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SPOTŘEBITELSKÁ POLITIKA: ZÁSADY A NÁSTROJE

Účinná politika ochrany spotřebitele zajišťuje řádné a účinné fungování jednotného
trhu. Jejím cílem je zajistit spotřebitelská práva ve vztahu k obchodníkům
a poskytnout zvýšenou ochranu znevýhodněným spotřebitelům. Pravidla na ochranu
spotřebitele mají potenciál zlepšit tržní výsledky pro celé hospodářství. Díky nim jsou
trhy nejenom spravedlivější, ale lepší kvalita informací poskytovaných spotřebitelům
se může projevit i na tržních výsledcích, u nichž se posiluje ekologický a sociální
rozměr. Zlepšování postavení spotřebitelů a účinná ochrana jejich bezpečnosti
a hospodářských zájmů se staly zásadními cíli politiky EU.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. f), článek 12, 114 a 169 Smlouvy o fungování Evropské
unie (SFEU) a článek 38 Listiny základních práv Evropské unie.

CÍLE

Unie musí k podpoře zájmů spotřebitelů a k zajištění vysoké úrovně ochrany
spotřebitele přispívat k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů
spotřebitelů. Unie dále musí podporovat právo spotřebitelů na informace a vzdělávání
a právo sdružovat se k ochraně svých zájmů. Ochrana spotřebitele má být začleněna
do všech příslušných oblastí politiky právních předpisů EU.

OPATŘENÍ

A. Obecně
Program činnosti EU v oblasti spotřebitelské politiky vychází z nového programu
pro spotřebitele, který byl přijat dne 13. listopadu 2020. Program představuje
aktualizovanou vizi spotřebitelské politiky EU na období 2020–2025 pod heslem
„Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení“. Program chce rovněž reagovat
na bezprostřední obavy spotřebitelů v souvislosti s pandemií COVID-19.
Zahrnuje pět klíčových prioritních oblastí. Jsou jimi:
— zelená transformace: řešení nových výzev v oblasti práv spotřebitelů a příležitosti

k posílení jejich postavení, které přináší zelená transformace, zajištění dostupnosti
udržitelných produktů a životních stylů pro všechny bez ohledu na to, kde se
nacházejí geograficky nebo jaký mají příjem,
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— digitální transformace: vytvoření bezpečnějšího digitálního prostoru pro
spotřebitele, ve kterém jsou chráněna jejich práva, a zajištění rovných podmínek
pro to, aby inovace mohly všem Evropanům přinést novější a lepší služby,

— účinné prosazování a náprava: řešení dopadu onemocnění COVID-19
na práva spotřebitelů a boj proti zavádějícím environmentálním tvrzením
a nekalým obchodním praktikám využívaných v rámci technik ovlivňování on-
line a personalizace. Zatímco vymáhání práv spotřebitelů patří v prvé řadě do
pravomoci vnitrostátních orgánů, EU hraje důležitou koordinační a podpůrnou
úlohu, která vychází z nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele,

— řešení zvláštních potřeb spotřebitelů: zohlednění potřeb spotřebitelů, kteří mohou
být v určitých situacích zranitelní a potřebují zvláštní záruky. To může být
způsobeno sociálními okolnostmi nebo zvláštními charakteristikami jednotlivých
spotřebitelů nebo jejich skupin,

— ochrana spotřebitele v globálních souvislostech: zajištění bezpečnosti dovozu
a ochrana spotřebitelů v EU před nekalými praktikami používanými subjekty ze
zemí mimo EU prostřednictvím dozoru nad trhem a užší spolupráce s příslušnými
orgány v partnerských zemích EU.

Orgány EU systematicky sledují spotřebitelskou politiku prostřednictvím srovnávacího
přehledu podmínek pro spotřebitele, který sleduje vnitrostátní podmínky pro
spotřebitele ve třech oblastech (znalosti a důvěra, dodržování a prosazování právních
předpisů a stížnosti a řešení sporů) a zkoumá pokrok v integraci maloobchodního trhu
EU, jenž se zakládá na úrovni přeshraničních transakcí mezi podniky a spotřebiteli
a na rozvoji elektronického obchodu. Dalším způsobem, jak je spotřebitelská politika
systematicky sledována, je srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích, který
provádí průzkumy mezi spotřebiteli, kteří nedávno uskutečnili nákup, s cílem sledovat
výkonnost více než 40 spotřebitelských trhů na klíčových ukazatelích, jako je důvěra, že
prodávající dodržují pravidla ochrany spotřebitele, srovnatelnost nabídek, dostupnost
na trhu, míra, do jaké jsou splněna očekávání spotřebitelů, a škody způsobené
problémy, se kterými se spotřebitelé setkávají.
Kromě toho byl dne 28. dubna 2021 zahájen program pro jednotný trh, který má
pomoci plně rozvinout potenciál jednotného trhu a zajistit oživení Evropy po pandemii
COVID-19. Program disponuje rozpočtem ve výši 4,2 miliardy EUR na období 2021–
2027, a poskytuje tak integrovaný balíček na podporu a posílení správy jednotného
trhu, včetně finančních služeb.
B. Odvětvová opatření (2.2.2)
1. Sdružení spotřebitelů
Prioritou orgánů a institucí EU je zapojení skupin zastupujících zájmy spotřebitelů EU.
Evropská poradní skupina spotřebitelů je hlavním fórem, které Komise využívá
ke konzultaci vnitrostátních a evropských spotřebitelských organizací. Tato poradní
skupina, zřízená rozhodnutím Komise 2009/705/ES, může Komisi radit a poskytovat
jí informace ve všech záležitostech souvisejících se zájmy spotřebitelů na úrovni EU.
V roce 2017 přijaly Parlament a Rada nařízení (EU) 2017/826, kterým se na období let
2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení
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spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie
v oblasti finančních služeb.
2. Vzdělávání spotřebitelů
EU organizuje činnosti pro vzdělávání spotřebitelů na různých úrovních, např. postupné
začleňování spotřebitelské výchovy do učebních osnov na základních a středních
školách. Příkladem iniciativy s takovým cílem je platforma „Učebna pro spotřebitele“
– mnohojazyčné celoevropské komunitní internetové stránky pro učitele. Ti na nich
naleznou rozsáhlý fond literatury z oboru spotřebitelské výchovy z celé EU a k dispozici
jsou také interaktivní a kooperativní nástroje pomáhající s přípravou vyučovacích hodin
a jejich sdílením se studenty i s ostatními učiteli. Jiným příkladem je interaktivní online
nástroj pro vzdělávání spotřebitelů „Dolceta“, který byl určen lektorům a učitelům, ale
také spotřebitelům, a věnoval se mimo jiné základním právům spotřebitelů, bezpečnosti
produktů a finanční gramotnosti.
3. Informace pro spotřebitele
Lepší informace a zvýšená znalost práv spotřebitele by mohly posílit spotřebitelskou
důvěru. EU zřídila síť evropských spotřebitelských center (síť ESC), jejichž úkolem je
poskytovat informace a poradenství spotřebitelům v oblasti přeshraničního nakupování
a řešit jejich stížnosti. Paralelní síť FIN-NET hraje stejnou roli v oblasti stížností na
přeshraniční finanční služby. Komise také v členských státech realizuje informační
kampaně pro spotřebitele a vydává praktického průvodce pro spotřebitele. SOLVIT
je služba věnovaná řešení sporů, k nimž dochází v důsledku porušení evropských
právních předpisů.
Důležité místo zaujímá portál Vaše Evropa, který nabízí přístup ke kvalitnějším
informacím o spotřebitelské politice a sdružuje různé zdroje informací formou jednoho
informačního ústředí. Přístup k informacím se zlepšil zřízením jednotné digitální brány
(nařízení (EU) 2018/1724).
Dne 30. března 2022 zveřejnila Komise v rámci balíčku opatření týkajících se
oběhového hospodářství návrh směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro
ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami
a lepších informací. Hlavním cílem návrhu je povzbudit spotřebitele k tomu, aby
volili řešení šetrná k životnímu prostředí, a to tak, že jim budou poskytnuty potřebné
informace.
4. Vymáhání spotřebitelských práv
Účinné a správné vymáhání práv spotřebitelů je otázkou právě tak důležitou jako
jejich existence. Odpovědnost za jejich vymáhání nesou především vnitrostátní veřejné
orgány. Nařízení (ES) 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými
pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů zapojuje
tyto vnitrostátní orgány do celoevropské sítě a poskytuje jim rámec pro výměnu
informací a spolupráci při prevenci porušování právních předpisů v oblasti ochrany
spotřebitele (např. v případě klamavé reklamy, souborných služeb pro cesty nebo
prodeje na dálku). Síť provádí rovněž koordinované činnosti související s šetřením
a s vymáháním práva (např. formou internetových kontrolních akcí, při nichž orgány
prověřují internetové stránky a zjišťují, zda dodržují právní předpisy).
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ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament pravidla ochrany spotřebitele v EU neustále zlepšuje. Politika v oblasti
ochrany spotřebitele se přeorientovala z technické harmonizace norem při
prohlubování vnitřního trhu na politiku, která je součástí snahy o zlepšení výsledků,
pokud jde o dosahování cíle vytvořit „Evropu občanů“. Díky legislativnímu úsilí
Evropského parlamentu uplatňují členské státy od 13. června 2014 vnitrostátní právní
předpisy provádějící směrnici o právech spotřebitelů, kterou Parlament přijal drtivou
většinou hlasů.
Dne 12. prosince 2017 přijal Parlament nařízení (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na
ochranu zájmů spotřebitelů s cílem zvýšit účinnost pravidel a postupů spolupráce
mezi vnitrostátními orgány, které jsou příslušné pro vymáhání dodržování zákonů na
ochranu zájmů spotřebitele.
V návaznosti na návrh nové politiky pro spotřebitele, který předložila Komise, přijal
Parlament dne 27. listopadu 2019 směrnici (EU) 2019/2161 o lepším vymáhání
a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele. Dne 25. listopadu 2020
přijal Parlament směrnici (EU) 2020/1828 o zástupných žalobách na ochranu
kolektivních zájmů spotřebitelů.
Parlament se nejen podílí na tvorbě právních předpisů EU, ale prostřednictvím
přijímání zpráv z vlastního podnětu také stanovuje program politiky v oblasti ochrany
spotřebitele. Zvláště aktivní je při zajišťování vyšších rozpočtových prostředků na
opatření v oblasti ochrany spotřebitele a na rozvoj organizací zastupujících spotřebitele
v členských státech, zejména v těch, které přistoupily k EU po roce 2004. Dne
13. září 2018 přijal Parlament usnesení o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu, které
uvádí, že je tato praktika diskriminační a v rozporu s očekáváními spotřebitelů.
Dne 25. listopadu 2020 přijal Parlament usnesení nazvané „Směrem k udržitelnějšímu
jednotnému trhu pro podniky a spotřebitele“, v němž zdůraznil význam trvanlivosti
a opravitelnosti spotřebního zboží a poskytování více práv a informací spotřebitelům,
které jim pomohou činit udržitelná rozhodnutí[1].
Během krize COVID-19 se ochrana spotřebitele stala klíčovým prvkem, pokud jde
o zajištění náhrad za zrušené služby a boj proti šíření dezinformací a nepoctivým
obchodníkům prodávajícím nepravé nebo nevyhovující zdravotnické prostředky za
nadsazené ceny. Dne 23. března 2020 zaslal Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů (IMCO) dopis výkonné místopředsedkyni Evropské komise Margrethe
Vestagerové, komisařům Thierrymu Bretonovi a Didieru Reyndersovi a chorvatskému
předsednictví v Radě. Žádal v něm další opatření k řešení krize COVID-19 a poukázal
na potřebu demokratického dohledu nad tímto procesem. Dne 9. listopadu 2020
uspořádala tematická sekce pro hospodářskou politiku a politiku v oblasti vědy a kvality
života webinář[2] pro výbor IMCO, který se týkal dopadu onemocnění COVID-19 na

[1]Příkladem příslušného výzkumu je publikace: Keirsbilck, B. a kol., Sustainable Consumption and Consumer Protection
Legislation (Udržitelná spotřeba a právo na ochranu spotřebitele), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,
tematická sekce Hospodářská politika, politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk, 2020.
[2]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection (Dopady pandemie
COVID-19 na vnitřní trh a ochranu spotřebitelů), webinář pro výbor IMCO, publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
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vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Webinář poukázal na účinky opatření, která byla
zavedena na vnitrostátní a unijní úrovni, aby zmírnila negativní důsledky pandemie,
a prezentoval možné další návrhy řešení, která by zajistila hladké fungování vnitřního
trhu, a to jak nyní, tak i v budoucích krizích. Dne 19. listopadu 2020 představil komisař
pro spravedlnost a spotřebitele Didier Reynders výboru IMCO nový program pro
spotřebitele. Program zkoumá dopad onemocnění COVID-19 na spotřebitele a zabývá
se dlouhodobějšími otázkami spotřebitelské politiky, pokud jde o zelenou a digitální
transformaci, kroky v reakci na zranitelnost spotřebitelů, účinné prosazování práv
spotřebitele a mezinárodní spolupráci s partnerskými zeměmi.
Dne 22. února 2021 byla výboru IMCO předložena komplexní studie[3] nastiňující dopad
onemocnění COVID-19 na vnitřní trh. Studie podává přehled o dopadu restrikcí na
volný pohyb zboží, služeb a osob na úrovni členských států a na úrovni EU. Předkládá
politická doporučení ohledně toho, jak by bylo možné řešit budoucí krize při zachování
volného pohybu, jako např. poskytováním finančních prostředků na vývoj a nákup
očkovacích látek v budoucnu a soustavnou koordinací příslušných pravidel na úrovni
EU.
Spotřebitelská politika v oblasti on-line a digitálních služeb patří mezi oblasti, na které
se Parlament a zejména výbor IMCO dlouhodobě zaměřuje. Studie[4] z června 2020
týkající se moderování nezákonného obsahu ze strany on-line platforem, kterou
si výbor IMCO zadal, ukázala, že existuje prostor pro posílení právního rámce
EU a současně i pro společnou regulaci s on-line platformami, s cílem chránit
spotřebitele před nezákonným nebo škodlivým obsahem on-line. V červnu 2021 byla
dále zveřejněna studie, která analyzovala dopad cílené reklamy na zadavatele reklamy,
přístup na trh a možnost volby pro spotřebitele.
Dne 20. října 2020 přijal Parlament tři usnesení s názvem „Akt o digitálních službách:
zdokonalit fungování jednotného trhu“, „Akt o digitálních službách a otázky týkající
se základních práv“ a „Akt o digitálních službách: přizpůsobení pravidel občanského
a obchodního práva pro obchodní subjekty působící online“, ve kterých předložil plán
budoucího zajištění fungování jednotného digitálního trhu, včetně silnější ochrany
spotřebitelů on-line. Značná část obsahu zpráv z vlastního podnětu se stala součástí
návrhů Komise, které byly pozměněny a úspěšně odhlasovány ve výboru IMCO
v prosinci 2021 (2.1.7). Velmi důležité pro ochranu spotřebitele v digitálním prostředí
mají prozatímní politické dohody o aktu o digitálních trzích a aktu o digitálních službách,
kterých bylo dosaženo v březnu a dubnu 2022.
Dne 27. září 2021 uspořádal výbor IMCO veřejné slyšení na téma „ochrana spotřebitelů
a automatizované nástroje rozhodování v moderní ekonomice“. Slyšení se zaměřilo
na řešení, která by ochránila spotřebitele před riziky spojenými s používáním
profesionálních služeb umělé inteligence a inteligentních produktů založených na

spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk,
2020.
[3]Marcus, J. S. a kol., The impact of COVID-19 on the Internal Market (Dopad pandemie COVID-19 na vnitřní trh), publikace
pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života,
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automatizovaných nástrojích rozhodování, a poukázalo na způsoby, jak zlepšit kvalitu
a kvantitu informací poskytovaných spotřebitelům. Zástupci spotřebitelů, podniků,
certifikačních orgánů a akademické obce představili své názory na stávající rámec
EU a na požadavky, které by měly být zavedeny, aby byla zajištěna vysoká úroveň
ochrany a důvěry spotřebitelů. Současně se vyjádřili k tomu, jaké výzvy by to mohlo
znamenat pro podniky a jak by bylo možné zajistit účinné prosazování. Členové
výboru IMCO zdůraznili, že je třeba vytvořit důvěryhodné prostředí, a představili svůj
pohled na to, jak by bylo možné stávající regulační rámec zlepšit. Dále uspořádal
výbor IMCO v květnu 2022 veřejné slyšení o digitálních pasech výrobků – zvýšení
transparentnosti a ochrany spotřebitele jako prostředku ke zlepšení informovanosti
spotřebitelů v prostředí digitalizace.
Kromě toho Parlament dne 7. dubna 2022 přijal usnesení o právu spotřebitele na
opravu. Cílem usnesení je dosáhnout dvojího cíle, jímž je zajistit spotřebitelům výrobky,
které vydrží déle a které lze opravit. Dne 20. dubna 2022 uspořádal výbor IMCO veřejné
slyšení o prosazování práv spotřebitele při nakupování mimo EU. Záměrem slyšení
bylo podat přehled o tom, jak si stojí práva spotřebitelů – jako předsmluvní informace
či ochrana před nekalými praktikami a smluvními podmínkami – v případě, že nakupují
mimo EU.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/digital-product-passports-enhancing-tran/product-details/20220510CHE10181
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0126_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/upholding-consumer-rights-when-shopping-/product-details/20220405CHE10063

	Spotřebitelská politika: zásady a nástroje
	Právní základ
	Cíle
	Opatření
	Úloha Evropského parlamentu


