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Úvod a shrnutí

Návrh nové zastřešující směrnice o právech spotřebitelů představuje nejdalekosáhlejší změnu 
v přístupu ke spotřebitelskému právu v Evropě, kterou Komise doposud navrhla. Tento návrh 
spojuje čtyři stávající právní předpisy Společenství do jediné směrnice o právech spotřebitelů 
a uplatňuje zásadu úplné harmonizace tohoto práva. Tento široký právní předpis se liší od 
aktuálně uplatňované úplné harmonizace v oblasti spotřebitelských právních předpisů, která, 
s výjimkou nedávno zavedené směrnice o nekalých obchodních praktikách, je prováděna 
cíleně a omezeně pro konkrétní odvětví, jako v případě směrnice o spotřebitelském úvěru 
a nové směrnice o dočasném užívání nemovitostí, které jsou v obou případech doprovázeny 
velkým množstvím výjimek.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) se rozhodl uskutečnit analýzu Komisí 
provedeného posouzení dopadů s cílem upřesnit, zda je návrh dostatečně silně opodstatněný, 
a uspořádat veřejné slyšení za účasti expertů a zúčastněných stran. Vzhledem k tomu, že 
výbor přijal velké množství požadavků zúčastněných stran, zavedl rovněž možnost konzultace 
klíčových otázek přes internet s cílem systematicky informovat o své činnosti.
.

Stručně řečeno, členové výboru IMCO se shodnou na podpoře dvojího cíle, kterým je 
vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele i pro podniky tím, že se zjednoduší pravidla pro 
podniky ve všech 27 členských státech a zajistí se vysoká míra ochrany spotřebitelů při 
nákupu zboží a služeb. Vedle podpory těchto cílů je zároveň třeba provést analýzu dopadů, 
které by návrh mohl mít v praxi, včetně dopadů na stávající práva spotřebitelů a jejich 
vyváženost se závazky, které stanoví vnitrostátní právní předpisy. Aby návrh získal veřejnou 
podporu v celé Evropě, je třeba poukázat na jeho zřejmé přínosy pro všechny zúčastněné 
strany. Smyslem tohoto dokumentu je tudíž navrhnout několik postupů, které by pomohly 
zákonodárcům v další práci s návrhem.

Návrh Komise a jeho cíle

Pokud jde o spotřebitele, musí být základním dvojím cílem vnitřního trhu zajištění toho, aby:

 (i) spotřebitelé ve všech 27 členských státech EU získali důvěru k vysoké míře 
ochrany spotřebitele v EU; a

 (ii) podniky bez ohledu na velikost byly schopny poskytovat své zboží a služby 
spotřebitelům ve všech 27 členských státech v Evropské unii bez zbytečných 
překážek.

Tyto cíle potvrdil Evropský parlament svou činností v této oblasti, např. ve svém usnesení ze 
dne 6. září 2007 o zelené knize o přezkumu spotřebitelského acquis (zpráva paní Patrieové).

Návrh Komise ohledně směrnice o právech spotřebitelů je výsledkem přezkumu 
spotřebitelského acquis, který byl zahájen v roce 2004 a jehož cílem bylo zjednodušit 
a doplnit stávající regulační rámec ochrany spotřebitele. Po skončení konzultací a posouzení 
dopadů podala Komise dne 8. října 2008 návrh na směrnici o právech spotřebitelů, která 
spojuje čtyři již existující směrnice, směrnici o nepřiměřených podmínkách ve 
spotřebitelských smlouvách (93/13/ES), o prodeji a zárukách (99/44/ES), o prodeji na dálku 
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(97/7/ES) a o podomním prodeji (85/577/ES) do jediné „horizontální“ směrnice, která má za 
cíl zjednodušení a aktualizaci stávajících pravidel, odstranění nesrovnalostí a vyplnění mezer. 
Tyto změny by podle Komise měly posílit důvěru spotřebitelů a podpořit ochotu podniků 
zabývat se přeshraničním obchodem. Tento návrh doplňuje již přijatou aktualizovanou 
a revidovanou právní úpravu konkrétního odvětví týkajícího se dočasného užívání 
nemovitostí (2008/122/ES) a spotřebitelského úvěru (2008/48/ES).

Ve svém posouzení dopadů (SEK 2008/2547) Evropská komise připouští, že přestože 
existuje několik praktických a strukturálních překážek, které brání správnému fungování 
spotřebitelského vnitřního trhu (Business to Consumer), jako jsou například jazykové 
a logistické překážky, tak výraznou překážkou vnitřního trhu a důvěry spotřebitele 
v přeshraniční nákupy je právní roztříštěnost pravidel upravujících vztahy mezi podniky 
a spotřebiteli. Výbor IMCO vyzval Komisi, aby provedla důkladnější posouzení dopadů 
a reagovala na množství zjištěných nedostatků. Komise například prohlašuje, že právní 
roztříštěnost je významnou překážkou vnitřního trhu, nicméně na podporu tohoto svého 
tvrzení neposkytuje žádný jiný důkaz, než je průzkum Eurobarometru z roku 2008. Navíc při 
posouzení ekonomického dopadu tohoto návrhu bere Komise v úvahu pouze dopad 
informačních požadavků. Posouzení dopadů by mělo rovněž poskytnout kompletní přehled 
nákladů a přínosů plynoucích z návrhu a alternativních možností zahrnujících 
prodloužení/zkrácení záruční lhůty, délku lhůt pro odstoupení od smlouvy, postup při 
domáhání se nápravy, rozšíření oblasti působnosti na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory a přímou odpovědnost výrobce. Komise rovněž neposkytla 
dostatečně podrobnou analýzu právních dopadů návrhu a neprovedla vhodné posouzení 
vnitrostátních právních úprav, kterých se návrh dotýká.

Komplexněji je třeba posoudit zásady subsidiarity a proporcionality. Bylo by třeba celkově 
ukázat, jakou přidanou hodnotu návrh přináší spotřebitelům nad rámec toho, čeho může být 
dosaženo individuálními kroky nebo kroky vlád jednotlivých členských států. Kromě tohoto 
je třeba objasnit tvrzení Komise o tom, že oblast působnosti této směrnice se nevztahuje na 
některá práva existující v rámci vnitrostátních smluvních práv, přestože se tato práva vztahují 
na spotřebitelské smlouvy, které jsou v oblasti působnosti návrhu (viz zejména rozpor se 
smlouvou na straně 5). Je-li toto tvrzení správné, měl by návrh poněkud menší dopad na 
subsidiaritu v těchto dotčených oblastech. Nicméně zachování těchto práv by předpokládalo 
pokračující roztříštěnost trhu, která by zpochybnila vhodnost opatření vedoucích k naplnění 
cílů návrhu. S tím tudíž souvisí i otázka proporcionality.

Na pozadí těchto skutečností a s ohledem na všeobecný souhlas s vysokými požadavky na cíle 
vnitřního trhu, pokud jde o spotřebitele, bylo posuzováno několik klíčových aspektů návrhu.

Posouzení klíčových aspektů návrhu

Stupeň harmonizace

Návrh stanoví zásadu úplné harmonizace. Harmonizované oblasti zahrnují pravidla pro 
informace, právo odstoupit od smlouvy platné pro smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy 
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uzavřené mimo obchodní prostory, práva spotřebitelů v oblasti kupních smluv a nepřiměřené 
smluvní podmínky ve spotřebitelských smlouvách.

Ve zprávě paní Patrieové Evropský parlament zdůrazňuje, že úplná harmonizace nesmí vést 
ke snížení úrovně ochrany spotřebitele a žádá proto úplnou a cílenou harmonizaci, např. 
požaduje, aby o úplné harmonizaci pro některá ustanovení bylo rozhodováno případ od 
případu. Kromě toho Evropský parlament upozorňuje na to, že harmonizací nesmí dojít ke 
snížení úrovně ochrany spotřebitele, které již bylo dosaženo některými vnitrostátními 
právními úpravami.

Zúčastněné strany, se kterými výbor IMCO návrh konzultoval, mají velmi rozdílné názory. 
Jejich názory se polarizují tak, že podnikatelská sféra je tomuto návrhu většinou nakloněna, 
zatímco skupiny spotřebitelů jsou většinou proti návrhu v jeho současné podobě. Velká 
většina sdružení podnikatelů podporuje úplnou nebo úplnou a cílenou harmonizaci. Ta podle 
jejich názoru přispěje ke zlepšení fungování vnitřního trhu a může ho učinit 
konkurenceschopnějším, neboť povede k větší ochotě podniků provádět přeshraniční 
transakce a ke snížení administrativní zátěže obchodníků a jejich nákladů na dosažení 
souladu. Většina sdružení spotřebitelů podporuje minimální harmonizaci a argumentuje tím, 
že návrh postihuje již dříve nabytá práva, která jsou součástí acquis Společenství, a že 
jakékoli omezení práv spotřebitelů je nepřijatelné. Zástupci spotřebitelů zastávají názor, že 
dopady úplné harmonizace by byly nadměrné a nepřiměřené cílům stanoveným v návrhu.

Oblast působnosti

Směrnice o právech spotřebitelů se týká spotřebitelských smluv (B2C) o prodeji zboží 
a služeb. Obecně sem spadají všechny kupní smlouvy, tj. smlouvy o nákupu v obchodech, na 
dálku nebo mimo obchodní prostory. Finanční služby jsou upraveny pouze pravidly 
týkajícími se nepřiměřených podmínek ve spotřebitelských smlouvách, zatímco hypotéky či 
jiné půjčky na nemovitosti vyjednané u spotřebitele doma jsou upraveny pravidly prodeje 
mimo obchodní prostory. Podobně pro oblast dočasného užívání („timeshare“) a 
oblast souborných služeb pro cesty platí pouze pravidla týkající se nepřiměřených podmínek 
ve spotřebitelských smlouvách.

Oblast působnosti směrnice vyvolala množství konkrétních otázek. Několik zástupců 
podniků požadovalo vložení ustanovení, které by jasně stanovilo, že se směrnice nevztahuje 
na transakce mezi podniky samotnými (Business to Business). Poskytovatelé drobných půjček 
pro spotřebitele si přáli objasnit, zda se tento právní předpis vztahuje na podlimitní částky 
ve směrnici o spotřebitelském úvěru. Některé zástupce podniků zajímalo uplatnění ustanovení 
směrnice ohledně prodeje mimo obchodní prostory u menších obchodních transakcí. 
Organizace spotřebitelů se stavěly proti vyčlenění digitálních výrobků z ustanovení směrnice, 
neboť návrh se tak jeví do budoucna neudržitelným. Podniky působící v oblasti digitálních 
výrobků a služeb však toto vyčlenění podpořily a uvedly, že licencované výrobky by neměly 
podléhat stejnému zacházení jako jiné zboží. Zúčastněné strany z řad podniků i organizací 
spotřebitelů postrádaly začlenění souborných služeb pro cesty do oblasti působnosti směrnice.

Zúčastněné strany všeobecně kladně přijaly definice pojmů „spotřebitel“ a „obchodník“.  
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Fyzické osoby jednající jako soukromí spotřebitelé a zároveň jako hospodářské subjekty 
usilovaly o upřesnění „smíšeného užívání“ těchto pojmů. Dále by mohla být začleněna 
zvláštní ustanovení pro ohrožené skupiny spotřebitelů a pro neziskové organizace. 
Navrhované definice by měly být podrobněji přezkoumány, neboť mají významný dopad na 
oblast působnosti právních předpisů Společenství upravující vztahy mezi podniky 
a spotřebiteli (B2C).

Informace pro spotřebitele a právo odstoupit od smluv uzavřených na dálku a smluv 
uzavřených mimo obchodní prostory

Právo odstoupit od smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory 
je harmonizováno na lhůtu čtrnácti dní. Návrh rovněž stanoví standardní formulář pro 
odstoupení od smlouvy. Zavedení harmonizované metody výpočtu lhůty pro odstoupení od 
smlouvy různé zúčastněné strany všeobecně vítají. Několik organizací spotřebitelů 
nepodpořilo zavedení požadavku na spotřebitele, aby oznámili odstoupení od smlouvy 
s použitím trvalého nosiče. Skupiny spotřebitelů rovněž zpochybnily seznam výjimek z práva 
odstoupit od smlouvy, například výjimku u služeb, které byly započaty během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy. 

Názory se lišily v otázce prodloužení lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě chybějících 
informací. Obchodní organizace se obávají případných ztrát, které by jim mohly způsobit 
spotřebitelé, jež od smlouvy odstoupili v prodloužené lhůtě. Organizace spotřebitelů na druhé 
straně požadují zavedení přísnějších sankcí.

Rozpor se smlouvou

Návrh zachovává zásadu, že obchodník má po dobu dvou let odpovědnost vůči spotřebiteli za 
zboží, které je v rozporu se smlouvou. Jelikož návrh uplatňuje úplnou harmonizaci, 
znamenalo by to zkrácení záruční lhůty v mnoha členských státech povolujících delší lhůtu, 
ať se jedná o lhůtu šesti let nebo o lhůtu na dobu neurčitou jako v některých případech. 
Některé skupiny spotřebitelů se obávají, že toto zkrácení může vyústit v situaci, kdy 
spotřebitelům bude na trhu nabízeno více obchodních smluv s prodlouženou zárukou. Stejná 
otázka byla rovněž posuzována v rámci studie, jíž byl výbor IMCO pověřen. V této studii se 
výbor domnívá, že náprava pro spotřebitele je prakticky omezena po prvních šesti měsících 
záruční lhůty, během níž důkazní břemeno spočívá na obchodníkovi. 

Několik organizací spotřebitelů a obchodních organizací požádalo, aby byla do návrhu 
začleněna přímá odpovědnost výrobce.

Velkou debatu vyvolaly stupně nápravy, na kterou má spotřebitel nárok v případě rozporu se 
smlouvou. Organizace spotřebitelů se ostře postavily proti tomu, aby měl obchodník možnost 
výběru mezi druhy nápravy. Místo toho preferují, aby byl výběr mezi opravou, zaplacením 
nebo nahrazením zboží ponechán na spotřebiteli. 

Mnoho zúčastněných stran nejrůznějších kategorií vyjádřilo velké obavy z nejasného vztahu
mezi plně harmonizovanými ustanoveními tohoto návrhu a způsoby nápravy, které existují 
v obecných vnitrostátních smluvních právech, jako například právo odmítnout zboží 
uplatňované ve Spojeném království nebo odpovědnost za skryté vady uplatňovaná ve 
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Francii. Tato otázka vyvstala při posuzování zásad subsidiarity a proporcionality a zůstává 
klíčovým tématem návrhu vyžadující důkladný přezkum.

Nepřiměřené smluvní podmínky ve spotřebitelských smlouvách

Návrh aktualizuje ustanovení směrnice 93/13/EHS a vztahuje se na nepřiměřené smluvní
podmínky, které nebyly sjednány individuálně, tedy běžné smluvní podmínky. Návrh 
obsahuje dva seznamy nepřiměřených podmínek. Příloha II obsahuje seznam podmínek, jež 
jsou za všech okolností považovány za nepřiměřené, tzv. „černý seznam“. Příloha III 
obsahuje seznam podmínek, jež jsou považovány za nepřiměřené, pokud obchodník 
neprokáže opak, tzv. „šedý seznam“.Tyto seznamy jsou platné ve všech členských státech 
a mohou být změněny pouze postupem projednávání ve výborech.

Jak spotřebitelé, tak obchodní organizace vyjádřily obavy z nejasných vztahů mezi těmito 
plně harmonizovanými seznamy a skutečností, že existují rozdílné judikatury, směrnice 
a právní a administrativní postupy v různých členských státech. Stejné obavy vyjádřil 
Evropský parlament ve své zprávě o provádění a uplatňování směrnice o nekalých 
obchodních praktikách, ve které se vyjádřil obdobně v otázce harmonizovaných černých 
a šedých seznamů. Skupiny spotřebitelů se obávají zejména ztráty úrovně vnitrostátní 
flexibility v této oblasti. 

Alternativy navržené zúčastněnými stranami

Zúčastněné strany byly prostřednictvím internetu vyzvány, aby se vyjádřily k tomu, jakým 
způsobem by mohl být návrh Komise zlepšen, případně které alternativy preferují. Několik 
návrhů si zaslouží hlubší přezkum a analýzu. Některé z možností se vztahují k těm, které 
Komise posuzovala ve svém posouzení dopadů, ale vzhledem k tomu, že důkazy, které 
Komise poskytla ve svém posouzení dopadů, byly zpochybněny, a s ohledem na reakci 
některých skupin zúčastněných stran by měly být tyto možnosti podrobněji posouzeny. Jedná 
se o tyto možnosti:

- uplatnění úplné harmonizace, ale s výrazným posílením práv spotřebitelů 
odrážejících příklady osvědčených postupů v právních úpravách jednotlivých 
členských států, aby bylo zajištěno, že spotřebitelé v žádném případě nepřijdou o 
žádná účinná práva;

- uplatnění minimální harmonizace s výrazným posílením práv spotřebitelů 
odrážejících osvědčené postupy v právních úpravách jednotlivých členských 
států, což ve skutečnosti zajistí značnou míru harmonizace;

- smíšený způsob nebo úplná a cílená harmonizace pouze pro nejdůležitější 
horizontální oblasti, jako je výpočet lhůty na odstoupení od smlouvy a definice;

- tzv. „blue button“, kdy jsou ustanovení směrnice nepovinná v rámci 
tzv. 28. režimu pro přeshraniční transakce mezi podniky a spotřebitele, na němž 
se spotřebitelé a obchodníci výslovně shodnou a tuto možnost si zvolí; 

- přijetí přístupu použitého ve směrnici o spotřebitelském úvěru, který kombinuje 
úplnou harmonizaci a výraznou flexibilitu členských států oprávněných použít 
různé možnosti právních úprav; nebo
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- zachování stávajících čtyř směrnic a přezkum každé zvlášť podle potřeb, větší 
důraz na prosazování práv spotřebitelů, jejich vzdělávání a zvyšování povědomí 
o jejich právech.

Následná opatření

Tento dokument přezkoumal otázky vznesené zúčastněnými stranami a doposud provedené 
analýzy v rámci činnosti výboru IMCO. Je zřejmé, že existuje značná shoda s cílem, kterým 
je zjednodušení přístupu pro podniky a zajištění důvěry spotřebitelů ve vnitřní trh, zejména na 
pozadí současné hospodářské krize. Podstatné však zůstávají otázky ohledně způsobu 
dosažení těchto cílů v praxi. V rámci dalších kroků je tedy nutné provést následující:

- objasnění vztahu mezi plně harmonizovanými opatřeními navrhované směrnice 
a obecnými způsoby nápravy dostupnými ve vnitrostátních smluvních právech;

- analýza praktických dopadů návrhu na práva spotřebitelů v každém členském 
státě provedená Komisí ve spolupráci s členskými státy;

- objasnění vzájemné propojenosti návrhu se stávajícím právním rámcem 
Společenství, zejména propojenosti směrnice o nekalých obchodních praktikách, 
směrnice o elektronickém obchodu, směrnice o službách a nařízením Řím I 
s navrhovanou směrnicí o právech spotřebitelů;

- ex post posouzení směrnice o nekalých obchodních praktikách s cílem 
přezkoumat uplatnění úplné harmonizace na širokou horizontální směrnici;

- důkladnější provedení posouzení dopadů Komisí s cílem plně přezkoumat a jasně 
prokázat přínosy a náklady tohoto návrhu a navrhovaných alternativ; a

- požadavek, aby Parlament i Komise společně podporovaly rozhovory mezi 
zúčastněnými stranami, aby se, jak podniky, tak spotřebitelé, vzájemně shodli na 
opatřeních, která jim přinesou praktické výhody.


