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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o fungování franšíz v maloobchodním odvětví 

(2016/2244(INI)) 

Evropský parlament, 

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2013 o evropském akčním plánu pro 

obchod, jenž je přínosem pro všechny zúčastněné strany1, a především na jeho bod 29,  

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. června 2016 o nekalých obchodních praktikách 

v potravinářském dodavatelském řetězci2,  

– s ohledem na studii z dubna 2016 o franšízách, jejíž vypracování zadal výbor IMCO3,  

– s ohledem na studii ze září 2016 s názvem „Regulační rámec a výzvy spojené  

s franšízami v EU z právního pohledu“4, jejíž vypracování zadal výbor IMCO,  

– s ohledem na informační sdělení s názvem „Budoucí možnosti politiky ve vztahu  

k franšízám v EU: boj proti nekalým obchodním praktikám“5,  

– s ohledem na seminář s názvem „Vztahy mezi poskytovateli a nabyvateli franšíz: 

regulační název a současné výzvy“, který dne 12. července 2016 uspořádal výbor 

IMCO,  

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 

Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-

0000/2017), 

A. vzhledem k tomu, že neexistuje žádná společná evropská definice franšízy, avšak běžně 

tento pojem zahrnuje partnerství mezi fyzickými a právnickými osobami, které jsou  

z právního pohledu a finančně navzájem nezávislé, přičemž jedna strana (poskytovatel 

franšízy) převede na druhou (nabyvatele franšízy) právo provozovat svůj model franšízy 

za účelem prodeje zboží nebo služeb, že tyto strany sdílejí know-how a že jejich 

zájmem je vytvářet obchodní zisk; 

B. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 11. prosince 2013 Parlament uvítal 

používání franšízy jako obchodního modelu, jenž podporuje nové podniky a vlastnictví 

malých podniků, konstatoval nicméně, že v některých případech existují nerovné 

smluvní podmínky, a vyzval k uzavírání transparentních a spravedlivých smluv; 

upozornil kromě toho Komisi a členské státy zejména na problémy, s nimiž se potýkají 

nabyvatelé franšízy, kteří mají zájem prodat svůj podnik nebo změnit obchodní model  

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0580. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2016)0250. 
3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978 
4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317 
5 PE 587.325 
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a současně nadále působit v daném odvětví, a požádal Komisi, aby přezkoumala zákaz 

mechanismů stanovování pevných cen ve franšízových systémech a dopady dlouhodobě 

platných doložek o hospodářské soutěži, možnosti nákupu a zákazu mnohonásobného 

franšízingu, a aby v této souvislosti znovu zvážila výjimku z pravidel hospodářské 

soutěže, jíž v současnosti využívají smluvní strany, jejichž podíl na trhu je menší než 30 

%; 

C. vzhledem k tomu, že franšízy mohou představovat obchodní model, který může přispět 

k dokončení jednotného trhu v maloobchodním odvětví, ale který v současnosti v EU 

vykazuje nízkou výkonnost, přičemž tvoří jen 1,89 % HDP v porovnání s USA (5,95 %) 

a Austrálií (10,83 %) a 83,5 % jeho obratu se soustřeďuje pouze v sedmi členských 

státech; 

D. vzhledem k tomu, že stávající právní úprava franšízy jako obchodního modelu je mezi 

členskými státy velmi odlišná a že se nabyvatelé franšíz mohou zdráhat vstupovat do 

přeshraničních franšízových sítí, jelikož nejsou obeznámeni s jinými právními systémy 

a nemusejí být chráněni před nekalými obchodními praktikami;  

E. vzhledem k tomu, že existují rozdíly mezi „tvrdou“ a „měkkou“ franšízou, což závisí na 

podmínkách franšízové dohody; vzhledem k tomu, že modely, jako jsou skupiny 

nezávislých obchodníků, mají zvláštní charakteristické rysy a pravidla upravující 

franšízy by se na ně měla vztahovat pouze tehdy, pokud odpovídají definici franšízy; 

F. vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek informací o fungování franšíz  

v maloobchodním odvětví z toho důvodu, že relevantní informace nejsou 

zaznamenávány nebo je lze nalézt pouze v průvodních dopisech přiložených  

k franšízové dohodě, jež jsou důvěrné, a nejsou tedy přístupné veřejnosti, a vzhledem  

k tomu, že na úrovni EU neexistuje žádný mechanismus sběru informací o potenciálně 

nevýhodných smluvních podmínkách nebo nespravedlivém způsobu uplatňování smluv; 

G. vzhledem k tomu, že v souvislosti s realizací jednotného digitálního trhu by měla být 

zvláštní pozornost věnována napětí, jež vzniklo mezi poskytovateli a nabyvateli franšíz 

ohledně elektronického obchodu a sdílení údajů o spotřebitelích z toho důvodu, že 

stávající franšízové dohody neobsahují ustanovení upravující tyto otázky, což vede ke 

zbytečné nejistotě a konfliktům;  

1. domnívá se, že v otázce dotvoření jednotného trhu v maloobchodním odvětví mohou 

hrát franšízy významnou úlohu, a to za předpokladu, že bude v celé EU zavedena 

účinná ochrana poskytovatelů a nabyvatelů franšíz před nekalými obchodními 

praktikami;  

2. zdůrazňuje, že nabyvatelé franšíz jsou často slabší smluvní stranou proto, že model 

franšízy je běžně vytvářen jejím poskytovatelem a že její nabyvatelé jsou zpravidla 

finančně slabší a méně informovaní než opačná strana, čímž se stávají velmi závislými 

na odbornosti poskytovatele této franšízy; 

3. konstatuje, že poskytovatelé franšíz založili na vnitrostátní i evropské úrovni organizace 

určené k zastupování svých zájmů, kdežto nabyvatelé franšíz z důvodu nedostatku 

zdrojů často takové organizace postrádají a nejsou dostatečně reprezentováni;  
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4. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly zakládání sdružení zastupující 

nabyvatele franšíz a aby zajistily, aby na ně byl brán ohled vždy, když se budou 

vypracovávat politiky nebo právní předpisy, které by se jich mohly týkat; 

5. zdůrazňuje, že stále není k dispozici dostatek informací o fungování franšíz  

v maloobchodním odvětví, a vyzývá Komisi, aby zřídila kontaktní místo, kde budou 

podávány informace týkající se problémů, na které nabyvatelé franšíz narazili,  

a zároveň zabezpečila důvěrnost takto získaných informací;  

6. vyzývá Komisi, aby aktivně přezkoumala způsob fungování franšíz v maloobchodním 

odvětví, a především existenci nerovných smluvních podmínek či jiných nekalých 

obchodních praktik, a dále aby vyzvala Eurostat, aby při sběru statistických informací 

týkajících se uvedeného odvětví věnoval tomuto modelu zvláštní pozornost; 

7. bere na vědomí Evropský kodex etiky franchisingu, který vypracovala Evropská 

frančisová federace, poznamenává ale, že tento kodex byl jednostranně vytvořen 

poskytovateli franšíz a že se setkal s tvrdou kritikou ze strany nabyvatelů franšíz, kteří 

mimo jiné upozornili na skutečnost, že znění verze kodexu předcházející revizi v roce 

2016 kladlo na poskytovatele franšíz přísnější povinnosti; 

8. vyjadřuje znepokojení nad nedostatkem nezávislých mechanismů vymáhání 

doprovázejících Evropský kodex etiky franchisingu a připomíná, že tento nedostatek  

v některých členských státech podnítil zavedení právní úpravy, která se zabývá 

nekalými obchodními praktikami v odvětví franšíz a brání jim; 

9. konstatuje, že franšízové dohody by měly plně respektovat zásadu vyváženého 

partnerství, podle níž se musí k sobě poskytovatel a nabyvatel franšízy chovat 

uvážlivým a spravedlivým způsobem a řešit stížnosti, problémy a rozpory 

prostřednictvím upřímné, uvážlivé a přímé komunikace; 

10. vyzývá Komisi, aby prošetřovala stížnosti, jež obdrží prostřednictvím kontaktního místa 

či jiným způsobem, a aby na základě těchto informací vypracovala demonstrativní 

seznam nekalých obchodních praktik; 

11. upozorňuje zejména na to, že je třeba, aby správné a úplné předsmluvní informace, 

včetně těch týkajících se výkonu modelu franšízy, a to jak obecných, tak zaměřených na 

její předpokládané umístění, byly k dispozici v písemné podobě nejméně 15 pracovních 

dní před okamžikem podepsání dohody a aby bylo zavedeno přechodné období v délce 

pěti dnů (tzv. „cooling-off period“), které by následovalo po ukončení plnění smlouvy; 

12. zdůrazňuje, že v průběhu platnosti smlouvy je pro nabyvatele franšíz zapotřebí 

odborného úvodního školení a odpovídající pomoc ze strany poskytovatele; 

13. připomíná, že nabyvatelé franšíz mají povinnost vyvíjet poctivou snahu o dosažení růstu 

franšízového podniku a o udržování společné značky a reputace franšízové sítě a rovněž 

za tímto účelem loajálně spolupracovat se všemi partnery v rámci oné sítě a respektovat 

průmyslová práva a práva duševního vlastnictví obsažená v modelu franšízy; 

14. dodává nicméně, že někdy poskytovatelé po nabyvatelích franšíz požadují, aby si 

zakoupili výrobky a služby, jež s modelem franšízy nijak nesouvisí; takové požadavky 
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by se neměly považovat za součást povinností nabyvatelů franšíz, jež se týkají 

udržování, společné značky a reputace franšízové sítě, jelikož mohou velmi snadno 

představovat nekalé obchodní praktiky; 

15. zdůrazňuje, že konkurenční doložky by měly být jasně formulované, opodstatněné  

a přiměřené a že by neměly být uplatňovány déle, než je skutečně třeba, zejména  

s ohledem na možnou potřebu nabyvatelů franšíz změnit svůj model franšízy v případě, 

že dojde ke změně v jejich okolí, a tedy i ke změně poptávky po výrobcích nebo 

službách; 

16. se znepokojením bere na vědomí spory vyvstávající z internetového prodeje, které mají 

pro digitální trh určující význam, přičemž tradiční dohody o franšízách neberou v potaz 

dopad, který může mít internetový prodej na doložky o výlučnosti, čímž umožňují, že  

v oblasti, na niž se vztahuje výhradní právo nabyvatele franšízy, mohou zákazníci 

nakupovat výrobky od poskytovatele franšízy, a to i tehdy, pokud si zboží vyzvednou  

v provozovně nabyvatele franšízy; 

17. požaduje po Komisi, aby vypracovala pokyny, které by zohlednily osvědčené postupy 

týkající se fungování franšíz v maloobchodním odvětví; vyzývá v tomto ohledu Komisi, 

aby provedla analýzu stávajících samoregulačních mechanismů a také legislativní praxe 

členských států týkající se používání franšíz v maloobchodním odvětví a aby svá 

zjištění, spolu s doporučeními ohledně následných opatření zaměřených na účinné 

vymáhání, předložila Parlamentu; 

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB, OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL 
VSTUPNÍ INFORMACE 

 
Následující seznam byl vypracován zcela dobrovolně a na výlučnou odpovědnost zpravodaje. Při 

sestavování tohoto návrhu zprávy obdržel zpravodaj podněty od těchto subjektů či osob: 

 
 
 

Subjekt nebo osoba 

 Independent Retail Europe 

 Evropská frančisová federace 

 Vakcentrum 

 Sdružení italských spotřebitelů 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Advokátní kancelář Bird & Bird  

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Univerzita v Osnabrücku  

 

 


