
PA\870612CS.doc PE467.160v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2011/2089(INI)

22. 6. 2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

pro Výbor pro právní záležitosti

ke zprávě Směrem ke koherentnímu evropskému přístupu ke kolektivní žalobě
(2011/2089(INI))

Zpravodajka: Sylvana Rapti



PE467.160v01-00 2/5 PA\870612CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\870612CS.doc 3/5 PE467.160v01-00

CS

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 spotřebitelé, kteří se stanou obětí protiprávního jednání a chtějí věc 
řešit u soudu, aby dosáhli nápravy, čelí značným překážkám z hlediska efektivity a 
dostupnosti v důsledku vysokých soudních poplatků, složitých a zdlouhavých řízení a 
nedostatku informací o dostupných prostředcích nápravy,

B. vzhledem k tomu, že individuální soudní spory často nejsou účinným prostředkem 
k ukončení nezákonných praktik nebo získání odškodnění, protože spotřebitelé váhají se 
zahajováním soukromých soudních sporů, zvláště pokud je individuální ztráta v porovnání 
s náklady malá,

C. vzhledem k tomu, že 79 % evropských spotřebitelů uvádí, že by byli ochotnější hájit svá 
práva u soudu, pokud by se mohli připojit ke kolektivní žalobě,

D. vzhledem k tomu, že veřejné prosazování formou ukončování protiprávního jednání a 
ukládání pokut samo o sobě neumožňuje spotřebitelům získat odškodnění za utrpěnou 
škodu,

E. vzhledem k tomu, že celkové výsledky stávajících nástrojů pro odškodnění spotřebitelů a 
prosazování práv vypracované na úrovni EU nejsou považovány za uspokojivé,

F. vzhledem k tomu, že slučování nároků do jednoho kolektivního řízení o odškodnění nebo 
umožnění toho, aby takový nárok uplatnil zastupující subjekt nebo orgán jednající ve 
veřejném zájmu, by mohlo celý proces zjednodušit a snížit náklady pro zúčastněné strany,

G. vzhledem k tomu, že integrace evropských trhů a následný nárůst přeshraniční činnosti 
upozorňují na potřebu důsledného přístupu v rámci celé EU k řešení četných případů 
hromadných škod, kdy mají spotřebitelé prázdné ruce, protože postupy pro podání 
kolektivní žaloby na odškodnění, které byly zavedeny v řadě členských států, nezahrnují 
přeshraniční řešení,

Potřeba rámce EU
1. zdůrazňuje, že v důsledku nedostatků stávajícího rámce odškodňování a vymáhání v EU 

značná část spotřebitelů a malých a středních podniků, kteří utrpěli škodu, nezíská 
odškodnění a pokračující nezákonné praktiky mohou společnosti způsobit závažné 
souhrnné ztráty;

2. zdůrazňuje, že současná situace je nejen škodlivá pro spotřebitele, kteří jsou slabší stranou 
transakcí na trhu, ale rovněž kvůli nekalé hospodářské soutěži znamená nerovné 
podmínky pro ty podniky, které dodržují pravidla;

3. se znepokojením konstatuje, že stávající nedostatečné odškodňování je zásadní mezerou 
v právním systému, protože umožňuje, aby si obchodníci ponechávali nezákonné zisky;

4. poukazuje na to, že kvůli rozmanitosti stávajících vnitrostátních systémů může nedostatek 
důsledného přístupu ke kolektivnímu odškodňování na úrovni EU poškozovat využívání 
práv občanů a podniků a vést k nerovnému vymáhání těchto práv;
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5. zdůrazňuje, že tato situace vede k významné diskriminaci, pokud jde o přístup ke 
spravedlnosti na úkor vnitřního trhu, protože se spotřebiteli a podniky se zachází rozdílně 
podle jejich místa bydliště či sídla;

6. je přesvědčen, že četné předchozí konzultace umožnily určení příslušných mezer 
stávajícího rámce právních předpisů, a tím poskytly odpovídající důkazy o potřebě 
opatření EU v oblasti kolektivního odškodňování pro nápravu současných nedostatků;

7. proto vyzývá Komisi, aby předložila legislativní iniciativu, která by stanovila soubor 
společných zásad pro mechanismy kolektivního odškodňování použitelné pro vnitrostátní 
i přeshraniční případy a současně by přihlédla k právní tradici EU a právním řádům 27 
členských států;

8. zdůrazňuje, že vzniká i hybný prvek pro harmonizaci na evropské úrovni, protože některé 
členské státy v současné době zvažují možnosti zavedení podstatných reforem v oblasti 
jejich systémů kolektivního odškodňování;

Obecné zásady – silná ochranná opatření proti nekalému řízení
9. zdůrazňuje, že pokud je to možné, mělo by být podporováno včasné řešení sporů a soudní 

řízení by mělo být považováno za poslední možnost;

10. zdůrazňuje, že evropský přístup ke kolektivnímu odškodňování by neměl představovat 
žádnou ekonomickou pobídku k podávání nekalých kolektivních žalob a měl by obsahovat 
účinná ochranná opatření, předcházející neodůvodněným žalobám a neúměrným 
nákladům pro podniky, zvláště v současném období finanční krize;

11. upozorňuje, že účinný systém kolektivního odškodňování by mohl být schopen zajistit 
právně určité, spravedlivé a přiměřené výsledky v odpovídající lhůtě, a přitom dodržovat 
práva všech zúčastněných stran;

12. zdůrazňuje, že prvky, které jsou živnou půdou pro soudních spory, jako jsou sankční 
náhrady škody, poplatky za právní služby, absence omezení způsobilosti podat žalobu a 
nadměrné náhrady škody nejsou slučitelné s evropskou právní tradicí a je třeba se jim 
vyhýbat;

13. zdůrazňuje, že účinnost kolektivního odškodňování vyžaduje, aby zastupující subjekt 
(např. veřejní ochránci práv, sdružení spotřebitelů či obchodní sdružení) byl schopen 
zastupovat oběti z jiných členských států, přičemž zastupující subjekt by mohl být rovněž 
oprávněn zastupovat oběti v soudním nebo mimosoudním řízení v jiném členském státě;

Úloha soudu a význam informací
14. trvá na tom, že soud má klíčovou úlohu při rozhodování o přípustnosti nároku, možnosti 

zastupování poškozeného a kontrole způsobů informování spotřebitelů;
15. zastává názor, že soudce by měl také rozhodnout, jak má být odškodnění organizováno, a 

zkontrolovat, zda jsou ujednání o financování spravedlivá; zdůrazňuje, že soudní kontrolní 
mechanismy a požadavky na přiměřenost by měly chránily obviněné proti zneužití 
systému;
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16. zdůrazňuje, že informace o kolektivních žalobách hrají zásadní úlohu ve věci účinnosti 
řízení, protože spotřebitelé si musí být vědomi toho, že se stali obětí téže nezákonné 
praktiky a že je podávána kolektivní žaloba; vyzývá členské státy, aby zavedly účinné 
mechanismy, které zajistí informování maximálního počtu obětí, zvláště pokud mají 
bydliště nebo sídlo ve více členských státech;

Financování kolektivního odškodnění
17. potvrzuje, že pokud mají být kolektivní žaloby v praxi uskutečnitelné, členské státy by 

měly zajistit přiměřené mechanismy financování; zdůrazňuje, že veřejné orgány by měly 
odmítat přidělování zdrojů na neodůvodněné žaloby;

18. je si vědom toho, že některé organizace spotřebitelů nemusí být schopny podávat 
kolektivní žaloby kvůli nedostatku zdrojů, a proto by bylo třeba zavést spravedlivý 
mechanismus úhrady nákladů řízení, protože bez přiměřeného financování bude podán jen 
velmi omezený počet žalob.


