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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že smluvní právo představuje základ všech vnitrostátních předpisů 
upravujících chování podniků a spotřebitelů na domácích trzích; vzhledem k tomu, že 
vnitřní trh zůstává kvůli 27 různým právním systémům a rizikům a nákladům 
spojeným s přeshraničními transakcemi nadále rozdroben,

B. vzhledem k tomu, že ze společného evropského smluvního práva mají prospěch 
zejména spotřebitelé, protože mohou využívat výhody vnitřního trhu v celém rozsahu,

C. vzhledem k tomu, že Komise ve své zelené knize1 představila četné možnosti nástroje 
evropského smluvního práva, které by mohly EU pomoci zotavit se z hospodářské 
krize, upevnit její podnikatelské prostředí a posílit důvěru občanů ve vnitřní trh,

D. vzhledem k tomu, že jednání o směrnici o ochraně spotřebitele2 ukázala problémy 
a hranice přístupu harmonizace v oblasti smluvního práva, aniž by přitom bylo 
oslabeno společné úsilí o dosažení vysoké ochrany spotřebitelů v Evropě;

E. vzhledem k tomu, že má-li tento proces získat politickou legitimitu a podporu, musí 
být jeho konečný výsledek, tj. evropské smluvní právo, dobře promyšlen a v případě 
potřeby upraven a formálně přijat evropským zákonodárným orgánem, 

1. vítá otevřenou diskusi o zelené knize a doufá, že příslušné útvary Komise provedou 
důkladnou analýzu výsledků této konzultace;

2. zastává názor, že rozvoj volitelného evropského smluvního práva by mohl významně 
přispět k lepšímu fungování vnitřního trhu a že Parlament a Rada by měly v konečném 
důsledku nést odpovědnost za jeho právní podobu a věcný obsah;

3. domnívá se, že evropské smluvní právo představuje ucelenou a dodatečnou nabídku 
pro přeshraniční smlouvy, přičemž zůstává na členských státech, zda jej prohlásí za 
použitelné i pro vnitrostátní smlouvy;

4. je přesvědčen, že společné evropské smluvní právo zlepší fungování vnitřního trhu, 
přičemž nezasahuje do vnitrostátního smluvního práva jednotlivých členských států;

5. domnívá se, že články 114 a 169 nebo článek 352 Smlouvy o fungování Evropské unie 
mohou být vhodným právním základem pro nástroj k úpravě smluv mezi podniky 
a smluv mezi podniky a spotřebiteli; 

6. konstatuje, že z úcty ke společným tradicím vnitrostátních právních systémů by se 
mělo usilovat o odlišnou úpravu smluvního práva pro smlouvy mezi podniky 

                                               
1 KOM(2010)0348.
2 KOM(2008)0614.
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a smlouvy mezi podniky a spotřebiteli a že je třeba věnovat zvláštní pozornost ochraně 
slabších smluvních partnerů, tj. spotřebitelů;

7. zdůrazňuje, že je obzvlášť důležité usnadnit v EU elektronické obchodování, které je 
z důvodu rozdílných vnitrostátních systémů smluvního práva nedostatečně rozvinuté, 
a že jej podniky i spotřebitelé správně považují za potenciální motor budoucího růstu; 

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky spotřebitelského smluvního práva jsou již 
obsaženy v různých evropských právních předpisech a že by bylo účelné je shrnout do 
jednoho evropského smluvního práva; dále poukazuje na to, že již existující právní 
předpisy ukazují, že spotřebitelé potřebují jasně členěnou a snadno identifikovatelnou 
jednotnou úpravu;

9. domnívá se, že oblast působnosti evropského smluvního práva by se měla soustředit 
na zásady smlouvy, přičemž u spotřebitelských smluv se jeví jako smysluplné zaměřit 
se  na právo týkající se smluv o koupi a případně smluv o službách a díle a do obecné
části začlenit definici smlouvy a ustanovení o povinnostech před uzavřením smlouvy, 
uzavření smlouvy, zastupování, důvodech neplatnosti, výkladu smluv, plnění smluv, 
právech a povinnostech vyplývajících ze smlouvy, zejména o záručních právech, 
právech na odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy, promlčení atd.;

10. je přesvědčen, že zákon by měl být vyvážený a jednoduchý, jasný, transparentní, 
přehledný pro uživatele a že by neměl obsahovat nejasné právní pojmy, aby mu mohli 
porozumět zejména evropští spotřebitelé, přičemž by měl zohledňovat možné zájmy 
obou (nebo vícero) partnerů každé smlouvy;

11. poukazuje na to, že spotřebitel musí s uplatněním evropských právních předpisů 
výslovně souhlasit a že tyto předpisy nesmí být zavedeny automaticky, např. formou 
všeobecných obchodních podmínek;

12. domnívá se, že evropské smluvní právo v oblasti smluv mezi podniky a spotřebiteli 
musí obsahovat ustanovení o velmi vysoké ochraně spotřebitele, pokud však členské 
státy zajišťují vyšší ochranu spotřebitele, je nutné na to v příloze k zákonu výslovně 
upozornit;

13. zdůrazňuje, že každý vytvořený nástroj prověří s konečnou platností samotný vnitřní 
trh; vyzývá Komisi, aby přemýšlela o nejlepších způsobech, jak pobídnout podniky 
a spotřebitele k jeho dobrovolnému využívání; zdůrazňuje, že je nezbytné stanovit 
pravidla pro poskytování odpovídajících informací o jeho existenci a působnosti všem 
případným zájemcům a dotčeným stranám (včetně vnitrostátních soudů). 


