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Návrh Komise a jeho cíle

Návrh směrnice o právech spotřebitelů předložený Evropskou komisí spojuje čtyři stávající 
právní předpisy1 Společenství do jediného právního nástroje. Návrh je výsledkem přezkumu 
spotřebitelského acquis, který byl zahájen v roce 2004 za účelem zjednodušení a doplnění 
stávajícího regulačního rámce ochrany spotřebitele. Návrh byl předložen dne 8. října 2008 
následně po procesu konzultací a posouzení dopadů a směřuje k tomu, aby nová směrnice 
uplatňovala zásadu úplné harmonizace.

Cílem návrhu je jednak zajistit, aby měli spotřebitelé ze všech 27 členských států EU důvěru 
ve vysokou úroveň ochrany spotřebitele a jednak to, aby byly podniky všech velikostí 
schopny poskytovat své zboží a služby bez zbytečných právních překážek spotřebitelům ve 
všech 27 členských státech Unie. Ve svém usnesení o přezkumu spotřebitelského acquis2
Evropský parlament potvrdil tyto dva cíle, které usilují o posílení důvěry spotřebitelů a o 
podporu ochoty podniků zabývat se přeshraničním obchodem.

Právní roztříštěnost odrazuje jak spotřebitele, tak podniky, zvažují-li, zda mají přistoupit 
k přeshraničnímu obchodu. Spotřebitelé si často stěžují, že je jim odepřena možnost plně 
využít vnitřního trhu (zejména při on-line nakupování), protože prodávající, kteří působí 
mimo jeden členský stát, často nejsou ochotni řídit se odlišnými pravidly, když vstupují na 
nové trhy3, a prodávající dále nejsou ochotni podstupovat riziko být žalováni v jiném 
členském státě. Tato situace by se mohla ještě zhoršit uplatňováním nařízení Brusel I a Řím I 
a jakýchkoli souvisejících následných rozhodnutí přijatých Evropským soudním dvorem, 
která by pravděpodobně ještě více zkomplikovala podmínky nabízení zboží přes hranice 
členských států EU4.

Zatímco většina členů výboru uznává, že je nutné problém právní roztříštěnosti řešit, obecný 
pohled je takový, že přístup úplné harmonizace navrhovaný Evropskou komisí není v této fázi 
ve skutečnosti proveditelný, a to vzhledem k povaze a oblasti působnosti návrhu. V souladu 
s usnesením Evropského parlamentu o přezkumu spotřebitelského acquis a jak je již zmíněno 
v pracovním dokumentu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), členové 
výboru upřednostňují přístup cílené úplné harmonizace, která se tedy omezí na zvláštní 
aspekty některých smluv, zatímco zachová vysokou úroveň ochrany spotřebitele.1

                                               
1 Směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnice 1999/44/ES o 
prodeji spotřebního zboží a zárukách, 97/7/ES o smlouvách uzavřených na dálku a 85/577/EHS o smlouvách 
uzavřených mimo obchodní prostory.
2 Zpráva o zelené knize o přezkumu spotřebitelského acquis / Ag-0281/2007, zpráva, kterou předložila Béatrice 
Patrieová.
3 Na slyšení výboru IMCO bylo dokázáno, že podniky musí vynakládat nepřiměřené náklady: 20 000 EUR / rok 
/vnitrostátní trh pouze za náklady spojené s dodržováním právních předpisů.
4 Věc Alpenhof v. Heller (C-144/09 – 24. 4. 2009, slyšení před Evropským soudním dvorem dne 16. 3. 2010) a 
věc Pammer v. Reederei Karl Schlüter (C-585/08 – 24. 12. 2008).
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Přípravné práce výboru

1. Konzultace zúčastněných stran

Výbor IMCO uspořádal dvě veřejná slyšení2 týkající se daného návrhu, během nichž jasně 
vyplynulo, že organizace spotřebitelů jsou znepokojeny možným snížením úrovní ochrany 
spotřebitele, k němuž by mohlo dojít po úplné harmonizaci, a tvrdily, že některé členské státy 
možná budou muset upustit od některých zvláštních vnitrostátních ustanovení. Podniky na 
druhou stranu zdůraznily stávající právní roztříštěnost a uvítaly přístup cílené úplné 
harmonizace, který navrhují členové výboru jakožto správné řešení. Vyjádřily svou ochotu 
přijmout dodatečná opatření na ochranu spotřebitelů pod podmínkou, že budou taková 
opatření přiměřená, vyvážená a harmonizovaná v celé EU.

2. Výměny názorů s vnitrostátními parlamenty

Výbor uspořádal rovněž dvě slyšení s vnitrostátními parlamenty3 v souladu s novým 
mechanismem, který stanoví Lisabonská smlouva.

Úvahy k návrhu

 Kapitola I – Předmět, definice a oblast působnosti

Definice uvedené v článku 2 vymezují oblast působnosti návrhu jako celku a stejně tak i 
oblast působnosti jeho jednotlivých kapitol a ustanovení. To, zda určitá smlouva podléhá 
harmonizovaným pravidlům či nikoli, do značné míry závisí na znění definic. Je nutné 
věnovat pozornost vzájemnému působení mezi těmito definicemi, článkem 4 a zbývajícím 
zněním návrhu.

Některé definice je třeba přeformulovat a zajistit tak, že se na správné smlouvy budou 
vztahovat správná pravidla s cílem zabezpečit, aby byli spotřebitelé chráněni, když je toho 
zapotřebí, a aby obchodníky nezatěžovala zbytečná omezení. Několik definic není 
přijatelných z právního hlediska a měly by být vylepšeny v zájmu celistvosti a právní jistoty.

Mezi členy výboru panuje rostoucí shoda na tom, že definice by měly podléhat cílené úplné 
harmonizaci. Je však nutné uvědomit si, že harmonizované definice by měly velmi omezený 
dopad na vnitřní trh, pokud by cílené úplné harmonizaci nepodléhala zároveň odpovídající 
pravidla na ochranu spotřebitele. Harmonizovaná pravidla jsou pouze prostředkem k dosažení 
cíle, jímž je odstranění překážek na vnitřním trhu, a nikoli cílem sama o sobě.

                                                                                                                                                  
1 Pracovní dokument o návrhu směrnice o právech spotřebitelů – IMCO/6/68476, který předložila Arlene 
McCarthyová.
2 Konaná dne 2. března 2009 a dne 29. září 2009.
3 Konaná dne 26. ledna 2009 a dne 23. února 2010.
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Za účelem maximalizace přínosů pro vnitřní trh je vyžadována analýza toho, zda lze 
harmonizované definice návrhu uplatnit na zbytek spotřebitelského acquis (tj. smlouvy o 
dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare) a o spotřebitelském úvěru).

Značný počet členů výboru a zúčastněných stran se domnívá, že článek 3 je matoucí a 
vyžaduje objasnění. Tento článek ve skutečnosti neposkytuje jasný přehled oblasti působnosti 
jednotlivých kapitol, protože je nutné ho interpretovat ve spojitosti s několika dalšími 
ustanoveními návrhu (zejména se jedná o články 2, 8, 20, 21 a 30). Například kapitola III se 
vztahuje na hypoteční smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory (na hypotéky se 
neuplatňuje směrnice o spotřebitelském úvěru), ale vzhledem k četným křížovým odkazům to 
není ihned jasné. Tato nepřehlednost je podpořena skutečností, že článek 3 upravuje rovněž 
vztahy některých kapitol/ustanovení se stávajícími právními předpisy Společenství. Článek 3 
bude muset být zkrácen a zjednodušen. O oblasti působnosti každé kapitoly nebo vzájemném 
působení s ostatními pravidly Společenství musí být pojednáno v každé kapitole jednotlivě, a 
pokud to bude nezbytné, pak i jednotlivě v každém ustanovení. To bude pravděpodobně 
znamenat celkovou reorganizaci struktury návrhu.

Článek 4 o úplné harmonizaci je sporný z důvodu velké rozmanitosti smluv, na které se návrh 
vztahuje, a z důvodu úrovně ochrany spotřebitele, jakou navrhuje Evropská komise. Několik 
členů výboru tento přístup odmítá a vyzývá k cílené úplné harmonizaci (omezené na některé 
aspekty některých smluv, zatímco bude zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele).

Článek 4 bude vyžadovat objasnění toho, jakým způsobem by se na smlouvy, na které se 
návrh vztahuje pouze částečně (např. smlouvy o poskytování služeb vyloučené z oblasti 
působnosti kapitoly IV, ale zahrnuté v kapitole II, v některých případech v kapitole III a 
kapitole V), měla uplatnit cílená úplná harmonizace. Smlouvy vyloučené z oblasti působnosti 
určité kapitoly, avšak zahrnuté v jiných kapitolách, by měly z logického hlediska podléhat 
výhradně cílené úplné harmonizaci, pokud jde o aspekty upravené v těchto jiných kapitolách. 
V případě smluv vyloučených z oblasti působnosti určité kapitoly by měly mít členské státy 
možnost upravit aspekty, o kterých pojednává taková kapitola, podle svého uvážení.

Použitím přístupu cílené úplné harmonizace se budou překážky na vnitřním trhu odstraňovat 
pouze postupně, což není zcela uspokojivé. Nemělo by proto být vyloučeno používání 
ustanovení o vzájemném uznávání pro oblasti, na které se návrh nevztahuje, jak již Evropský 
parlament navrhoval v průběhu diskusí o přezkumu spotřebitelského acquis.

Diskuse vedené ve výboru umožnily dosáhnout určitého pokroku co se týče podmínek využití 
cílené úplné harmonizace v návrhu. Navzdory rozdílnosti názorů ohledně příslušné úrovně 
ochrany spotřebitele, na níž by mělo být dosaženo cílené úplné harmonizace, většina členů 
výboru a zúčastněných stran souhlasí, že cílená úplná harmonizace by neměla ani výrazně 
omezit ochranu spotřebitele v členských státech, ani systematicky přizpůsobovat pravidla EU 
nejvíce restriktivním/ochranným vnitrostátním právním předpisům. Všeobecná shoda navíc 
panovala v tom, že harmonizovaná pravidla by měla být přesná, jasná a uplatnitelná i 
v budoucnosti a jejich dopad na vnitrostátní právní systémy by měl být důkladně posouzen.

 Kapitola II – Informace pro spotřebitele
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Mezi členy výboru a zúčastněnými stranami převládá názor, že spotřebitelé musí být 
odpovídajícím způsobem informováni předtím, než uzavřou smlouvu, a že je tato 
informovanost klíčovým aspektem ochrany spotřebitele.

Obecné požadavky na informace obsažené v kapitole II nejsou pro právo Společenství 
novinkou (kombinace požadavků převzatých ze směrnic o prodeji na dálku a o nekalých 
obchodních praktikách) a jako takové ve skutečnosti nejsou sporné, několik členů výboru a 
zúčastněných stran však lituje, že v případě informací pro spotřebitele se často kvantita 
upřednostňuje před kvalitou.

Avšak vzhledem k povaze návrhu a velké rozmanitosti smluv, na něž se vztahuje, zde 
převládá všeobecné mínění, že obecné požadavky na informace kapitoly II mají mnohem větší 
dopad na vnitrostátní právní systémy než předchozí opatření Společenství. Je nutné provést 
důkladné posouzení právních a praktických důsledků kapitoly II. Univerzální přístup vůči 
požadavkům na informace jistě přináší výhody pro standardní kupní smlouvy nebo smlouvy o 
poskytování služeb, ale není vhodný pro zvláštní smlouvy (např. smlouvy týkající se 
nemovitostí nebo smlouvy týkající se finančních, zdravotnických, sociálních nebo dopravních 
služeb).

Bude nutné řešit otázku vzájemného působení kapitoly II a ustanovení týkajících se 
požadavků na informace, jež jsou obsaženy v právních předpisech Společenství. Návrh zde 
pouze stanoví, že jím není dotčena směrnice o službách a směrnice o elektronickém obchodu. 
Pokud jde o požadavky na informace obsažené v právu Společenství, ustanovení lex generalis 
/ lex specialis podobné tomu, jež lze nalézt ve směrnici o nekalých obchodních praktikách, by 
nabízelo větší právní jistotu.

 Kapitola III – Informace pro spotřebitele a právo odstoupit od smlouvy v případě smluv 
uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory

Diskuse vedené ve výboru ukázaly, že kapitola III, která stanoví jasná pravidla požadavků na 
informace a práva odstoupit od smlouvy v případě smluv uzavřených na dálku a smluv 
uzavřených mimo obchodní prostory, je relativně přijatelná.

Značný počet členů výboru a zúčastněných stran se v podstatě shoduje, že nemá smysl mít 
odlišná pravidla, která řídí lhůtu pro odstoupení od smlouvy (počátek lhůty, její délku, metodu 
výpočtu, uplynutí, důsledky atd.), v každém členském státě. Obecně panuje názor, že návrh je 
dobrou příležitostí k ukončení nepřehlednosti a k odstranění překážek na vnitřním trhu, jež 
byly vytvořeny stávajícím spojováním různých pravidel. Někteří členové výboru se však 
domnívají, že jisté vnitrostátní zvláštnosti nelze nahradit jinými účinnými nástroji na ochranu 
spotřebitele.

Výbor zaměřil svou pozornost na některé aspekty kapitoly III, které by mohly omezit ochranu 
spotřebitele v některých členských státech (zejména pokud jde o případy, kde jsou informace 
pro spotřebitele vynechány). Je zajímavé, že kapitola III byla kritizována z toho důvodu, že je 
nepřiměřeně vstřícná vůči spotřebitelům. Někteří členové výboru a zúčastněné strany se 
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například domnívají, že oblast působnosti pravidel týkajících se smluv uzavřených na dálku a 
uzavřených mimo obchodní prostory je příliš široká a že formální požadavky a pravidla 
odstoupení od smlouvy jsou příliš restriktivní, zejména v případě smluv uzavřených mimo 
obchodní prostory.

Převládá zde všeobecná shoda, že kapitola III musí být změněna, aby se dosáhlo spravedlivé 
rovnováhy mezi zájmy spotřebitelů a obchodníky provozujícími svoji činnost na dálku nebo 
mimo obchodní prostory. Seznam výjimek v článku 19 musí být krátký a jednoduchý. Je 
zásadní, aby se na správné smlouvy vztahovala správná pravidla, tj. aby byli spotřebitelé 
chráněni, když je toho zapotřebí, a aby obchodníky nezatěžovala zbytečná omezení. 
Konkrétně jakákoli smlouva uzavíraná mezi podniky a spotřebiteli prostřednictvím 
elektronických platforem (např. eBay) bude a musí podléhat všem pravidlům na ochranu 
spotřebitele. Spotřebitelé případně musí nést náklady na zaslání zboží pouze tehdy, pokud 
jeho hodnota nepřevyšuje 50 EUR. Navíc je nutné nalézt řešení pro řemeslníky, kteří běžně 
poskytují spotřebitelům služby mimo obchodní prostory nebo uzavírají smlouvy na dálku. 
Pokud jde o počátek lhůty pro odstoupení od smlouvy, je nutné zavést do této otázky určitou 
míru pružnosti: obecně by měla tato lhůta začínat v době dodání zboží, nicméně pro některé 
obchodní modely jsou vyžadována praktičtější řešení.

V zájmu usnadnění komunikace mezi obchodníky a spotřebiteli bude zřejmě nutné přistoupit 
k dalším vylepšením. Například by mohl být zaveden vzorový text, který by obsahoval 
všechny odpovídající informace pro odstoupení od smlouvy. Tento text by mohl být 
jednoduše kopírován a používán obchodníky v celé EU.

 Kapitola IV – Další práva spotřebitelů v oblasti kupních smluv

Ve výboru zaznělo mnoho obav ohledně dopadu kapitoly IV na ochranu spotřebitele 
v členských státech. Několik členů výboru a zúčastněných stran kritizuje Evropskou komisi 
kvůli harmonizaci právních záruk v případě rozporu se smlouvou na základě minimálních 
standardů, které stanoví směrnice o prodeji zboží, bez ohledu na vnitrostátní zvláštnosti. Mezi 
členy výboru a zúčastněnými stranami panuje všeobecná shoda, že návrh by ve skutečnosti, 
pokud bude přijat ve stávající podobě, některým členským státům ukládal povinnost přestat 
uplatňovat již zažitá práva spotřebitelů. Evropská komise to připustila, byť nepřímo, ve 
vysvětlující poznámce zaslané výboru v září 2009. Pozornost výboru se však soustředila na 
skutečnost, že některá z těchto zažitých práv nejsou vždy účinná, a proto je lze zřídka 
vymáhat před soudy.

V průběhu diskusí ve výboru opět vyvstaly dvě otázky: jednak ohledně hierarchie nápravných 
opatření, jež jsou dostupná spotřebiteli v případě rozporu se smlouvou, a jednak ohledně 
délky lhůty odpovědnosti obchodníka v případě rozporu se smlouvou.

Pokud jde o hierarchii nápravných opatření, problémy jsou dva. Zaprvé jsou všechny nápravy 
(oprava, výměna, snížení ceny a odstoupení od smlouvy) spotřebiteli v případě rozporu se 
smlouvou dostupné pouze v omezeném počtu členských států. Zadruhé v Irsku a Spojeném 
království má spotřebitel právo zboží okamžitě odmítnout (tj. odstoupit od smlouvy), pokud 
tento spotřebitel prokáže rozpor se smlouvou (spotřebitel nemůže využít obrácení důkazního 
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břemene na základě režimu odmítnutí). Je jasné, že taková pravidla by nebyla slučitelná 
s harmonizovanou hierarchií nápravných opatření stanovených v článku 26 návrhu.

Co se týče délky lhůty odpovědnosti obchodníka v případech rozporu se smlouvou, problémy 
jsou četné. Několik členských států stanoví delší lhůtu odpovědnosti (v některých zemích se 
vztahuje na všechny výrobky, v jiných pouze na stavební materiály a v jednom členském státě 
se týká pouze zboží dlouhodobé spotřeby). Ve Finsku a v Nizozemsku závisí odpovědnost 
obchodníka v zásadě na očekávané životnosti výrobku (o čemž v jednotlivých případech 
rozhoduje soudce). V Belgii, Francii a Lucembursku mohou být obchodníci učiněni 
odpovědnými, pokud spotřebitel odhalí skrytou (závažnou) vadu po uplynutí počáteční lhůty 
v délce dvou let (uplatňuje se zde promlčecí lhůta – poněkud kratší ve Francii, delší v Belgii), 
a pokud spotřebitel prokáže, že daná vada existovala již v době dodání (spotřebitel nemůže 
využít obrácení důkazního břemene na základě režimu skrytých vad). Je jasné, že taková 
pravidla by nebyla slučitelná s harmonizovanou lhůtou odpovědnosti v délce dvou let a 
počínající dodáním, jak je stanoveno v článku 28 návrhu.

V průběhu diskusí ve výboru vyvstaly další otázky, například výběr nápravných opatření a 
oznámení rozporu se smlouvou. Značný počet členů výboru se domnívá, že návrh Evropské 
komise, který by obchodníkovi umožňoval zvolit si mezi opravou a výměnou (pokud je 
rozpor se smlouvou nejprve oznámen spotřebitelem), by měl být přezkoumán. Rovněž 
převládá všeobecný názor, že spotřebitel by neměl mít povinnost oznámit obchodníkovi 
rozpor se smlouvou ve lhůtě dvou měsíců. Návrh musí být odpovídajícím způsobem změněn.

Pokud jde o ustanovení upravující dodání zboží a přesun rizika, jejich dopad na vnitrostátní 
právní řády a způsob, jakým by měla být ve skutečnosti vhodně uplatňována, bude nutné 
důkladně posoudit.

Všechny tyto diskuse ukazují, že kapitola IV může být předmětem cílené úplné harmonizace 
pouze tehdy, bude-li možné dohodnout se na společném režimu záruk, který nabídne všem 
evropským spotřebitelům úroveň ochrany srovnatelnou s takovou úrovní, jaké se těší 
v současnosti. Aby toho bylo možné dosáhnout, stávající práva spotřebitelů v různých 
členských státech musí být přezkoumána z hlediska jejich účinnosti pro spotřebitele (tj. zda je 
lze snadno vymáhat před soudy či nikoli). Zvláštní pozornost bude v této souvislosti věnována 
důkaznímu břemenu.

 Kapitola V – Práva spotřebitelů týkající se smluvních podmínek

Různé výměny názorů ukázaly, že mnoho členů výboru a zúčastněných stran nahlíží na 
kapitolu V skepticky.

Je pravda, že většina členů výboru a zúčastněných stran v podstatě souhlasí s cílem 
harmonizace obecného ustanovení o nepřiměřených smluvních podmínkách, trvají však na 
tom, že je nutné další posouzení. Obecně se však domnívají, že černé a šedé seznamy 
nepřiměřených smluvních podmínek by v této fázi neměly být harmonizovány, aby bylo 
možné zabránit negativním důsledkům (vymazání podmínek ze stávajících vnitrostátních 
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seznamů, snížení úrovně právní jistoty, což by spustilo vlnu sporů v celé EU, nedostatek 
pružnosti atd.). Existuje shoda na tom, že by členské státy mohly zachovat své seznamy 
nepřiměřených smluvních podmínek, pokud budou tyto seznamy v souladu s obecným 
ustanovením a pravidly vnitřního trhu.

Mělo by však být možné zakázat omezený počet nepřiměřených smluvních podmínek na 
úrovni EU a zaručit, aby si členské státy nemohly v této relativně silně harmonizované oblasti 
zachovat nebo přijmout odchylná vnitrostátní ustanovení. S ohledem na zásadu plné 
demokratické kontroly vykonávanou Evropským parlamentem se návrh Komise, který nabízí 
zákaz dodatečných nepřiměřených smluvních podmínek prostřednictvím postupu 
projednávání ve výborech, v této chvíli nejeví jako prioritní přístup. Nová ustanovení ohledně 
projednávání ve výborech uvedená v Lisabonské smlouvě se musí pečlivě posoudit, než bude 
v této záležitosti rozhodnuto.

Závěr

V souladu se Smlouvou a vzhledem ke skutečnosti, že Rada nedosáhla dostatečného pokroku, 
bude výbor pracovat i nadále pouze na základě návrhu Komise.

V souvislosti s diskusí o ochraně spotřebitele v EU je nanejvýš důležité zlepšit účinnost 
stávajících spotřebitelských práv, tj. zajistit, aby byla taková práva jasná a jednoduchá, aby 
byla spotřebitelům, obchodníkům nebo úředníkům dobře známá a v důsledku toho řádně 
vymáhána: informovanost je zásadní.

Cílená úplná harmonizace zajisté posílí ochranu spotřebitele v celé EU. Je však třeba vyvinout 
značné úsilí, aby bylo možné případ od případu identifikovat, jaká pravidla musí být 
harmonizována s cílem zajistit fungování vnitřního trhu a zároveň zachovat vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele.

V této souvislosti je zásadní zajistit odpovídající úroveň slučitelnosti mezi návrhem, 
společným referenčním rámcem a zbytkem spotřebitelského acquis. Je chvályhodné, že 
v průběhu posledního slyšení s vnitrostátními parlamenty Komise znovu vyjádřila svou 
ochotu pozorně naslouchat Parlamentu a pracovat způsobem, který je velmi otevřený jiným 
názorům.

Bude provedena dodatečná analýza, aby se prokázalo, že budoucí směrnice o právech 
spotřebitelů skutečně umožňuje všem zúčastněným stranám využívat výhod vnitřního trhu. 
Evropský parlament je spolutvůrcem právních předpisů a musí nést plnou odpovědnost za 
důsledky této směrnice.


