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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zelené knize o přezkumu spotřebitelského acquis
(2007/2010(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na zelenou knihu o přezkumu spotřebitelského acquis (KOM(2006)0744) a na 
Kompendium práva společenství v oblasti ochrany spotřebitele – komparativní analýza1, 

– s ohledem na platné právní předpisy Společenství týkající se ochrany spotřebitele, 
elektronického obchodu a rozvoje informační společnosti,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 23. března 2006 o evropském smluvním právu 
a přezkumu acquis: cesta vpřed2, ze dne 7. září 2006 o evropském smluvním právu3 a ze 
dne … června 2007 o důvěře spotřebitelů v digitální prostředí,

– s ohledem na veřejné slyšení o přezkumu acquis communautaire v oblasti ochrany 
evropských spotřebitelů, které se konalo v Evropském parlamentu dne 10. dubna 2007,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že 48 % maloobchodníků je ochotno provádět přeshraniční transakce, 
ale jen 29 % tak skutečně činí; vzhledem také k tomu, že 43 % maloobchodníků má za to, 
že by se jejich přeshraniční obchody zvýšily, pokud by v celé EU platily stejné předpisy 
pro všechny obchodní transakce se spotřebiteli4,

B. vzhledem k tomu, že polovina Evropanů (50 %) chová větší nedůvěru k přeshraničním 
nákupům než k nákupům domácím a že dvě třetiny (71 %) soudí, že při přeshraničním 
nákupu je složitější řešit některé otázky, jako například stížnosti, vracení zboží, slevy 
nebo záruky5,

C. vzhledem k tomu, že hlavním cílem tohoto přezkumu je dosažení skutečného 
spotřebitelského vnitřního trhu a nastolení rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany 
spotřebitele a konkurenceschopností podniků, a že je tudíž zapotřebí vyvážený přístup, 
který nestaví zájmy spotřebitelů proti zájmům hospodářských subjektů,

D. vzhledem k tomu, že je nutno zjednodušit a navzájem sladit různé směrnice Společenství, 
neboť současná právní úprava je velmi roztříštěná; vzhledem také k tomu, že právní 
předpisy Společenství v oblasti ochrany spotřebitele by měly být modernizovány, protože 
trh se rychle rozvíjí a je třeba reagovat na nové formy obchodních transakcí, především 
elektronický obchod a on-line aukce,

  
1 https://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 109
3 Úř. věst. C 305 E, 14. 12. 2006, s. 247
4 Názory podniků na přeshraniční obchody a ochranu spotřebitelů, Eurobarometr, prosinec 2006.
5 Ochrana spotřebitelů na vnitřním trhu, Eurobarometr, září 2006.
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E. vzhledem k tomu, že mají-li mít Evropané větší důvěru ve vnitřní trh, je nutné zvýšit 
právní jistotu spotřebitelů i hospodářských subjektů a zajistit, aby platné právní předpisy 
byly účinně prosazovány,

I. Oblast působnosti přezkumu acquis

F. vzhledem k tomu, že je vhodné zachovat některé vnitrostátní předpisy, na nichž 
spotřebitelům obzvláště záleží, zejména proto, že jim poskytují obzvláště vysokou úroveň 
ochrany nebo vycházejí ze specifických tradic; vzhledem také k tomu, že je nezbytné 
postupovat při harmonizaci obezřetně, neboť legislativní orgán Společenství nemá 
dostatečný časový odstup, aby mohl hodnotit uplatňování směrnic založených na 
maximální harmonizaci, jako je například směrnice o nekalých obchodních praktikách;

1. doporučuje, aby se tento přezkum rozšířil i na směrnici o elektronickém obchodu a na 
směrnice o finančních službách na dálku, spotřebitelských úvěrech a o nekalých 
obchodních praktikách, a to do té míry, do níž tyto směrnice spolu vzájemně souvisí 
a jsou součástí evropské legislativy na ochranu spotřebitele;

II. Obecný legislativní přístup

1. Volba smíšeného přístupu

2. vyjadřuje se pro přijetí smíšeného přístupu, tj. horizontálního nástroje kombinovaného 
v případě potřeby s vertikální akcí, který by měl zaručit sladění stávající legislativy 
sloučením několika otázek, které jsou společné všem směrnicím; domnívá se však, že 
některé otázky jsou vázány na konkrétní odvětví, a že odvětvové předpisy je proto třeba 
ponechat v platnosti; 

2. Oblast působnosti horizontálního nástroje

3. domnívá se, že tento horizontální nástroj by se měl uplatňovat v co největší míře na 
veškeré smlouvy se spotřebiteli bez ohledu na to, zda se jedná o vnitrostátní nebo 
přeshraniční obchody; díky tomu nebude nutné vnášet do právní úpravy nový prvek, 
který by zvyšoval její komplexitu, a spotřebitelé se nebudou muset řídit různými 
právními úpravami v závislosti na povaze transakce;

3. Stupeň harmonizace

4. připomíná, že harmonizací nesmí dojít ke snížení úrovně ochrany spotřebitele, které již 
bylo dosaženo některými vnitrostátními právními úpravami; 

5. navrhuje, aby horizontální nástroj vycházel z principu maximální harmonizace, neboť 
tento nástroj se týká pouze pojmů a pravidel, u nichž bylo dohodnuto, že budou 
v společném zájmu spotřebitelů a hospodářských subjektů zcela sjednoceny;

6. navrhuje, aby odvětvové nástroje vycházely z principu minimální harmonizace, 
a to s výjimkou nástrojů, které již byly přijaty na základě harmonizace maximální, jako 
například směrnice o nekalých obchodních praktikách; 

7. doporučuje, aby se u dosud neharmonizovaných oblasti spotřebitelé řídili závaznými 
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zákonnými ustanoveními platnými v místě jejich obvyklého bydliště, aniž by bylo 
dotčeno uplatňování mezinárodních úmluv o kolizi norem, zejména Římské úmluvy ze 
dne 19. června 1980 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (tzv. Řím I);

III. Obsah horizontálního nástroje

1. Definice spotřebitele a „profesionála“

8. domnívá se, že definice „spotřebitele“ a „profesionála“ nejsou koherentní ani v právních 
předpisech Společenství, ani ve vnitrostátních právních předpisech a že vyjasnění smyslu 
těchto pojmů v rámci horizontálního nástroje je zásadní, neboť tyto pojmy vymezují 
oblast působnosti spotřebitelského práva;

9. považuje za zásadní, aby byl „spotřebitel“ definován jako fyzická osoba, která jedná pro 
účely mimo rámec své živnosti, podnikání nebo profese; považuje dále za nutné definovat 
„profesionála“ jako osobu, která jedná v rámci své živnosti, podnikání nebo profese; 

10. prohlašuje, že podporuje myšlenku rozšířit ochranu spotřebitelů na smlouvy mezi 
fyzickými osobami, jestliže jedna ze smluvních stran jedná skrze profesionálního 
prostředníka s cílem využít jeho technických a právních znalostí;

2. Obecná klauzule o dobré víře a poctivém jednání

11. nesouhlasí s tím, aby byla do horizontálního nástroje začleněna obecná klauzule o dobré 
víře a poctivém jednání použitelná na spotřebitelské smlouvy, jelikož tyto pojmy musí 
být definovány na evropské úrovni v širším rámci evropského smluvního práva;

3. Nepřiměřené podmínky

3.1 Oblast působnosti

12. považuje za vhodné, aby se za účelem ochrany spotřebitelů, kteří nedisponují stejnými 
znalostmi trhu jako profesionálové, v určitých případech uplatnila pravidla týkající 
se nepřiměřených podmínek na podmínky jednotlivě sjednané;

3.2 Výčet podmínek

13. domnívá se, že v zájmu posílení důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh by bylo vhodné zavést 
úpravu, která by spotřebitele lépe chránila při současném zachování určité míry 
flexibility; tato úprava by zahrnovala tři typy podmínek: zakázané podmínky (černá 
listina), podmínky považované za nepřiměřené (šedá listina) a další podmínky, jejichž 
nepřiměřenost by spotřebitel mohl prokázat soudní cestou;

3.3 Oblast působnosti zkoušky nepřiměřenosti 

14. souhlasí s tím, že by zkouška nepřiměřenosti měla být rozšířena i na nejpodstatnější 
smluvní podmínky, včetně ustanovení týkajících se předmětu smlouvy a odhadu ceny;

4. Smluvní následky při neposkytnutí informací
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15. domnívá se, že je v tomto stadiu složité vymezit obecnou právní úpravu této oblasti při 
zohlednění vlastností každého typu smlouvy;

5. Právo odstoupit od smlouvy

5.1 Délka lhůty a pravidla pro její výpočet

16. zdůrazňuje potřebu sjednotit pravidla pro výpočet lhůty, při upřednostnění metody 
výpočtu na základě kalendářních dnů, aby byla posílena právní jistota transakcí; považuje 
také za nutné, aby lhůta začínala běžet od okamžiku, kdy je spotřebitel s to dát svůj 
svobodný a informovaný souhlas, tj. jakmile má zboží k dispozici;

17. domnívá se nicméně, že vzhledem k tomu, že tyto lhůty odpovídají odlišným cílům, které 
odůvodňují jejich rozdílnou délku, a že v členských státech existují různé tradice, které 
tyto státy hodlají i nadále dodržovat, by délka lhůty neměla být sjednocena;

5.2 Možnosti uplatnění práva odstoupit od smlouvy

18. zdůrazňuje, že důvěra spotřebitele ve vnitřní trh bude posílena, jestliže horizontální 
nástroj spotřebiteli umožní, aby od smlouvy jakýmkoli způsobem odstoupil, přičemž 
v případě potřeby odstoupení prokázat ponese důkazní břemeno sám; domnívá se také, že 
by horizontální nástroj měl stanovit, že spotřebitelé nebudou hradit jiné výlohy, než 
přímé náklady na vrácení zboží;

6. Zavedení obecných smluvních opravných prostředků

19. domnívá se, že zavedení obecných smluvních opravných prostředků přesahuje rámec 
tohoto přezkumu, jelikož tento pojem spadá pod evropské smluvní právo; 

20. doporučuje nicméně, aby byla zavedena skupinová žaloba o náhradu škody („collective 
redress“), specifický prostředek umožňující řešení hromadných soudních sporů v rámci 
spotřebitelského práva;

7. Zvláštní pravidla prodeje spotřebního zboží

7.1 Typy smluv, na které se pravidla uplatní

21. nepovažuje za vhodné, aby se pravidla týkající se prodeje spotřebního zboží uplatňovala 
také na smlouvy o poskytování digitálního obsahu, vzhledem k tomu, že na tyto smlouvy 
se již uplatňuje specifická právní úprava a že jsou počítačové programy distribuovány na 
základě licence, a nikoli prodávány jako takové;

7.2 Použité zboží prodávané na veřejných aukcích

22. navrhuje vyjmout tuto otázku z oblasti působnosti horizontálního nástroje a i nadále 
ponechat členským státům možnost, aby se pojem spotřebního zboží nevztahoval na 
použité zboží prodávané na veřejných aukcích; doporučuje nicméně přijetí zvláštních 
pravidel pro internetové aukce;

7.3 Definice pojmu dodávka a právní úprava přenosu rizika
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23. domnívá se, že pojem dodávky a právní úprava přenosu rizika jsou úzce spojeny; 
navrhuje tudíž, aby byla do horizontálního nástroje začleněna společná definice pojmu 
dodávka coby okamžiku, kdy spotřebitel převezme zboží fyzicky do vlastnictví, pokud se 
smluvní strany nedohodly jinak; k přenosu rizika by pak došlo v okamžiku dodávky;

7.4 Shoda plnění se smlouvou

24. domnívá se, že by horizontální nástroj mohl účelně pomoci při prodloužení lhůty pro 
rozpor se smlouvou o dobu, po kterou je zboží nedostupné z důvodu oprav; domnívá se 
také, že by horizontální nástroj mohl stanovit prodloužení záruční doby na lhůtu ode dne 
opravy, kterou by bylo třeba stanovit;

25. zdůrazňuje nicméně, že by horizontální nástroj neměl stanovit zvláštní pravidla pro 
použité zboží, aby byla respektována pravidla přijatá členskými státy v souladu s jejich 
vlastními právními tradicemi;

7.5 Důkazní břemeno

26. jelikož je pro spotřebitele obtížné prokázat vadu, na rozdíl od profesionála, který má 
k dispozici přiměřené technické či finanční prostředky, navrhuje rozšířit uplatnění zásady 
vyvratitelné domněnky na celou délku trvání zákonné záruční lhůty;

7.6 Náprava

7.6.1 Pořadí, v němž lze uplatňovat prostředky náhrady škody

27. domnívá se, že by horizontální nástroj mohl spotřebiteli umožnit v případě 
nedostatečného plnění svobodně zvolit mezi dostupnými prostředky náhrady škody, 
přičemž zrušení smlouvy by se uplatnilo pouze v případě jednoznačného neplnění nebo 
obzvlášť závažných porušení smlouvy;

7.6.2. Oznámení rozporu se smlouvou

28. považuje za vhodné, aby horizontální nástroj odstranil stávající rozpory, které jsou 
v současné době zdrojem zmatku;

7.6.3 Přímá odpovědnost výrobce za rozpor zboží se smlouvou

29. domnívá se, že není vhodné začlenit přímou odpovědnost výrobců za rozpor zboží se 
smlouvou;

7.7 Obchodní záruky

30. zdůrazňuje, že otázky týkající se obchodních záruk (obsah, přenos, omezení) nejsou 
předmětem právní úpravy, ale podléhají zásadě smluvní svobody; domnívá se tudíž, že by 
tyto otázky neměly být součástí horizontálního nástroje; 

IV. Zelená kniha a evropské smluvní právo

31. zdůrazňuje, že evropské spotřebitelské právo musí být koherentní součástí obecné teorie 
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smluvního práva; domnívá se nicméně, že tato skutečnost není důvodem pro odklad 
přezkumu právních předpisů ochrany spotřebitelů za účelem zohlednění časového plánu 
vypracování evropského smluvního práva; 

V. Účinné uplatňování spotřebitelského práva

32. zdůrazňuje nutnost zajistit účinnost spotřebitelského práva, aby byla obnovena důvěra 
spotřebitelů ve vnitřní trh; 

33. naléhavě vyzývá Komisi, aby zlepšila stávající mechanismy ochrany spotřebitelů, včetně 
dohledu nad správným uplatňováním a dodržováním platných pravidel;

34. vyzývá členské státy, aby posílily spolupráci mezi svými vnitrostátními orgány pro 
uplatňování spotřebitelského práva a usnadnily jak soudní, tak mimosoudní nápravu 
umožňující spotřebitelům uplatnit svá práva na evropské úrovni;

36. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti – úvod do problematiky

Zelená kniha Komise o přezkumu spotřebitelského acquis zapadá do kontextu závazků 
přijatých v rámci iniciativy „zlepšení tvorby právních předpisů“. Cílem je zjednodušení 
a doplnění platného předpisového rámce v zájmu vytvoření skutečného spotřebitelského 
vnitřního trhu.

Zelená kniha je rovněž jádrem velkého legislativního projektu ve prospěch spotřebitelů. Jako 
zpravodajka proto sdílím ideál vyjádřený v zelené knize – na konci procesu přezkumu by 
mělo být možné říci evropským občanům: „nezáleží na tom, kde se v EU nacházíte nebo kde 
nakupujete, vaše základní práva jsou stejná“.

Mezi přezkumem spotřebitelského acquis a prací na evropském smluvním právu existují přímé 
vazby. Toto omezení zvyšuje komplexitu zelené knihy, aniž by ospravedlňovalo odklad 
přezkumu podle – přinejmenším nepřesného – časového plánu, podle něhož se vytváří 
evropské smluvní právo. Přesto nesmíme zapomenout, že určité pojmy pocházejí z obecného 
smluvního práva (jednání v dobré víře, možnost obrátit se soud).

Některá zjištění, která uvádí Komise, jsou nesporná a sama o sobě dostatečným způsobem 
zdůvodňují nutnost reformy. V důsledku rychlého rozvoje trhu, a zejména vzniku nových 
forem obchodních transakcí, jako je elektronický obchod, je stávající legislativa již částečně 
zastaralá. 

Zelená kniha však obsahuje v tomto ohledu určitý rozpor, na nějž je třeba upozornit. Vyjímá 
totiž z oblasti, jíž se přezkum věnuje, směrnici o elektronickém obchodě. Jako zpravodajka 
však doporučuji, aby byl přezkum rozšířen jak na tento text, tak i na směrnice o finančních 
službách na dálku, spotřebitelských úvěrech a nekalých obchodních praktikách, neboť tyto 
předpisy jsou součástí evropské legislativy na ochranu spotřebitele.

Rozpory a rozdíly v právech a povinnostech stran účastnících se obchodních transakcí 
vznikají také v důsledku roztříštěnosti právní úpravy, způsobené především velkou volností, 
kterou mají členské státy při provádění směrnic.

Tento soubor právních předpisů je tedy nezbytné modernizovat, a přispět tak k rozvoji 
vnitřního trhu zvýšením právní jistoty spotřebitelů i hospodářských subjektů.

Hlavním problémem však zůstává účinné uplatňování spotřebitelského práva, kterému se 
zelená kniha nevěnuje.

Nejlepším způsobem, jak obnovit důvěru spotřebitelů a hospodářských subjektů, je zajistit 
účinnost práva. Pokud se totiž spotřebitelé zdráhají uzavírat smlouvy za hranicemi státu, 
v němž mají své bydliště, je to v prvé řadě proto, že se obávají, že nebudou moci v případě 
sporu uplatnit svá práva. Je proto naprosto nezbytné zlepšit provádění a uplatňování těchto 
předpisů.
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II. Legislativní přístup

1. Volba smíšeného přístupu

Snaha o vyjasnění a sladění předpisů vyžaduje, aby byl přijat horizontální právní rámec, který 
by shrnoval otázky společné všem oblastem ochrany spotřebitele. Tento horizontální nástroj 
by měl větší pružnost: jakmile bude nutné reagovat na změnu tržních podmínek, bude 
přezkum tohoto jediného nástroje mnohem jednodušší a rychlejší než změna několika různých 
směrnic.

Kromě toho je několik otázek vázáno na konkrétní odvětví a nemohou být upraveny jedním 
společným nástrojem. Proto je nutné zachovat i vertikální přístup.

Jako zpravodajka tedy doporučuji smíšený přístup. 

2. Oblast působnosti horizontálního nástroje

Horizontální nástroj by se podle mého názoru měl použít v co největší míře na veškeré 
spotřebitelské smlouvy bez ohledu na to, zda se jedná o vnitrostátní nebo přeshraniční 
transakce. 

Pokud by se totiž spotřebitelé museli řídit různými právními úpravami podle povahy 
transakce, bylo by to v rozporu s cílem revize a do právní úpravy by tak vstupoval další prvek, 
který by zvyšoval její komplexitu.

3. Stupeň harmonizace

Právní předpisy Společenství v oblasti ochrany spotřebitele se řídí principem minimální 
harmonizace, který členským státům umožňuje stanovit úroveň ochrany vyšší, než jakou 
požadují směrnice.

V žádném případě není přípustné, aby se spotřebitel vzdal dosavadadního ustanovení, které 
mu poskytuje vyšší ochranu. Výhody maximální harmonizace navíc nejsou prokázány. 
Jediným příkladem tohoto typu harmonizace je směrnice o nekalých obchodních praktikách, 
která byla přijata neprve nedávno, takže zatím nemůže sloužit jako podklad pro posouzení 
přínosu tohoto přístupu. 

Jako zpravodajka proto navrhuji kombinovaný přístup. Zatímco horizontální nástroj by 
vycházel z principu maximální harmonizace, základem odvětvových nástrojů by zůstal 
princip minimální harmonizace, s výjimkou směrnic, které již byly přijaty v duchu maximální 
harmonizace, jako je například směrnice o nekalých obchodních praktikách. V prvním období 
se můžeme skromně omezit jen na otázky, o nichž panuje skutečná shoda, protože buď 
odpovídají objektivní nutnosti trhu, nebo mezi právními předpisy členských států nejsou 
podstatné rozdíly.

Tento přístup nevyhnutelně vede k otázce právní úpravy v odvětvích, která nejsou zcela 
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harmonizována. V zájmu ochrany spotřebitele navrhuji následující formulaci: „aniž je 
dotčeno uplatňování mezinárodních úmluv o kolizi norem, zejména úmluvy Řím I, řídí se 
spotřebitel zákonnými ustanoveními platnými v místě jeho obvyklého bydliště.“

III: Obsah horizontálního nástroje

1. Definice spotřebitele a „profesionála“

Jako zpravodajka doporučuji začlenit do definice spotřebitele výhradně fyzické osoby 
jednající pro účely mimo rámec jejich živnosti, podnikání nebo profese.

Systematické vyloučení právnických osob z oblasti působnosti tohoto pojmu je opodstatněné 
vzhledem ke stanovenému cíli, jímž je dosáhnout větší jasnosti. Je vhodné přijmout co 
nejobjektivnější kritéria: „velikost“ podniku je pojem, který je možno interpretovat mnoha 
způsoby. Jako zpravodajka upřednostňuji negativní přístup založený na účelu dohody, který 
zřejmě převládá jak v právu Společenství, tak ve vnitrostátních právních předpisech.

Protože je spotřebitel chráněn pouze v případě, kdy uzavře smlouvu s „profesionálem“ 
doporučuji jednoduchou a jednoznačnou definici tohoto pojmu, čímž by byly odstraněny 
četné termíny, které se používají (prodejce, dodavatel, distributor). V tomto ohledu není nutné 
rozlišovat podle povahy vykonávané činnosti (obchodní, průmyslová, řemeslná, svobodné 
povolání), jestliže je provozována coby činnost výdělečná. Je samozřejmé, že „profesionál“ 
může být osobou fyzickou či právnickou.

Jako zpravodajka se kromě toho domnívám, že smlouvy mezi soukromými osobami musí být 
považovány za smlouvy spotřebitelské, pokud alespoň jedna ze smluvních stran jedná 
prostřednictvím „profesionála“. Je skutečně logické, aby v případě, kdy soukromá osoba 
použije služeb profesionálního zmocněnce s cílem využít jeho technických a právnických 
znalostí, byla druhá smluvní strana chráněna stejným způsobem, jako by tomu bylo při 
uzavírání smlouvy s „profesionálem“.

2. Nepřiměřené podmínky

Oblast působnosti

V současné době se ustanovení týkající se nepřiměřených smluvních podmínek uplatňují 
pouze na podmínky, které nebyly jednotlivě sjednané. 

Jako zpravodajka se domnívám, že by mohlo být v určitých případech nutné chránit 
spotřebitele proti jednotlivě sjednaným podmínkám. Smluvní svoboda musí samozřejmě 
zůstat obecnou zásadou, avšak oproti „profesionálovi“, který disponuje technickými 
znalostmi, není spotřebitel vždy schopen posoudit dosah svých závazků. 

Seznamy

Seznam, který je přílohou současné směrnice, má výhradně informační charakter, a je tudíž 
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předmětem rozdílných interpretací v různých členských státech. Aby byla posílena důvěra 
spotřebitelů ve vnitřní trh, navrhuji jako zpravodajka zavedení pružného mechanismu, který 
by lépe chránil spotřebitele:

– zakázané podmínky: krátký seznam podmínek, které jsou typické pro nejvýraznější smluvní 
nedostatky;

– podmínky považované za nepřiměřené: seznam podmínek, u kterých by mohl být 
„profesionál“ schopen prokázat jejich přiměřenost;

– jiné podmínky: veškeré další podmínky, jejichž nepřiměřenost by spotřebitel mohl prokázat 
soudní cestou.

Oblast působnosti zkoušky nepřiměřenosti

Jako zpravodajka doporučuji, aby byla zkouška nepřiměřenosti rozšířena i na nejpodstatnější 
smluvní podmínky, včetně ustanovení týkajících se předmětu smlouvy a odhadu ceny. 
Například některé pojišťovací smlouvy vskutku obsahují ustanovení o vyloučení záruky, 
u kterých může být nepřiměřenost vyloučena na základě stávajících pravidel, neboť právě tato 
záruka je předmětem smlouvy.

4. Právo odstoupit od smlouvy

Délka lhůty a pravidla pro její výpočet

Jako zpravodajka doporučuji sjednotit pravidla pro výpočet lhůty na základě metody výpočtu 
založené na kalendářních dnech (při započtení dnů pracovního klidu, u kterých se zohlední 
rozdíly mezi členskými státy).

Je také vhodné jednoznačně stanovit okamžik, kterým začíná lhůta běžet. Jako zpravodajka 
navrhuji stanovit tento počátek jako okamžik, kdy je spotřebitel s to dát svůj svobodný 
a informovaný souhlas, tj. jakmile má zboží k dispozici.

Nicméně se domnívám, že délku lhůty pravděpodobně nebude možné sjednotit. Členské státy 
mají v této věci rozdílné tradice, které si přejí dodržovat. Tyto lhůty navíc odpovídají 
rozdílným cílům, což zajisté ospravedlňuje také jejich rozdílné délky. V případě prodeje na 
dálku jde o to umožnit spotřebiteli, aby se rozhodl o nákupu zboží, které neměl v okamžiku 
uzavření smlouvy k dispozici, na rozdíl od podomního prodeje, u kterého se jedná o to, aby 
měl spotřebitel možnost vzít zpět rozhodnutí, které mohl přijmout v okamžiku překvapení.

Způsob uplatnění uvedeného práva

Významné rozdíly existují jak mezi členskými státy, tak mezi provedenými směrnicemi 
(písemné oznámení, doporučený dopis, vrácení zboží). Určité praktiky, které omezují 
možnosti uplatnění práva odstoupit od smlouvy, se navíc dále rozvíjejí (povinnost získat 
tzv. návratné číslo před odesláním zásilky se zbožím, povinnost odeslat zboží 
v nepoškozeném původním obalu apod.) A konečně rozvoj nových technologií je argumentem 
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pro to, aby pro vyjádření odstoupení postačovala prostá elektronická zpráva.

Jako zpravodajka se domnívám, že důvěra spotřebitele ve vnitřní trh bude výrazně posílena, 
jestliže horizontální nástroj umožní spotřebiteli, aby od smlouvy jakýmkoli způsobem 
odstoupil, přičemž v případě, že bude třeba prokázat odstoupení, ponese důkazní břemeno 
sám.

5. Prodej spotřebního zboží

Definice pojmu dodávka a právní úprava přenosu rizika

Otázka, kdo nese riziko a hradí případné poškození prodávaného zboží, je v současnosti 
upravena rozdílně v závislosti na členském státu. V některých státech nese riziko kupující od 
okamžiku uzavření smlouvy, v jiných dochází k přenosu okamžikem dodání.

Jako zpravodajka navrhuji začlenit tyto otázky společně do horizontálního nástroje. Aby byla 
ochrana spotřebitele přiměřená, domnívám se, že dodávkou je třeba rozumět okamžik, kdy 
spotřebitel fyzicky přejímá zboží, neurčily-li strany jinak. K přenosu rizika tak dochází 
v okamžiku dodání. 

Přímá odpovědnost výrobce v případě rozporu zboží se smlouvou

Jako zpravodajka se domnívám, že není vhodné, aby horizontální nástroj stanovil přímou 
odpovědnost výrobců v případě rozporu zboží se smlouvou. Směrnice o některých aspektech 
prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží byla totiž v některých členských státech 
provedena nedávno a doposud nedisponujeme dostatečným odstupem, který by umožňoval 
zhodnotit, zda jsou případné změny relevantní či nikoli. 

Stanovení přímé odpovědnosti výrobce navíc působí několik právních problémů, z nichž 
některé spadají do působnosti smluvního práva (např. zásada účinku smlouvy pouze na 
smluvní strany).


