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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:

1. vyzývá Komisi, aby do konce roku 2011 předložila legislativní návrh ohledně 
využívání alternativního řešení spotřebitelských sporů (alternativní řešení sporů, 
ADR) v EU, a zdůrazňuje důležitost jeho urychleného přijetí;

2. podporuje Komisi v jejím úsilí napomoci využívání alternativního řešení sporů, které 
bude rychlé, účinné a nenákladné a které by umožnilo vytváření kvalitních obchodních 
vztahů; 

3. domnívá se, stejně jako Komise, že odpovídající přístup k nápravě škody na vnitřním 
trhu si žádá jak možnost snadno využít alternativního řešení sporů, tak existenci 
účinného systému kolektivního odškodnění, přičemž tyto dva prostředky se navzájem 
doplňují;

4. trvá na nutnosti zaručit evropským spotřebitelům přístup k systémům ADR v případě 
vnitrostátních i přeshraničních sporů vztahujících se i k prodeji on-line, jenž v Unii 
zaznamenává silný růst;

5. připomíná důležitost vyřešení současných nedostatků týkajících se územní působnosti 
ADR v Evropě; lituje významných nedostatků v konkrétních odvětvích, které 
přetrvávají ve většině členských států, ačkoli oblast působnosti těchto odvětví 
umožňuje ustavit prostředníky, kteří rozumí mechanismu fungování příslušného 
odvětví;

6. navrhuje vypracovat jednotnou evropskou chartu upravující hlavní zásady, které by 
měly systémy ADR zavedené v Evropě dodržovat, a jsou to tyto:

– nezávislost, nestrannost a rozmanitost: jmenování mediátorů z povolání se musí 
vyvarovat možného vzniku konfliktu zájmů; nestrannost systému může být 
s úspěchem založena na zásadě rovné účasti zástupců ze spotřebitelských organizací 
a ze subjektů zastupujících podnikatelskou sféru;

– příslušnost: pověření odborníci musí mít pro výkon této funkce schopnosti, vzdělání 
a zkušenosti; navrhuje, aby certifikované organizace ISO 9001 udělovaly certifikát 
kvality s cílem uznat profesionální mediaci a zajistit přesnost metodologie; 

– účinnost a rychlost: mediátoři z povolání musí disponovat dostatečnými zdroji 
(patřičné lidské, hmotné a finanční zdroje) a být schopni dodržet krátkou lhůtu od 
předložení po přijetí rozhodnutí; 

– rovnost mezi spotřebiteli a obchodníky, pokud jde o informace, koncepci, postup 
a spornou situaci, tedy možnost, aby každá strana představila svoje stanovisko 
a seznámila se se stanovisky a skutečnostmi stran druhých;

– bezplatnost: je třeba vyřešit problematiku nákladovosti ADR, aby v tomto ohledu 
mohl být zaručen zájem příslušných stran; je zapotřebí zvážit systém, který by byl pro 
spotřebitele zcela zdarma;
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– svoboda a mimosoudní povaha: ADR musí být dobrovolným nástrojem založeným 
na možnosti svobodné volby, a to během celého procesu, přičemž se stranám kdykoli 
ponechává možnost urovnat jejich při před soudem; alternativní řešení sporů v žádném 
případě nesmějí být první povinnou fází před podniknutím soudních kroků 
a rozhodnutí, která z těchto řešení vyplývají, mohou být závazná, jen byly-li strany 
o této skutečnosti předem informovány a výslovně ji přijaly; 

– proporcionalita postupů, rozhodnutí a nákladů, aby se předešlo tomu, že jejich 
dopad převýší hodnotu předmětu a podstaty sporu; vzniklé náklady musí být 
přizpůsobené velikosti společnosti tak, aby i malé a střední podniky mohly mít 
prospěch z využívání ADR; 

– transparentnost: kromě poskytování obecných informací (druh sporů, pravidla jejich 
předkládání, způsoby rozhodování atd.) je i zveřejňování výroční zprávy ze strany 
všech osob, které působí jako mediátoři, povinné;

7. vyzývá Komisi, aby věnovala pozornost samotnému znění „mimosoudní řešení sporů 
k urovnání sporů týkajících se transakcí a obchodních praktik v EU“, které je obtížně 
srozumitelné, pokud jde o účinnou komunikaci; doporučuje tento výraz zjednodušit, 
více zdůraznit oddělení mezi touto větou a průběhem procesu a vyjasnit skutečnost, že 
tento druh odvolání se týká jen spotřebitelských sporů; navrhuje „mimosoudní 
vyrovnávání spotřebitelských sporů“, „mimosoudní systém urovnávání 
spotřebitelských sporů“ nebo „mediace spotřebitelských sporů“; 

8. vyzývá Komisi, aby pro přeshraniční spotřebitelské spory ustanovila koordinační 
strukturu s cílem usnadnit přístup k vnitrostátním ADR a posílit jejich jednotnost; 
podporuje rovněž zavedení jednoho správního místa nebo jednotného evropského 
čísla, který by občanům usnadnil přístup k systémům ADR, které existují v jejich 
členském státu nebo v ostatních členských státech, a který by občanům poskytl jasné 
pokyny k jejich užívání;

9. navrhuje Komisi, aby vytvořila několikajazyčný evropský internetový portál 
o mediaci, kde by každý spotřebitel mohl klást otázky a informovat se o postupu při 
mediaci, jejích důsledcích, svých právech a povinnostech;

10. zdůrazňuje, že zvyšování povědomí spotřebitelů o existenci ADR před tím, než 
vznikne spotřebitelský spor, je rozhodující; navrhuje, aby se tato informace stala 
součástí odkazu o možnosti využít ADR, který by byl obsažen ve všech smluvních 
dokumentech, spolu s kontaktními informacemi a způsoby předložení žádosti v rámci 
těchto systémů ADR, které by dobře posloužily obchodníkům, kteří ADR využijí; 

11. navrhuje, aby obchodní komory, jakož i ostatní profesní organizace odpovídaly za 
poskytování informací podnikům o existenci ADR, možných kladech jeho využití, 
zejména s ohledem na možnosti snížit počet soudních sporů přímo u zdroje nebo také 
uchovat pověst společnosti a konečně o možnosti obnovit obchodní vztahy mezi 
stranami na rozdíl od závěru rozhodce či rozsudku soudu; 

12. doporučuje, aby byla na celoevropské úrovni zavedena jako možná pobídka pro 
podniky značka kvality vztahující se k mediaci v oblasti spotřebitelských sporů, jež by 
doprovodily hlavní směry zohledňující osvědčené postupy.


