniku těchto pře-

kážek předchází. Řádným fungováním 
vnitřního trhu zde rozumíme hlavně 
zvýšení dostupnosti přístupných výrobků 
a služeb na vnitřním trhu a zlepšení pří-
stupnost relevantních informací. 
„Přístupnými výrobky a službami“ rozu-
míme výrobky a služby, které jsou vní-
matelné, ovladatelné a srozumitelné pro 
osoby s funkčním omezením na rovno-
právném základě s ostatními spotřebi-
teli a uživateli. Pojem „osoby s funkčním 
omezením“ zahrnuje osoby, které mají 
trvalé nebo dočasné fyzické, duševní, 
mentální nebo smyslové postižení, posti-
žení související s věkem nebo jiné ome-
zení tělesných funkcí nebo struktur, které 
v interakci s různými překážkami ome-
zuje jejich přístup k výrobkům a služ-
bám, což vede k situaci, která vyžaduje 
přizpůsobení těchto výrobků a služeb 
jejich zvláštním potřebám. 
Připomeňme, že podíl starších osob se 
zvyšuje rychleji, než je tomu u ostatních 
věkových skupin. V rozvinutých zemích 
podíl seniorů již překročil podíl dětí. Jed-
na pětina populace je ve věku 60 let nebo 
starší. Až naše (již dospělé) děti dosáh-
nou seniorského věku, na každé dítě při-
padnou dvě starší osoby. Očekává se ná-
růst počtu lidí dožívajících se 80 a 90 let, 
což povede k tomu, že řada z nich stráví 
několik desetiletí v důchodu a dosáhne 
věku, kdy více převládá nemohoucnost 
a nějaká forma „omezení pohybu či ori-
entace“. Poptávka po přístupných výrob-
cích a službách je vysoká a počet osob se 
zdravotním postižením podle prognóz 
výrazně poroste. 
Prostředí, ve kterém jsou výrobky a služ-
by přístupnější, umožňuje vytvořit 
společnost více podporující začlenění 

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o přístupnosti výrobků a služeb
2 Edice: top-normy, svazek č. 4, 1. vydání, pro tisk připravil a editoval © Ing. Libor Dupal, vydalo © Sdružení českých spotřebitelů, listopad 2015. ISBN 978-80-87719-31-2

V Úředním věstníku EU byl v dubnu 
2019 zveřejněn Evropský akt o pří-
stupnosti (směrnice EU 2019/882)1. 
Co z toho plyne pro spotřebitele i další 
účastníky trhu?
Sdružení českých spotřebitelů, založené 
již v r. 1990, se po řadu let programově 
zaměřuje na bezpečnost a zájmy zrani-
telných spotřebitelů, resp. zvlášť zranitel-
ných spotřebitelů. Problematikou tohoto 
pojmosloví se mimo jiné zabýváme v naší 
publikaci Zranitelný spotřebitel – kdo to 
je, jak ho chránit? 2. Na tomto místě jen 
tolik, že zvlášť zranitelnými spotřebite-
li rozumíme děti a osoby s omezenými 
schopnostmi pohybu a orientace, tedy 
zejména zdravotně postižené či starší 
osoby, ale také třeba těhotné ženy apod. 
V předmětném aktu je použit také pojem 
osoby s funkčním omezením.
Evropský akt o přístupnosti se zabývá 
požadavky na přístupnost výrobků a slu-
žeb. Bude se vztahovat například na po-
čítače, elektronické knihy, samoobslužné 
terminály, informace o dopravních služ-
bách, služby spotřebitelského bankovnic-
tví, a to na produkty a služby uváděné či 
poskytované na trhu po 28. červnu 2025. 
Do tohoto data musí být zavedeny v ka-
ždém členském státu EU (resp. EHP) 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí EU.
Je tedy „dost času“ a o významu tohoto 
dokumentu pro spotřebitele a dopadech 
na ně je předčasné hovořit a psát? Věří-
me, že nikoliv… A snad to z tohoto vy-
dání Konzument Testu vyplyne.

Principiálně jsme přesvědčeni, že tech-
nické normy mohou být vhodným 
nástrojem pro zajištění bezpečnosti 
a kvality výrobků a služeb, a také jejich 
přístupnosti pro všechny – bez ohledu 
na individuální schopnosti a věk spo-
třebitelů. Normy totiž stanoví, jakým 
způsobem jsou výrobek anebo služba 
navrženy a nabízeny ještě před tím, než 
jsou uvedeny na trh. A jejich dobrovolné 
využití přitom předchází i zbytečné pře-
regulaci systému. 
Považujeme proto za velmi důležité, že 
tento Evropský akt je směrnicí „nového 
přístupu“ a že tak dojde současně k vyu-
žití technických norem i při poskytování 
předpokladu shody s konkrétními práv-
ními požadavky. Sama směrnice totiž 
vytváří rámec pro zpracování, přijímání 
a používání technických norem určených 
pro uplatňování tohoto předpisu, a to 
včetně ustanovení o požadavcích na pří-
stupnost, dozor nad trhem i označení 
CE atd.   
V této publikaci pak chceme naznačit, 
co nová legislativa přinese spotřebite-
lům, i jaké výzvy nabídne využití tech-
nické normalizace a v neposlední řadě 
také i jak posilovat spolupráci partnerů 
na trhu, aby docházelo k řádnému uplat-
nění nové legislativy a technických no-
rem.

Mgr. Viktor Vodička,  
ředitel Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

Ing. Libor Dupal, programový ředitel  
Sdružení českých spotřebitelů a ředitel Kabi-

netu pro  standardizaci, o.p.s.
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a usnadňuje osobám se zdravotním postižením nezávislý ži-
vot. V této souvislosti je zapotřebí mít na paměti, že výskyt 
zdravotního postižení je v Unii častější u žen než u mužů.

odSTrAnĚní TechnIcKých PŘeKážeK
Stávající rozdíly ve vnitrostátních požadavcích na přístupnost 
odrazují zejména podnikatele, malé a střední podniky a mik-
ropodniky od podnikání mimo jejich vlastní domácí trhy. Vni-
trostátní, či dokonce regionální nebo místní požadavky na pří-
stupnost, které členské státy zavedly, se v současné době liší co 
do rozsahu i míry podrobnosti. Tyto rozdíly mají nepříznivý 
vliv na konkurenceschopnost a růst, a to kvůli dodatečným 
nákladům vzniklým při vývoji a uvádění přístupných výrobků 
a služeb na jednotlivé vnitrostátní trhy. Spotřebitelé přístup-
ných výrobků a služeb a podpůrných technologií se potýkají 
s vysokými cenami, které jsou důsledkem omezené hospodář-
ské soutěže mezi dodavateli. 
Výhody harmonizace požadavků na přístupnost pro vnitřní 
trh již v nedávné minulosti prokázalo uplatňování směrnice 
týkající se výtahů anebo nařízení v oblasti dopravy. 

VýZVy dIGITáLního ProSTŘedí 
Spotřebitelé jsou obecně zranitelnější vůči nekalým obchod-
ním praktikám obchodníků na internetu a je obecně nezbytné 
zlepšovat v tomto ohledu jejich ochranu. Roztříštěnost rovněž 
omezuje poptávku po přeshraničních transakcích v elektronic-
kém obchodu. O to významněji to platí pro zvlášť zranitelné 
spotřebitele. Je proto zapotřebí koordinovaná akce k zajištění 
toho, aby elektronický obsah, služby elektronických komu-
nikací a přístup k audiovizuálním mediálním službám byly 
plně dostupné osobám se zdravotním postižením. A je tedy 
nezbytné harmonizovat požadavky na přístupnost na jednot-
ném digitálním trhu a zajistit, aby jeho výhod mohli využívat 
všichni občané Unie, bez ohledu na své schopnosti. 

jAKé VýrobKy A SLužby SPAdAjí do PůSobnoSTI SmĚrnI-
ce? jAKé PožAdAVKy muSí SPLnIT? 
Směrnice vymezuje široké spektrum výrobků a služeb, s ni-
miž spotřebitel přichází do styku. Jedná se např. o technické 
vybavení počítačů a operační systémy (osobní počítače včet-
ně stolních počítačů, notebooky, chytré telefony a tablety), 
samoobslužné terminály (bankomaty, stroje pro výdej lístků 
a jízdenek aj.), koncová zařízení s pokročilým informačním 
potenciálem určená pro veřejnost (telefonní služby, audiovi-
zuální mediální služby), služby přepravy cestujících (letecké, 
autobusové, železniční a vodní, včetně poskytování informací 
o dopravních službách, cestovních informací v reálném čase 
poskytovaných prostřednictvím internetových stránek, slu-
žeb poskytovaných na mobilních zařízeních, interaktivních 
informačních obrazovkách a interaktivních samoobslužných 
terminálech, jež cestující se zdravotním postižením k ces-
tování potřebují), bankovní a finanční služby (včetně metod 
identifikace, elektronických podpisů a platebních služeb, jeli-
kož jsou k realizaci spotřebitelských bankovních transakcí ne-
zbytné), a v neposlední řadě elektronické obchodování (služba 
poskytovaná na dálku prostřednictvím internetových stránek 
a služeb poskytovaných na mobilních zařízeních, elektronic-
kými prostředky a na individuální žádost spotřebitele s cílem 
uzavřít spotřebitelskou smlouvu).
Tyto výrobky a služby by měly „napříště“ rovněž splňovat sta-
novené použitelné požadavky na přístupnost. Není možné, ale 
ani by to nebylo účelné, rozepisovat zde podrobněji tyto po-
žadavky; uvedeme alespoň stručně aspekty, kterých se týkají.
U výrobků (např. terminály) se klade důraz na konstrukci 

zařízení z hlediska jeho předvídatelného použití. Za účelem 
zajištění přístupnosti musí návrh funkčnosti a uživatelského 
rozhraní výrobků splňovat požadavky ohledně komunikace 
a orientace prostřednictvím více než jednoho senzorického 
kanálu, alternativy k řečové komunikaci a orientaci, či varia-
bilního nastavení velikosti a kontrastu apod. Vždy musí být 
na paměti možnost propojení výrobku s kompenzačními po-
můckami. Specifické požadavky se týkají informací o použití 
výrobku na samotném výrobku (označení na obalu, návod, va-
rování), včetně srozumitelnosti, vnímatelnosti, velikosti písma 
atd.

U služeb (např. telefonní služby) je v požadavcích kladen 
důraz na dostupnost v textových formátech, které lze použít 
k vytvoření alternativních kompenzačních formátů použitel-
ných různými způsoby a prostřednictvím více než jednoho 
senzorického kanálu a informace musí obsahovat alternativy 
k netextovému obsahu. Internetové stránky mají být zpří-
stupňovány jednotným a přiměřeným způsobem, aby je uži-
vatel mohl vnímat, zacházet s nimi a porozumět jim, aby si 
u nich mohl přizpůsobit prezentaci obsahu a interakci a aby 
v případě nutnosti byly poskytnuty dostupné elektronické al-
ternativy; a způsobem, který usnadňuje interoperabilitu s růz-
nými uživatelskými aplikacemi a dostupnými kompenzačními 
pomůckami a technickými prostředky na úrovni Unie a v me-
zinárodním měřítku. Zásadní je opět poskytování informací, 
které umožní propojení s asistenčními službami.
Směrnice zavádí povinné funkční požadavky na přístupnost 
formou obecných cílů. Ve smyslu principů tzv. nového přístu-
pu k harmonizaci tyto požadavky by měly být dostatečně přes-
né, aby zakládaly právně závazné povinnosti, a dostatečně po-
drobné, aby umožňovaly posouzení shody k zajištění řádného 
fungování vnitřního trhu pro dotčené výrobky a služby, měly 
by však ponechávat určitý stupeň flexibility, aby byly možné 
inovace.

TechnIcKé normy, PoSuZoVání Shody A odPoVĚdnoST 
ÚČASTníKů Trhu ZA Shodu S PožAdAVKy SmĚrnIce 
Akt o přístupnosti byl zpracován a schválen na principu před-
pokladu, že výrobky a služby, které jsou ve shodě s harmoni-
zovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy 
zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě 
s požadavky na přístupnost dle této směrnice. Z toho vyplývá 
zásadní úloha technických norem pro provádění, ale i vymá-
hání a dodržování tohoto předpisu.
Prokázání splnění příslušných požadavků na přístupnost se 
dokládá EU prohlášením o shodě. Vzor a náležitost prohláše-
ní jsou ve směrnici uvedeny. Prohlášení vystavuje výrobce, kte-
rý tím vyjadřuje a přebírá svoji odpovědnost za shodu výrobku 
s požadavky předpisu.
Je tedy základní povinností výrobce, že při uvádění výrobku 
na trh musí zajistit, aby tento byl navržen a vyroben v sou-
ladu s použitelnými požadavky na přístupnost stanovenými 
ve směrnici. Výrobců se týkají i další povinnosti – vypracují 
technickou dokumentaci (zahrnuje např. celkový popis vý-
robku, seznam odpovídajících harmonizovaných norem či 
jiný popis řešení zvolených ke splnění příslušných požadavků 
na přístupnost) anebo provedou nebo nechají provést postup 
posouzení shody uvedený rovněž ve směrnici. 
Byl-li uvedeným postupem prokázán soulad výrobku s pří-
slušnými požadavky na přístupnost, vypracují výrobci EU 
prohlášení o shodě a umístí označení CE. 
Je tedy zřejmé, že výrobce může provést posouzení shody sám, 
bez využití posouzení shody a vystavení certifikátu třetí stra-
nou. V praxi by ale měly být subjekty pro posuzování shody 
připraveny na zakázku výrobce takové posouzení provést a být 
na ně i akreditovány Českým institutem pro akreditaci. 
Nás spotřebitele nepochybně zajímá, že do výčtu povinností 
výrobců dle evropského předpisu náleží také povinnost vést 
knihu stížností a nevyhovujících výrobků a záznamy o přípa-
dech stažení výrobků z oběhu. O tomto musí průběžně infor-
movat distributory.
Akt uvádí specifické povinnosti ve vztahu k poskytovatelům 
služeb. Poskytovatel služeb zahrne do všeobecných podmí-
nek nebo obdobného dokumentu informace, které hodnotí, 
jak služba splňuje požadavky na přístupnost. Informace musí 
popisovat použitelné požadavky dle směrnice a v míře nutné 
pro posouzení se musí vztahovat na návrh a fungování služ-
by, např. obecný popis služby v přístupných formátech, anebo 
popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení toho, jak služba 
funguje. 
Za účelem toho může poskytovatel v plném rozsahu nebo 
částečně použít harmonizované normy a/nebo jiné odpoví-
dající technické specifikace, na něž byly zveřejněny odkazy 
v Úředním věstníku Evropské unie. 
Tyto informace musí být zpřístupněny veřejnosti v písemném 
i ústním formátu, a to i způsobem, který je přístupný osobám 
s funkčním omezením a osobám se zdravotním postižením. 
Poskytovatelé služeb musí dané informace uchovávat po celou 
dobu jejich poskytování. 
Odpovědnost za soulad výrobků a služeb s právními před-
pisy nesou i další hospodářské subjekty podle role, kterou 
hrají v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úro-
veň ochrany přístupnosti i spravedlivá hospodářská soutěž 
na trhu. Směrnice je podrobně rozvádí.
Směrnice pamatuje i na to, že přístupnost služby by neměla 
být ohrožena ani v případě, že je k této službě nebo její části 
smluvně zavázána třetí strana. Poskytovatelé služeb by rovněž 
měli zajistit řádnou a soustavnou odbornou přípravu svých 
pracovníků tak, aby zajistili, že se vyznají ve způsobech použí-
vání přístupných výrobků a služeb. Odborná příprava by měla 

zahrnovat otázky, jako je poskytování informací, poradenství 
a reklama. 

doZor nAd Trhem
V souladu s evropskou legislativou3 jsou členské státy od-
povědné za zajištění silného a účinného dozoru nad trhem 
u výrobků na svém území a mají svým orgánům dozoru nad 
trhem přidělit dostatečné pravomoci a zdroje. V tomto smyslu 
bude Česká republika povinna kontrolovat, zda jsou u výrobků 
a služeb dodržovány povinnosti podle této směrnice.
Při vyřizování stížností týkajících se přístupnosti se členské 
státy mají řídit obecnou zásadou řádné správy; úředníci by 
především měli mít povinnost zajistit, aby o každé stížnosti 
bylo rozhodnuto v přiměřené lhůtě. Platí, že mají být využity 
alternativní mechanismy řešení sporů, které by umožňovaly 
řešení jakéhokoli údajného nesouladu s touto směrnicí dříve, 
než bude podána žaloba k soudu nebo příslušnému správnímu 
orgánu. V ČR je o zavedeném systému zastřešující informace 
na adrese www.mpo.cz nebo na adrese www.konzument.cz. 

ZáVĚr A SmĚry dALŠího Konání
1)  Sdružení českých spotřebitelů vítá, že aktem o přístupnosti 

se v dalších oblastech naplňuje náš záměr na evropské úrov-
ni hledat řešení pro vymezení definice a přístupu k různým 
oblastem výrobků a služeb z hlediska jejich přístupnosti.

2)  Oceňujeme rovněž možnost využití technické normaliza-
ce (harmonizovaných norem) pro uplatňování požadavků 
právních předpisů. Posouzení shody může ovšem provádět 
samotný výrobce či poskytovatel shody, a z mnohaleté pra-
xe víme, že to může přinášet mnoho problémů s reálným 
zajištěním shody s požadavky norem i samotných předpisů. 

3)  A jsme proto pochopitelně také společně s partnery přepra-
veni vést i osvětové kampaně zaměřené na různé subjekty 
trhu s cílem přispět k co nejhladšímu náběhu i uplatnění 
aktu EU o přístupnosti v ČR. 
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Na zpracování této publikace spolupracovali 
Kabinet pro standardizaci, o.p.s.  

a Národní rada osob se zdravotním postižením, z.s.

3 Rozhodnutí č. 768/2008/ES


