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OPATŘENÍ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

Cílem evropských opatření na ochranu spotřebitele je chránit zdraví, bezpečnost
a hospodářské a právní zájmy evropských spotřebitelů bez ohledu na to, v které části EU
žijí, cestují nebo nakupují. Ustanovení předpisů EU upravují jak fyzické transakce, tak
internetový obchod a obsahují obecně platná pravidla i ustanovení zaměřená na konkrétní
produkty, včetně léčivých přípravků, geneticky modifikovaných organismů, tabákových
výrobků, kosmetiky, hraček a výbušnin.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 114 a 169 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

— Zajistit, aby všichni spotřebitelé v Unii bez ohledu na to, v které části EU žijí, cestují
nebo nakupují, mohli požívat společné vysoké úrovně ochrany před riziky a ohrožením své
bezpečnosti a ekonomických zájmů.

— Zvýšit schopnost spotřebitelů chránit své vlastní zájmy.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů
1. Činnost EU v oblasti veřejného zdraví a tabákových výrobků (5.5.3)
2. Potraviny (5.5.5)
3. Léčivé přípravky (5.5.4)
4. Systém obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem
Směrnice 2001/95/ES stanoví systém obecné bezpečnosti výrobků, díky němuž každý
spotřebitelský produkt, který je uváděn na trh, musí i v případě, že se na něj nevztahuje
žádná specifická legislativa pro danou oblast, splňovat určité standardy týkající se poskytování
informací spotřebitelům, opatření týkajících se předcházení rizik pro bezpečnost, monitorování
bezpečnosti výrobků a sledovatelnosti. Pokud výrobek představuje vážnou hrozbu, která
vyžaduje rychlou reakci, je příslušný členský stát povinen okamžitě informovat Komisi
prostřednictvím systému RAPEX, což je systém rychlé výměny informací mezi členskými státy
a Komisí.
5. Bezpečnost kosmetických výrobků, výbušnin pro civilní použití a hraček
Směrnici o kosmetických prostředcích (směrnice Rady 76/768/EHS) včetně všech následných
změn a úprav nahradilo nařízení o kosmetických přípravcích (nařízení (ES) č. 1223/2009).
Toto nařízení stanovuje povinnost uvádět soupis přísad a informativní označení, čímž zajišťuje
bezpečnost kosmetických přípravků a ochranu spotřebitelů. Lhůta pro uplatňování většiny

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.5.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.5.4.pdf
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ustanovení tohoto nového nařízení byla stanovena na 11. července 2013. Bezpečnostní
požadavky na výbušniny pro civilní použití a podobné výrobky (například pyrotechnické
výrobky) jsou stanoveny ve směrnicích 93/15/EHS, 2008/43/ES, 2004/57/ES a v rozhodnutí
2004/388/ES, nedávno přepracovaném směrnicí o výbušninách pro civilní účely (2014/28/EU),
a dále ve směrnici o pyrotechnických výrobcích (2013/29/EU). Požadavky na bezpečnost hraček
(mechanické nebezpečí, toxicita a hořlavost, hračky v potravinách) stanoví směrnice 2009/48/
ES. Příslušné normy vypracovává a reviduje Evropský výbor pro normalizaci (CEN).
6. Evropské systémy výměny informací a dozoru
Na základě rozhodnutí 93/683 a 93/580 byl zaveden Evropský systém statistiky úrazů
v domácnostech a volném čase (EHLASS) pro shromažďování údajů o úrazech v domácím
prostředí nebo při volnočasových aktivitách a systém Společenství pro výměnu informací
o určitých výrobcích, které mohou ohrozit zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů (vyjma
farmaceutických výrobků a výrobků pro obchodní využití).
B. Ochrana ekonomických zájmů spotřebitele
1. Služby informační společnosti, elektronický obchod a elektronické a přeshraniční platby
Směrnice 2000/31/ES (směrnice o elektronickém obchodu) se zabývá odpovědností
poskytovatelů služeb on-line se sídlem v EU (služby mezi podniky, podniky a spotřebiteli,
služby, které jsou příjemci poskytovány zdarma a jsou financovány např. z reklamy nebo
sponzorem), elektronickými převody on-line (zvláště interaktivní teleshopping se zbožím
a službami a zejména on-line prodejní centra) a další činností on-line, jako je zpravodajství,
databáze a finanční služby, odborné služby (např. právní poradci, lékaři, účetní a obchodníci
s nemovitostmi), zábavní služby (video na vyžádání), přímý marketing a reklama a přístup
k internetu. Směrnice 97/5/ES o přeshraničních převodech a nařízení (ES) č. 2560/2001
o přeshraničních platbách zajišťují, aby poplatky za přeshraniční platby v eurech (přeshraniční
převody, přeshraniční elektronické platby, přeshraniční šeky) byly stejné jako poplatky za platby
v měně v rámci daného členského státu.
2. Televize bez hranic
Směrnice 89/552/EHS (ve znění směrnice 2007/65/ES) zajišťuje volný pohyb služeb televizního
vysílání a současně naplňuje určité cíle veřejného zájmu, jako např. kulturní rozmanitost,
právo na odpověď, ochranu spotřebitele a ochranu nezletilých osob. Její ustanovení se vztahují
například na reklamu na alkoholické nápoje, tabákové výrobky a léčivé přípravky, teleshopping
a programy obsahující pornografii nebo extrémní násilí. Události velkého společenského
významu mají být vysílány volně v nezakódované formě i v případě, že si výhradní práva
zakoupily placené televizní kanály.
3. Smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, prodej zboží
a záruky, nepřiměřené podmínky smluv
Počínaje 13. červnem 2014 nahradila směrnice o právech spotřebitelů (2011/83/EU) ze dne
25. října 2011 směrnici Rady 85/577/EHS a směrnici 97/7/ES a stanovila standardní pravidla pro
společné aspekty smluv uzavíraných na dálku a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory.
Změnila rovněž směrnici Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebních
smlouvách a směrnici 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk
na toto zboží. Posílila práva spotřebitelů a stanovila pravidla o informacích, které mají být
poskytovány spotřebitelům, upravila práva na odstoupení a harmonizovala určitá smluvní
ustanovení.
Směrnice 2002/65/ES upravuje uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku.
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4. Nekalé obchodní praktiky, srovnávací a klamavá reklama
Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům zakazuje klamavé
a agresivní praktiky, „ostré“ obchodní praktiky (např. nucení ke koupi, klamavý marketing
a nekalou reklamu) a praktiky, které jako prostředek prodeje používají nátlak (bez ohledu
na místo nákupu či prodeje). Uvádí kritéria umožňující určit agresivní obchodní praktiky
(obtěžování, donucování a nepatřičné ovlivňování) a seznam nekalých obchodních praktik.
Směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě zakazuje klamavou reklamu. Uvedená
směrnice rovněž stanovuje podmínky, za nichž je srovnávací reklama povolena. Komise ve
svém sdělení ze dne 27. listopadu 2012 (COM(2012) 0702) navrhla směrnici 2006/114/ES
přezkoumat s cílem odstranit mezery v textu a zaměřit se na problém podvodných katalogových
firem.
5. Odpovědnost za vadné výrobky a označení ceny
Směrnice 85/374/EHS pozměněná směrnicí 99/34/EHS stanoví zásadu objektivní odpovědnosti
neboli odpovědnosti bez zavinění výrobce v případech, že je škoda způsobena vadným
výrobkem. Poškozený spotřebitel dožadující se náhrady musí prokázat škodu, vadu na výrobku
a příčinnou souvislost mezi škodou a vadou nejpozději do tří let. Směrnice 98/6/ES o ochraně
spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli ukládá obchodníkům povinnost
uvádět prodejní cenu a cenu za měrnou jednotku s cílem zlepšit a zjednodušit srovnávání cen
a kvality výrobků na trhu. Směrnice 1999/44/ES stanoví výrobní záruky pro spotřebitele, neboť
obchodníkům prodávajícím spotřební zboží v EU ukládá odstranění nedostatků, které existovaly
již v době dodání zboží a projeví se v průběhu dvou let.
6. Spotřebitelské úvěry
Směrnice 2008/48/ES má za cíl sjednotit úroveň ochrany práv spotřebitelů na jednotném trhu.
Stanovuje povinnost poskytnout spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy
srozumitelné informace a zahrnout tyto informace také do smlouvy o úvěru. Věřitelé musí
používat shodné standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru, tj. formulář obsahující
veškeré relevantní údaje o smlouvě včetně úvěrových nákladů a účtované roční procentní sazby.
Spotřebitel má právo odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od
uzavření smlouvy. Má rovněž právo úvěr kdykoliv předčasně splatit, ale věřitel může v takovém
případě požadovat spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění.
7. Souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy a dočasné užívání nemovitostí
Směrnice (EU) 2015/2302 chrání základní práva spotřebitelů při rezervaci souborných služeb
pro cesty, pobyty a zájezdy (včetně práva na poskytnutí všech informací před provedením
rezervace, práva na převod rezervace na jinou osobu, pokud nemohu cestovat já sám,
a práva na vrácení prostředků a repatriaci, ocitne-li se pořadatel cesty, pobytu nebo zájezdu
v platební neschopnosti) či při rezervaci jiných forem kombinovaného cestování, např. je-li
prostřednictvím internetových stránek rezervována kombinace letu a hotelu nebo pronájmu
automobilu, kterou si zákazník sám zvolí.
Směrnice 2008/122/ES o dočasném užívání ubytovacího zařízení, o dlouhodobých rekreačních
produktech, o dalším prodeji a o výměně se zabývá povinností obchodníka informovat
o součástech smlouvy a právu spotřebitele odstoupit od ní bez jakýchkoliv nákladů a bez udání
důvodu během 14 kalendářních dnů. Směrnice rovněž obsahuje úplný výčet předsmluvních
informací včetně standardních formulářů k tomuto účelu, jež jsou dostupné ve všech jazycích
EU. Dne 12. března 2014 přijal Parlament návrh směrnice o souborných cestovních službách
a cestách s asistovanou přípravou, kterou se zruší směrnice 90/314/EHS.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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8. Letecká doprava
Nařízení (ES) č. 261/2004 a nařízení (ES) č. 2027/97 (ve znění pozdějších předpisů) stanoví
společná pravidla náhrady škod a poskytování pomoci cestujícím v případě, že je jim odepřen
vstup na palubu letadla, v případě zrušení nebo významného zpoždění letu, a společná pravidla
odpovědnosti leteckého přepravce (za cestující a zavazadla) v případě nehody. Nařízení (EHS)
č. 2299/89 (ve znění pozdějších předpisů) o počítačových rezervačních systémech (PRS) pro
produkty letecké dopravy stanoví povinnosti pro prodejce systému (zrovnoprávnit veškeré
přepravce) a pro přepravce (poskytovat informace do všech systémů stejně pečlivě a včas).
Nařízení (EHS) 2409/92 zavedlo obecná kritéria a postupy pro stanovení cen letenek a cen za
letecký náklad, které si účtují letečtí přepravci za letecké služby v rámci Společenství. Nařízení
(ES) č. 2320/2002 (ve znění pozdějších předpisů) zavedlo v návaznosti na teroristické útoky ze
dne 11. září 2001 společná pravidla v oblasti bezpečnostních norem civilního letectví.
9. Energetické trhy
Třetí balíček právních předpisů EU v oblasti trhu s energií (přijatý v roce 2009) byl uzákoněn
s cílem zlepšit fungování vnitřního trhu s energií a vyřešit strukturální problémy; vztahuje se
na pět hlavních oblastí, k nimž patří i větší transparentnost maloobchodních trhů ve prospěch
spotřebitelů. Směrnice 2012/27/EU dává spotřebitelům možnost řídit lépe svou spotřebu, neboť
jim prostřednictvím individuálních měřičů zajišťuje snadný a volný přístup k údajům o spotřebě.
Cílem směrnice 2010/30/EU je zajistit, aby byly v jasné a srozumitelné podobě uváděny
komplexní informace o spotřebě energie a funkčnosti stanovených domácích spotřebičů,
a spotřebitelé tak mohli při nákupu činit informovaná rozhodnutí a vybírat si ty spotřebiče,
jež jsou nejúčinnější. Na vnitřním trhu EU s energií je právem všech občanů EU, aby byly
jejich domovy napojeny na energetické sítě a aby se mohli svobodně rozhodnout pro jakéhokoli
dodavatele plynu nebo elektřiny, který nabízí služby v místě jejich bydliště.
10. Síť evropských spotřebitelských center (síť ESC neboli „Euroguichets“) a portál Vaše
Evropa
Síť ESC poskytuje spotřebitelům informace a pomoc v souvislosti s přeshraničními transakcemi.
Tato síť také spolupracuje s ostatními evropskými sítěmi, především se sítí FIN-NET (finance),
SOLVIT (vnitřní trh) a Evropskou soudní sítí v oblasti občanských a obchodních věcí.
Portál Vaše Evropa poskytuje spotřebitelům vyčerpávající informace o smluvních právech,
telekomunikačních a internetových službách, finančních produktech a službách, možných
nekalých praktikách, dodávkách energie a řešení spotřebitelských sporů[1].
C. Ochrana právních zájmů spotřebitelů
1. Postupy alternativního řešení sporů a řešení sporů on-line
Postupy alternativního řešení sporů jsou mimosoudní mechanismy, jež pomáhají spotřebitelům
a obchodníkům řešit spory, převážně prostřednictvím třetí strany, např. prostředníka, rozhodce
nebo veřejného ochránce práv. Doporučení 98/257/ES, rozhodnutí 20/2004/ES a usnesení Rady
2000/C 155/01 ze dne 25. května 2000 stanoví zásady, které je třeba dodržovat v rámci postupů
alternativního řešení sporů s cílem zajistit každému spotřebiteli levnější a rychlejší opravné
prostředky. Směrnice 98/27/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů
spotřebitelů (ve znění pozdějších předpisů) harmonizuje platné právní předpisy EU a členských
států tak, aby chránily kolektivní zájmy spotřebitelů, a zavádí „žaloby na zdržení se jednání“
podávané proti protiprávnímu jednání spáchanému obchodními subjekty z jiných zemí, které
mohou být řešeny na úrovni příslušných vnitrostátních soudů. Směrnice 2013/11/EU ze dne

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_cs.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_cs.htm
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21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů dává spotřebitelům možnost,
aby využili kvalitní subjekty pro alternativní řešení sporů v případě všech smluvních sporů
s obchodníky, pokud jde o nákupy na internetu i mimo něj a domácí či přeshraniční nákupy.
Nařízení (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
umožňuje spotřebitelům i obchodníkům z EU, aby své spory vzniklé v případě vnitrostátních
i přeshraničních nákupů na internetu řešili prostřednictvím celounijní platformy pro řešení
sporů, k níž se mohou subjekty alternativního řešení sporů připojit od února 2016.
2. Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci a povinnost orgánů členských států
vzájemně spolupracovat
Rozhodnutím 2001/470/ES byla zřízena Evropská soudní síť, jejímž účelem je zjednodušit
život občanům, kteří čelí přeshraničním soudním sporům, a to zlepšením mechanismů
soudní spolupráce mezi členskými státy v občanských a obchodních věcech a poskytováním
praktických informací, které jim usnadní cestu ke spravedlnosti. Nařízením (ES) č. 2006/2004
byla zřízena síť vnitrostátních orgánů odpovědných za účinné vymáhání právních předpisů
EU na ochranu spotřebitele. Na jeho základě, počínaje 29. prosincem 2005, jsou příslušné
vnitrostátní orgány povinny spolupracovat na zajištění vymáhání právních předpisů EU a
v případech protiprávního jednání uvnitř EU jsou povinny mu zabránit uplatněním příslušných
právních nástrojů, například žaloby na zdržení se jednání.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Řádný legislativní postup (dříve postup spolurozhodování) a rozšíření oblastí právních předpisů,
které jsou v Radě přijímány postupem hlasování kvalifikovanou většinou, daly Parlamentu
pravomoc aktivně se podílet na vypracovávání a posilování právních předpisů EU na ochranu
spotřebitele, a nacházet tak rovnováhu mezi zájmy trhu a zájmy spotřebitelů. Například dne
23. června 2011 přijal Parlament převážnou většinou hlasů (pro: 615, proti: 16, zdrželi se: 21)
směrnici o právech spotřebitelů, která posílila práva spotřebitelů v případě smluv uzavřených
na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory, zavedla větší míru transparentnosti,
zakázala předem zaškrtnutá políčka a objasnila otázku poskytování informací o digitálním
obsahu, a to s cílem posílit důvěru evropských spotřebitelů. Dne 13. února 2013 předložila
Komise na žádost Parlamentu balíček o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, jehož cílem
je zlepšit systémy dozoru nad trhem v členských státech. Parlament tento balíček přijal na
plenárním zasedání dne  15. dubna 2014. Parlament sehrál stěžejní roli při rozšíření působnosti
nařízení o řešení sporů on-line s cílem poskytnout evropským občanům snadno dostupné a levné
způsoby řešení právních sporů.
Parlament nejen přijímá legislativu, ale také pravidelně diskutuje o otázkách v oblasti ochrany
spotřebitelů, na základě čehož vznikají nelegislativní usnesení, např. usnesení ze dne 4. února
2014 o provádění směrnice o nekalých obchodních praktikách a ze dne 23. října 2012 o právech
cestujících ve všech druzích dopravy.
Podrobnější informace naleznete ve studii vypracované pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů Parlamentu (IMCO) s názvem „Mapování EU: přehled právních předpisů
souvisejících s činností výboru IMCO“[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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