
PR\662763CS.doc PE 388.384v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2006/2049(INI)

18. 4. 2007

NÁVRH ZPRÁVY
o povinnostech přeshraničních poskytovatelů služeb
(2006/2049(INI))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Lasse Lehtinen



PE 388.384v01-00 2/9 PR\662763CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................6



PR\662763CS.doc 3/9 PE 388.384v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o povinnostech přeshraničních poskytovatelů služeb
(2006/20492006/2049(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 95 a 153 Smlouvy o ES,

– s ohledem na návrh Komise týkající se nařízení Rady o právní odpovědnosti 
poskytovatelů služeb (KOM(1990)0482),

– s ohledem na sdělení Komise týkajících se nových směrů v oblasti právní odpovědnosti 
poskytovatelů služeb (KOM(1994)0260),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 
12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu1fn,

– s ohledem na Zelenou knihu Komise o přezkumu spotřebitelského acquis 
(KOM(2006)0744),

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru o strategii spotřebitelské politiky EU pro období 
2007–2013 (KOM(2007)0099),

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě o bezpečnosti služeb pro 
spotřebitele (KOM(2003)0313),

– s ohledem na studii o povinnostech přeshraničních poskytovatelů služeb z března 2007, 
kterou si vyžádal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu, 

– s ohledem na odpověď Komise ze dne 12. ledna 2006 na otázku k písemnému 
zodpovězení poslankyně Evropského parlamentu Diany Wallisové2.

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru 
pro ústavní záležitosti (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že oblast služeb neustále roste a tvoří téměř 70 % HNP EU,

B. vzhledem k tomu, že důvěra evropského spotřebitele v přeshraniční obchod je nízká, což 
je zřejmé ze skutečnosti, že v roce 2006 pouze 6 % spotřebitelů vykonalo přeshraniční 
nákup přes internet,

C. vzhledem k tomu, že objem přeshraničního obchodu v oblasti služeb je velmi nízký v 
porovnání s objemem obchodu se zbožím,

  
1 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.
2 P-4797/05.
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D. vzhledem k tomu, že směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky1 byla přijata už v roce 
1985 a směrnice o obecné bezpečnosti výrobků2 byla přijata v roce 2001,

E. vzhledem k tomu, že status ochrany spotřebitelů a úroveň ochrany spotřebitele se liší stát 
od státu,

F. vzhledem k tomu, že spotřebitelská politika je stejně důležitá jako hospodářská soutěž 
v tom ohledu, že dobře informovaní spotřebitelé vytvářejí konkurenční tlak na trhy, 

G. vzhledem k tomu, že současné právní předpisy týkající se spotřebitelského acquis EU jsou 
nejednotné: EU stanovila jasná pravidla pouze v určitých oblastech a službách, jako např. 
smlouvy uzavírané na dálku, nekalé obchodní praktiky, spotřebitelský úvěr, souborné 
služby pro cesty a užívání nemovitostí na časový úsek,

H. vzhledem k tomu, že současná nejednotnost právních předpisů odrazuje spotřebitele od 
provozování přeshraničních transakcí a poskytuje příležitosti podvodníkům a umožňuje 
páchání přeshraničních podvodů,

I.   vzhledem k tomu, že Zelená kniha o přezkoumání spotřebitelských acquis se nezabývá 
povinnostmi poskytovatelů služeb, 

J.   vzhledem k tomu, že ani spotřebitel, ani poskytovatel služeb ne vždy vědí, které právní 
předpisy mají být uplatňovány při uzavírání přeshraniční spotřebitelské transakce,

K. vzhledem k tomu, že v některých členských státech uživatelé služeb poskytovaných 
soukromými osobami jsou chráněni lépe než uživatelé služeb poskytovaných 
veřejnoprávními subjekty,

L.  vzhledem k tomu, že existující právní předpisy se zpravidla ani nezabývají zásadními 
povinnostmi ze strany poskytovatele, ani neposkytují specifické opravné prostředky, které 
by byly k dispozici spotřebiteli,

M.  vzhledem k tomu, že právní předpisy týkající se bezpečnosti služeb se v členských státech 
výrazně liší,

N.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech není k dispozici dostatek příslušných 
orgánů pro pomoc při řešení mimosoudních případů,

Služby vnitřního trhu

1. je přesvědčen, že je nutný jednotnější systém povinností pro poskytovatele služeb, protože 
trh v oblasti služeb začíná mít stále více přeshraniční charakter a že tento systém by dále 
usnadnil rozvoj hladkého fungování vnitřního trhu v oblasti služeb.

  
1 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních předpisů, nařízení a 
administrativních ustanovení členských států týkajících se právní odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 
210, 7.8.1985, s. 29).
2 Směrnice 2001/95/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků 
(Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4).
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2. je přesvědčen, že odlišné povinnosti pro poskytovatele služeb a rozdílnost právních 
systémů, nařízení a správních postupů v členských státech brání co nejefektivnějšímu 
využití společných zdrojů EU;

3. je přesvědčen, že pokud si spotřebitelé nejsou jisti bezpečností a kvalitou služeb, mají 
tendenci vytvořit si psychické bariéry vůči zahraničním dodavatelům, což je odrazuje od 
využívání přeshraničních služeb;

4. uvědomuje si, že tyto služby jsou často součástí složitých struktur, které úzce souvisejí 
s vzájemným působením mezi lidmi a vyžadují uvážlivost;

Poskytovatelé veřejných a soukromých služeb

5. vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu, že v případě povinností poskytovatelů služeb by neměl 
být činěn žádný rozdíl mezi veřejnými a soukromými poskytovateli služeb;

Kodex chování

6. vyzývá Komisi, aby vypracovala dobrovolný kodex chování obsahující mechanizmus 
získávání oprávnění kvality a systém řešení sporů zahrnující příslušné orgány tak, aby 
mohly být účastny na zjednodušeném systému řešení sporů, ve kterých by se mohli 
poskytovatelé služeb účastnit s cílem získat větší důvěru spotřebitelů;

Žádost o návrh na horizontální nástroj týkající se povinností poskytovatelů služeb

7. vyzývá Komisi, aby předložila náležitý návrh na široký horizontální nástroj vedoucí k 
posílení důvěry spotřebitelů v přeshraniční obchod v oblasti služeb prostřednictvím 
harmonizace povinností poskytovatelů přeshraničních služeb;  

8. bere v úvahu, že takový rozsáhlý horizontální nástroj by měl obsahovat alespoň základní 
obecná pravidla vyžadující odpovídající informace ohledně ceny, smluvních podmínek a 
opravných prostředků v případě špatných nebo zpožděných služeb, a že je vhodné, aby 
obsahoval příslušné prvky právní odpovědnosti ze strany poskytovatelů služeb podle 
prvního návrhu Komise z roku 1990 tak, aby bylo zajištěno, že dodavatel nese 
odpovědnost za škody způsobené v rámci poskytování služby.

o

o     o

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Studie o povinnostech přeshraničních poskytovatelů služeb z března 2007, která byla 
vyžádána Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu se zabývá 
důležitou otázkou důvěry spotřebitelů mezi občany EU. Následuje souhrnný přehled.

Volný pohyb služeb a vnitřní trh

Volnost poskytování služeb je jednou ze čtyř základních svobod vnitřního trhu podle článku 
49 Smlouvy o ES.  Dnes je uznávána – v souladu s velkou hospodářskou a společenskou 
hodnotou sektorů služeb na vnitřním trhu – jako samostatná základní svoboda. Její nezbytnou 
funkcí je umožnit poskytování nebo používání služeb přesahujících hranice bez toho, aby se 
poskytovatel nebo uživatel byl nucen přemístit.

Oblast služeb tvořící téměř 70 % evropského HDP má veliký význam pro hospodářský a 
společenský rozvoj EU.  Aby bylo možné lépe využít potenciálu vnitřního trhu pro tuto 
oblast, EU a ES v posledních letech přijaly množství opatření v některých oblastech a zároveň 
vytvořily nový přemosťovací rámec novou směrnicí o službách na vnitřním trhu 
2006/123/ES.

Důvěra spotřebitele

V porovnání s opatřeními k podpoře vnitřního trhu a ochrany spotřebitele  v oblasti 
přeshraničních dodávek zboží přetrvává významný deficit v oblasti služeb, zvláště co se týče 
společných standardů pro povinnosti poskytovatelů služeb a opravných prostředků 
spotřebitele.  Toto se týká případů, ve kterých poskytovatel služby neposkytne službu vůbec 
anebo špatně, jakož i případů, kdy není ve spojení s danou službou zajištěna ochrana 
spotřebitele.  V porovnání s harmonizací právních předpisů pro dodávku zboží (mj. směrnicí o 
prodeji spotřebitelům a směrnicí o odpovědnosti za výrobky) je zde nedostatek nástrojů se 
srovnatelnými cíly a šíří uplatnění pro služby.

Rozdílná povaha struktur a jednotlivých ustanovení v právních systémech členských států je 
proto v současné době zdrojem značného nedostatku transparentnosti a nejistoty v 
přeshraničních službách jak pro spotřebitele, tak i pro poskytovatele.  Studie Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů z března 2007 zmiňuje pět oblastí zvláštního významu pro 
vnitřní trh (zábava, telekomunikační služby, železnice, právní poradenství a zdravotnictví).  
V rámci povinností poskytovatelů služeb se vyskytují velké rozdíly zvláště v následujících 
bodech:

– na základě jakých podmínek tyto povinnosti vůbec existují,
– opravné prostředky, které jsou spotřebitelům k dispozici v případě, že jsou tyto  

povinnosti porušeny,
– někdy ve vztahu k oprávněnosti a omezení výjimek z právní odpovědnosti 

individuálními dohodami nebo standardními podmínkami; ve vztahu 
k možným horním hranicím škod; ve vztahu k důkaznímu břemenu o existenci 
povinnosti poskytovatele služby, pro porušení povinnosti a škody a

– ve vztahu k právní terminologii a systematické struktuře ustanovení o 
povinnostech poskytovatelů.
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Opatření k harmonizaci práva vztahujícího se k povinnostem poskytovatelů služeb by 
umožnila malým a středním podnikům uvědomovat si své povinnosti a zároveň s tím i 
nebezpečí, ale i příležitosti v rámci přeshraničních obchodních transakcí.  Zároveň by byla 
posílena důvěra spotřebitele ve využívání přeshraničních služeb, a tedy i zvýšené využívání 
vnitřního trhu (odpovídající tak zvýšeným technickým možnostem, a zvláště díky internetu).  
Aby byla v tomto směru opatření co nejvíce účinná, měla by podporovat již existující 
tendenci, v jejímž rámci jsou u povinností poskytovatelů služeb uplatňována stejná pravidla 
na soukromé i veřejné poskytovatele. 

Povinnosti poskytovatelů služeb k spotřebitelům

Právo ES zaručuje volný pohyb služeb prostřednictvím shora zmíněného ustanovení Smlouvy 
o ES, a proto není k dispozici žádné další nařízení týkající se právního vztahu mezi 
poskytovateli a spotřebiteli prostřednictvím ustanovení sekundárních právních předpisů.

Většina pravidel, která jsou důležitá pro vztahy mezi poskytovatelem služeb a spotřebitelem, 
jsou k dispozici v rámci právních předpisů členských států a výrazně se od sebe liší.  V roce 
1990 navrhla Komise směrnici, která by stanovila souhrn pravidel pro řízení důležité kapitoly 
povinností poskytovatelů služeb (KOM(1990)482 v konečném znění).  Plánovaná ustanovení 
se týkala právní odpovědnosti za škody způsobené chybou poskytovatele služby na zdraví 
nebo tělesné integritě, jakož i na movitém a nemovitém majetku osob včetně těch, které jsou 
předmětem služby.

Komise nicméně stáhla tento návrh v roce 1994, a proto v této oblasti práva ES neexistuje 
horizontální nařízení. Obecně je dále většina pravidel, která jsou relevantní pro vztah mezi 
poskytovateli služeb a spotřebiteli, součástí právních systémů členských států a liší se stát od 
státu. Ve chvíli, kdy chce poskytovatel služby poskytovat své služby v rámci Společenství a 
bude se spoléhat na volný pohyb služeb, musí se podřídit různým právním pravidlům, která 
řídí obchodní styk v každém členském státě. Stejným způsobem je postupováno, když 
spotřebitel využije služeb z jiného členského státu nebo si přeje porovnat nabídky 
poskytovatelů služeb v několika členských státech. 

Ve všech těchto případech užití (právně neomezeného) volného pohybu služeb v praxi 
nadmíru zatěžuje poskytovatele a spotřebitele tím, že se musí sami informovat o odlišujících 
se právních podmínkách v ostatních členských státech (a zvyšuje s tím spojené náklady) nebo 
přijmout nevypočitatelné riziko s ohledem na právní rámec pro příslušnou transakci.

Toto je zvláště zatěžující nejen pro spotřebitele, ale též pro malé a střední podniky, protože 
příjemci služeb jsou často v porovnání s poskytovatelem v ekonomicky slabší pozici a mají 
méně zkušeností.  Nebudou většinou mít možnost na základě existujících pravidel 
soukromého mezinárodního práva zabránit uplatňování vnitrostátních právních předpisů 
členského státu, kde se poskytovatel služeb nachází.

Ačkoliv již tyto okolnosti samotné naznačují jasnou potřebu právního nástroje pro usnadnění 
přeshraničních obchodních transakcí, do této chvíle nebyly pro usnadnění přeshraničních 
služeb vypracovány žádné výchozí body srovnatelné s těmi, které již byly vypracovány pro 
přeshraniční dodávku zboží.

Ochrana spotřebitelů
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Systematické zneužívání pravidel EU pro ochranu spotřebitelů poškozuje každý rok miliony 
spotřebitelů.  Podvodníci zneužívají rozdílných právních systémů v EU tím, že se zaměřují na 
bezbranné občany a organizují podvody, jako jsou např. falešné loterie a falešné prázdninové 
kluby.

Studie z roku 2005 provedená evropskou spotřebitelskou sítí (poradenská centra pro 
spotřebitele EU) o přeshraničních stížnostech ukázala, že:

– Nejčastější stížnost (46 %) se týkala problémů s dodáním – nedodáním,
částečnou dodávkou, pozdní dodávkou.

– Druhá nejrozšířenější oblast (25 %) se týkala vad na zboží nebo toho, že zboží 
nebylo takové, jak spotřebitel předpokládal při objednávce.

– 8 % stížností se týkalo problémů ohledně cen a plateb, které se v mnoha 
případech zabývaly tím, že si internetový obchodník vzal více peněz než bylo 
dohodnuto nebo si připočítal dodatečné poplatky. 

– Smluvní podmínky představovaly problém u 9 % stížností a týkaly se 
problémů se zrušením objednávky a nerespektováním lhůty na rozmyšlenou.

– 5 % stížností se týkalo toho, že kupující nemohli dosáhnout nápravy a většina 
z nich se týkala internetových obchodníků, kteří nedostáli svých závazků.

– Počet stížností obdržených zeměmi EHS, které se objevily ve zprávě za rok 
2004 (také vzhledem ke všeobecně zvýšené aktivitě online), zaznamenal nárůst 
o 74 %.

Z pohledu ochrany spotřebitele jsou nedostatky zřejmé ve zvláště velké míře na současném 
stavu právních předpisů týkajících se přeshraničních služeb.  Zvyšující se odvaha spotřebitelů 
podílet se na přeshraničních obchodních transakcích slouží dalšímu rozvoji vnitřního trhu jako 
hlavnímu cíli Evropského společenství, a zároveň zajišťuje vysokou úroveň ochrany 
spotřebitelů, jakož i podporuje jejich právo na informaci, vzdělávání a na to, aby se vzájemně 
organizovali takovým způsobem, aby ochránili své zájmy.

Stejně jako v případě ustanovení o uskutečňování vnitřního trhu také základní ustanovení 
Smlouvy o ES o ochraně spotřebitelů se v podstatě vztahují ke všem hospodářským činnostem 
a činnostem spotřebitelů.  Jsou uplatňovány stejným způsobem v oblasti ochrany spotřebitelů 
jak v kontextu dodávky zboží, tak i v rámci poskytování služeb.

V rámci dodávky služeb je spotřebitel do velké míry a na relativně vysoké úrovni v rámci 
sekundárních právních předpisů chráněn jak proti neposkytnutí služby, tak i proti 
nedostatkům v bezpečnosti výrobku.   Úroveň ochrany může být v některých členských 
státech samozřejmě vyšší, než je tento standard. Spotřebitel si může nicméně být jistý, že 
standard předepsaný těmito směrnicemi jak pro obchodní transakce v jeho vlastní zemi, tak i 
pro ty přeshraniční, je zajištěn.  Tato dalekosáhlá ochrana tvořící základ důvěry v přeshraniční 
obchodní transakce spotřebitelů na vnitřním trhu je nicméně zajišťována směrnicemi, které se 
vztahují k dodávce služeb a bezpečnosti výrobků (tj. v podstatě movitého zboží).

Tato ochrana v případě služeb v současné době neexistuje a ani nedosahuje stejného rozsahu 
jako u volného pohybu zboží, i když mají služby pro vnitřní trh podobně velký význam.

Veřejnoprávní subjekty jako poskytovatelé služeb
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V několika členských státech hrají veřejnoprávní subjekty specifickou roli v poskytování 
služeb v řadě významných odvětví hospodářství.  Toto může ovlivnit volný pohyb služeb 
v rámci vnitřního trhu jako i úroveň ochrany spotřebitelů.  Například veřejnoprávní subjekty 
poskytující veřejné služby nebudou nutně podléhat pravidlům týkajících se např. nekalých 
smluvních podmínek a/nebo budou využívat ochranu proti hospodářské soutěži.


	662763cs.doc

