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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, ve 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 léků, 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, kde žijí, - cestují nebo
nakupují, mohli požívat společné vysoké úrovně ochrany před riziky a hrozbami, pokud
jde o jejich bezpečnost a ekonomické zájmy, a posílit schopnost spotřebitelů chránit
své vlastní zájmy.

VÝSLEDKY

A. Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitelů
1. Činnost EU v oblasti veřejného zdraví a tabákových výrobků (2.2.4)
2. Potraviny (2.2.6)
3. Léčivé přípravky (2.2.5)
4. Systém obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem
Směrnice 2001/95/ES zavádí systém obecné bezpečnosti výrobků, který stanoví, že
každý spotřební výrobek uváděný na trh musí i v případě, že se na něj nevztahuje
žádný specifický právní předpis pro dané odvětví, splňovat určité normy týkající
se poskytování informací spotřebitelům, opatření pro předcházení bezpečnostním
hrozbám, 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. V červnu 2021 přijala Komise
návrh nařízení o obecné bezpečnosti výrobků s cílem revidovat směrnici o obecné
bezpečnosti výrobků. Navrhované nařízení zajistí kontinuitu s touto směrnicí tím, že
bude vyžadovat, aby byly spotřebitelské výrobky „bezpečné“, stanoví určité povinnosti
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hospodářských subjektů, včetně internetových tržišť, a bude obsahovat ustanovení
týkající se vývoje norem na podporu požadavku na obecnou bezpečnost. Nařízení
dále aktualizuje a modernizuje obecný rámec pro bezpečnost nepotravinářských
spotřebních výrobků a zajistí rovné podmínky pro podniky.
5. Bezpečnost kosmetických výrobků, výbušnin pro civilní použití a hraček
Nařízení (ES) č. 1223/2009 stanoví povinnost uvádět soupis přísad a informativní
označení, čímž zajišťuje bezpečnost kosmetických přípravků a ochranu spotřebitelů.
Většina ustanovení tohoto nařízení byla použitelná od 11. července 2013.
Bezpečnostní požadavky na výbušniny pro civilní použití a podobné výrobky jsou
stanoveny ve směrnicích 93/15/EHS, 2008/43/ES a 2004/57/ES a v rozhodnutí
2004/388/ES přepracovaném směrnicí o výbušninách pro civilní použití (2014/28/
EU) a směrnicí o pyrotechnických výrobcích (2013/29/EU). Požadavky na bezpečnost
hraček jsou stanoveny ve směrnici 2009/48/ES. Příslušné normy vypracovává
a reviduje Evropský výbor pro normalizaci (CEN).
6. Dostupné komunikační prostředky pro podniky a spotřebitele (2.1.8)
B. Ochrana ekonomických zájmů spotřebitelů
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), elektronickými transakcemi on-line
a další činností on-line, jako je zpravodajství, databáze a finanční služby, odborné
služby, zábavní služby (video na vyžádání), přímý marketing a reklama a přístup
k internetu. Bude modernizována připravovaným aktem o digitálních službách.
Směrnice (EU) 2015/2366 o přeshraničních převodech a nařízení (ES) 2021/1230
o přeshraničních platbách zajišťují, aby poplatky za přeshraniční platby v eurech byly
stejné jako poplatky za platby v této měně v rámci určitého členského státu.
2. Televize bez hranic
Směrnice 2010/13/EU zajišťuje volný pohyb služeb televizního vysílání a současně
naplňuje určité cíle veřejného zájmu, jako je kulturní rozmanitost, právo na odpověď,
ochrana spotřebitele a ochrana 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)
směrnici Rady 85/577/EHS a směrnici 97/7/ES. Tato směrnice rovněž změnila směrnici
Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských 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 právo na odstoupení a harmonizovala určitá
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smluvní ustanovení. Směrnice 2002/65/ES upravuje poskytování finančních služeb
spotřebitelům na dálku.
4. Nekalé obchodní praktiky a 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.
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) navrhuje přezkoumat směrnici
2006/114/ES s cílem odstranit mezery v textu a zaměřit se na problém podvodných
katalogových firem. Koncem roku 2019 byla přijata nová směrnice (EU) 2019/2161
o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele.
Touto novou směrnicí byla pozměněna směrnice Rady 93/13/EHS (o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách) a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/6/ES (o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených
spotřebiteli), 2005/29/ES (o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na
vnitřním trhu) a 2011/83/EU (o právech spotřebitelů). V souvislosti s nekalými
praktikami Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) v dubnu 2022 uspořádal
veřejné slyšení o dodržování práv spotřebitelů při nakupování mimo EU, jehož cílem
bylo zmapovat problémy, s nimiž se spotřebitelé potýkají, když nakupují ze zemí mimo
EU.
5. Odpovědnost za vadné výrobky a údaje o ceně
Směrnice 1999/34/ES 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 jednotkových
cenách ukládá obchodníkům povinnost uvádět prodejní cenu a cenu za měrnou
jednotku s cílem zlepšit a zjednodušit srovnávání cen a množství u 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. Tato směrnice byla v roce 2011
aktualizována a poté zrušena a nahrazena směrnicí (EU) 2019/771.
6. Spotřebitelské a hypoteční úvěry
Podle směrnice 2008/48/ES musí věřitelé 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 a má rovněž právo úvěr kdykoliv předčasně splatit, věřitel
však v takovém případě může požadovat spravedlivou a objektivně odůvodněnou
kompenzaci. V červnu 2021 navrhla Evropská komise aktualizaci stávajících pravidel
(COM(2021)0347). V tomto návrhu rozšiřuje oblast působnosti stávající směrnice
o spotřebitelském úvěru tak, aby zahrnovala širší škálu produktů, které mohou
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představovat riziko pro spotřebitele. Prosazuje rovněž omezení množství informací
poskytovaných spotřebitelům v reklamě a zaměřuje se na to, jak a kdy jsou
spotřebitelům poskytovány předsmluvní informace. Návrh rovněž zlepšuje pravidla
pro posuzování úvěruschopnosti a žádá členské státy, aby podporovaly finanční
vzdělávání a zajistily, že spotřebitelé budou mít přístup k dluhovému poradenství.
Směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené
k bydlení stanoví společný rámec pro smlouvy o spotřebitelském úvěru zajištěném
zástavním právem nebo jinak se týkající nemovitosti určené k bydlení. Jejím cílem je
vytvořit efektivní jednotný trh s hypotékami ve prospěch spotřebitelů, přičemž stanoví
podmínky k zajištění vysoké úrovně profesionality věřitelů a zprostředkovatelů úvěru[1].
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 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 (timeshare), o dlouhodobých
rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně se zabývá povinností obchodníka
informovat o jednotlivých částech smlouvy a právem spotřebitele odstoupit od této
smlouvy bez jakýchkoliv nákladů a bez udání důvodu během 14 kalendářních dnů.
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, a v případě zrušení nebo významného zpoždění
letu a společná pravidla odpovědnosti leteckého přepravce v případě nehody. Nařízení
(ES) č. 80/2009 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 (ES) č. 80/2009 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. 300/2008 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 lépe řídit svou spotřebu, neboť jim prostřednictvím
individuálních měřičů zajišťuje snadný a bezplatný přístup k údajům o spotřebě.
Cílem nařízení (EU) 2017/1369 je zajistit, aby byly v jasné a srozumitelné podobě
uváděny komplexní informace o spotřebě energie a funkčnosti stanovených domácích

[1]Relevantní výzkum zahrnuje Wiewiórowska, A. a kol., „Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European
Consumers“ (Příspěvek k růstu: Právní aspekty ochrany evropských spotřebitelů), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů, Tematická sekce Hospodářská politika, politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk,
2019.
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spotřebičů, a spotřebitelé tak mohli při nákupu činit informovaná rozhodnutí a vybírat
si co nejúspornější spotřebiče. Na vnitřním trhu EU s energií mají všichni občané EU
právo na to, aby byly jejich domovy napojeny na energetické sítě a aby se mohli
svobodně rozhodnout pro jakéhokoli dodavatele plynu nebo elektřiny, který nabízí své
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 dalšími evropskými sítěmi, především se
sítí FIN-NET (finance), SOLVIT (vnitřní trh) a s 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. Další zlepšení přinesla jednotná digitální
brána (nařízení (EU) 2018/1724).
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 č. 20/2004/ES a usnesení Rady 2000/C 155/01 stanoví zásady,
které je třeba dodržovat v rámci postupů alternativního řešení sporů s cílem zajistit
každému spotřebiteli levnější a rychlejší opravné prostředky. Směrnice 2009/22/ES
o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů harmonizuje
platné právní předpisy EU a členských států a zavádí za účelem ochrany kolektivních
zájmů spotřebitelů „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 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 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 přístup 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
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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.
3. Zástupné žaloby na ochranu společných zájmů spotřebitelů
Směrnice 2009/22/ES harmonizovala žaloby na zdržení se jednání v zájmu ochrany
kolektivních zájmů spotřebitelů. Směrnice 2014/104/EU zajistila, aby každý, kdo utrpěl
škodu způsobenou porušením právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, mohl
účinně uplatnit své právo požadovat náhradu škody v plné výši. Směrnice (EU)
2020/1828 rozšířila oblast působnosti systému žalob na zdržení se jednání tak, aby
zahrnoval různé horizontální a odvětvové nástroje EU s významem pro ochranu
kolektivních zájmů spotřebitelů, a stanovila postupy pro náhradu škody.
D. Opatření přijatá v návaznosti na pandemii COVID-19
Vzhledem k rostoucím nesrovnalostem v on-line nabídkách během pandemie vydaly
orgány pro ochranu spotřebitele v členských státech za podpory Komise společný
postoj, v němž vyzvaly on-line platformy, aby přijaly účinná opatření k odstranění
nezákonných marketingových kampaní. Ve společném sdělení nazvaném „Boj proti
dezinformacím o onemocnění COVID-19 – pravda a mýty“ se zdůrazňuje, že v zájmu
ochrany spotřebitelů je také zapotřebí bojovat proti dezinformacím.
V důsledku narušení způsobených znovuzavedením hraničních kontrol a cestovních
omezení vydala Komise dne 18. března 2020 pokyny, které mají zajistit jednotné
uplatňování práv spotřebitelů v celé EU. Evropská unie je jedinou oblastí na světě,
kde jsou občané chráněni kompletním souborem práv cestujících – ať už cestují
letadlem, vlakem, lodí, autobusem nebo autokarem. Dopravci musí cestujícím, jejichž
spoj byl zrušen, nabídnout náhradu výdajů (vrácení ceny jízdenky/letenky) nebo cestu
náhradním spojem.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament se aktivně podílí na tvorbě a posilování právních předpisů EU v oblasti
ochrany spotřebitele a současně vyvažuje zájmy trhů se zájmy spotřebitelů. Opatření
na ochranu spotřebitele jsou mimo jiné obsažena v novém programu pro spotřebitele
na období 2020–2025, v nové politice pro spotřebitele, v Zelené dohodě pro Evropu
a v akčním plánu pro oběhové hospodářství.
V zájmu evropských spotřebitelů byla rovněž zavedena opatření a nástroje zaměřené
na posílení různých aspektů vnitřního trhu EU. Patří mezi ně řada nástrojů vytvořených
v rámci iniciativy pro jednotný digitální trh, které propojují opatření zaměřená výhradně
na spotřebitele s opatřeními týkajícími se uspořádání trhu: nařízení o poplatcích za
roaming, nařízení o podpoře připojení k internetu v místních komunitách, nařízení
o přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah, nařízení o přeshraničním
dodávání balíků, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, nařízení o zeměpisném
blokování, evropský kodex pro elektronické komunikace, nařízení o volném toku jiných
než osobních údajů a směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu[2].

[2]Relevantní výzkum zahrnuje Wiewiórowska, A. a kol., „Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European
Consumers“ (Příspěvek k růstu: Právní aspekty ochrany evropských spotřebitelů), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
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Parlament ve svém usnesení ze dne 25. listopadu 2020 o zajišťování bezpečnosti
výrobků na jednotném trhu vyzval k revizi směrnice o obecné bezpečnosti výrobků.
Naléhavě vybídl Komisi, aby aktualizovala a sladila pravidla pro dozor nad trhem pro
harmonizované i neharmonizované výrobky uváděné na trh off-line nebo on-line a aby
je přizpůsobila digitálnímu věku. Dále ji požádal, aby uzpůsobila pravidla bezpečnosti
výrobků tak, aby reflektovala výzvy nových technologií, jako je umělá inteligence,
připojené výrobky a robotika.
Parlament uspořádal řadu diskusí o ochraně spotřebitele v souvislosti s digitální
revolucí. Na žádost výboru IMCO uspořádala Tematická sekce Hospodářská politika
a politika v oblasti vědy a kvality života dne 18. února 2020 seminář s názvem „Pravidla
elektronického obchodování vhodná pro digitální věk“, který doprovázela řada studií[3]

o budoucím aktu o digitálních službách. Odborníci a zúčastněné strany trvali na tom, že
prostřednictvím aktu o digitálních službách je třeba zavést přísná opatření na ochranu
spotřebitele pro on-line tržiště.
V oblasti ochrany spotřebitele byla v nedávné době uskutečněna řada různých
výzkumů. Dne 27. října 2020 byla poslancům představena studie[4] s názvem „Lootboxy
v on-line hazardních hrách a jejich dopad na spotřebitele, zejména na mladé
spotřebitele“, načež byl dán prostor pro otázky a odpovědi. Lootboxy jsou prvky ve
videohrách, které jsou obvykle dostupné prostřednictvím hry, nebo mohou být případně
zaplaceny skutečnými penězi. Vzhledem k tomu, že využívají mechanismy náhodného
odměňování, existují obavy, že lootboxy mohou sloužit jako brána k hraní hazardních
her a mohou být obzvláště škodlivé pro mladé spotřebitele.
Informační sdělení[5] z ledna 2021 nazvané „Náhrada a odškodnění v případě zrušení
nebo zpoždění přepravy: práva a jejich uplatňování“ uvádí práva spotřebitelů, která
jim přiznávají právní předpisy EU v případě zrušení přepravy, zejména v souvislosti
s koronavirovou pandemií, a poskytuje spotřebitelům praktické pokyny.
Studie[6] o dynamice trhu s internetovou reklamou se věnovala dopadu cílené reklamy
na zadavatele reklamy, na přístup na trh a volby spotřebitelů. Součástí výzkumu,
který vychází z perspektivy ochrany spotřebitele, byla analýza toho, jakým způsobem
mohou být možnosti volby spotřebitelů a ceny zboží ovlivňovány funkcemi, jako je
individualizovaná reklama, detailně cílená reklama, behaviorální reklama a digitální

spotřebitelů, Tematická sekce Hospodářská politika, politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk,
2019.
[3]Maciejewski, M., Blandin, L., „Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection“ (Akt o digitálních službách: Příležitosti a výzvy pro jednotný digitální trh a ochranu spotřebitelů), publikace pro Výbor
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Tematická sekce Hospodářská politika, politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský
parlament, Lucemburk, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. a kol., „Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young
consumers“ (Lootboxy v on-line hrách a jejich dopad na spotřebitele, zejména mladé 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.
[5]Maciejewski, M. a kol., „Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement“ (Náhrada a odškodnění v případě zrušení nebo zpoždění přepravy: práva a jejich uplatňování), publikace pro
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Tematická sekce Hospodářská politika, politika v oblasti vědy a kvality života,
Evropský parlament, Lucemburk, 2021.
[6]Fourgberg, N. a kol., „Online advertising:the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer
choice“ (On-line reklama: dopad cílené reklamy na zadavatele reklamy, přístup na trh a volby spotřebitelů), publikace pro Výbor
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský
parlament, Lucemburk, 2021.
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pobídky. Studie zjistila, že techniky cílení mohou být pro spotřebitele přínosné,
neboť přizpůsobují reklamy jejich zájmům. Cílená reklama však vzbuzuje i obavy.
Znepokojivá je například nedostatečná transparentnost, pokud jde o používání údajů
o spotřebitelích, nebo cílení na zranitelné skupiny spotřebitelů či prvky webových
stránek, které manipulují s vůlí spotřebitelů (tzv. „temné vzorce“). Zejména na téma
temných vzorců uspořádal výbor IMCO v březnu 2022 veřejné slyšení, jehož cílem bylo
určit, jak tato praxe ohrožuje spotřebitele.
Dne 28. října 2021 uspořádal výbor IMCO veřejné slyšení o dvojí kvalitě výrobků
na jednotném trhu. Odborníci (např. ze sdružení spotřebitelů a podnikatelských
organizací) při něm poukázali na problémy, které praktiky dvojí kvality výrobků
způsobují spotřebitelům i průmyslu, například pokud jde o informování spotřebitelů
o rozdílech mezi zbožím. Jednali rovněž o tom, jak v této věci zvýšit povědomí
spotřebitelů.
O měsíc později, dne 9. prosince 2021, hlasoval výbor IMCO o návrhu zprávy
o provádění směrnice o bezpečnosti hraček, jejímž cílem je zajistit, aby na trh Unie
mohly být uváděny pouze bezpečné hračky.
V únoru 2022 byla zveřejněna studie[7] o dopadu influencerů na reklamu a ochranu
spotřebitele na jednotném trhu. Zabývá se tím, do jaké míry jsou influenceři odpovědní
za šíření zavádějících informací a propagaci nebezpečných výrobků. Marketing
s využitím influencerů (tzv. „influencer marketing“), který v posledních letech výrazně
roste, často využívá zavádějící sdělení k nalákání zranitelných spotřebitelů. Nedávné
prozatímní politické dohody o aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích
se zaměřují na zvýšení transparentnosti a regulaci strážců on-line platforem, což jsou
oblasti, které se činnosti influencerů úzce dotýkají.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Michaelsen, F., Collini, L. a kol., „The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single
Market“ (Dopad influencerů na reklamu a ochranu spotřebitelů na jednotném trhu), publikace pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů, Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života, Evropský parlament, Lucemburk,
2022.
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