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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Úvod

Evropská komise navrhla dne 11. října 2011 přijetí nařízení o společné evropské právní 
úpravě prodeje. Jeho smyslem je konsolidovat vnitřní trh a zlepšit jeho fungování tím, že se 
usnadní přeshraniční obchodní vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli. O dosažení tohoto cíle 
bude usilováno prostřednictvím společné evropské právní úpravy prodeje, tj. samostatného a 
jednotného souboru právních předpisů, který bude obsahovat ustanovení o smluvním právu i 
ustanovení na ochranu spotřebitele v souvislosti s prodejem zboží a digitálního obsahu a který 
bude považován za druhý, volitelný systém smluvního práva, vedle vnitrostátního smluvního 
práva členských států.

S ohledem na význam legislativního návrhu na ochranu spotřebitele na vnitřním trhu tak hraje 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) zvlášť důležitou úlohu. Proto pouze 
nepředkládá stanovisko Výboru pro právní záležitosti (JURI) jako věcně příslušnému výboru 
podle ustanovení článku 50 jednacího řádu Evropského parlamentu o „postupu 
s přidruženými výbory“, ale v řadě oblastí má dokonce výlučnou pravomoc.

Podobně jako v případě věcně příslušného výboru byly i za Výbor IMCO jmenováni dva 
spolunavrhovatelé, kteří při příp r avě  stanoviska úzce spolupracovali (mimo jiné 
prostřednictvím veřejného slyšení a zadání provedení kontroly kvality posouzení dopadů 
Evropské komise). Vzhledem k rozdílným přístupům obou spolunavrhovatelů obsahuje tento 
návrh stanoviska dva dokumenty: (1) společné pozměňovací návrhy a (2) pozměňovací 
návrhy předložené každým spolunavrhovatelem zvlášť. Níže jsou stručně objasněny společné 
pozměňovací návrhy. Dále představují oba spolunavrhovatelé své odůvodnění pro přístup, 
který zvolili.

2. Odůvodnění společných pozměňovacích návrhů

Text zákona, který upravuje práva a povinnosti obou smluvních partnerů, by měl být co 
nejjasnější a nejpřesnější. To platí zejména v případě, kdy se týká spotřebitele. Prostor pro 
rozdílný výklad by tudíž měl být v co největší míře odstraněn. Rovněž je nutné zajistit 
soudržnost s existujícími právními předpisy, zejména se směrnicí o právech spotřebitelů.
Spolunavrhovatelé tedy předkládají řadu pozměňovacích návrhů, které upřesňují použité 
pojmy a přizpůsobují je stávajícím definicím. Společné pozměňovací návrhy jsou 
předkládány také v souvislosti se shodou digitálních obsahů, pojmem „bezplatně“ a nabídkou 
náhradního plnění při ukončení smlouvy.

3. Odůvodnění samostatně navrhovaných pozměňovacích návrhů:

a) Evelyne Gebhardt

Nepřiměřenost fakultativních nástrojů v právu na ochranu spotřebitelů

Spolunavrhovatelka má zásadní pochybnosti o vhodnosti návrhu Komise. V oblasti 
spotřebitelského smluvního práva potřebuje spotřebitel vzhledem k informační nerovnováze 
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zvláštní ochranu a při uzavírání kupních smluv musí mít možnost se spolehnout na vysokou 
úroveň ochrany spotřebitele. Zejména v oblasti přeshraničního obchodu on-line je tudíž 
úkolem evropského zákonodárce vytvořit prostřednictvím sbližování vnitrostátních právních 
předpisů spolehlivou právní úpravu.  V minulosti se tak v zásadě dělo mimo jiné 
prostřednictvím směrnice 2011/83/ES. Doplňující fakultativní nástroj, o jehož uplatnění by 
fakticky rozhodoval obchodník, by komplikoval právní situaci, a zejména by zhoršoval 
postavení spotřebitelů. Potenciální právní nejistota, ke které by mohlo vést zavedení 
fakultativní právní úpravy prodeje, zbytečně ohrožuje fungování vnitřního trhu.
Spolunavrhovatelka sdílí pochybnosti mnoha odborníků, že by vzhledem k chybějící 
judikatuře trvalo mnoho let, než by Soudní dvůr závazně rozhodl o výkladových otázkách 
souvisejících se společnou evropskou právní úpravou prodeje. Kromě toho by zavedením 
fakultativního nástroje došlo k opuštění dosud úspěšně cesty harmonizace.

Kritika posouzení dopadů provedeného Komisí

Výpočet transakčních nákladů a předpoklady týkající se důvěry spotřebitelů obsažené 
v posouzení dopadů provedeném Komisí nejsou podle názoru spolunavrhovatelky 
přesvědčivé. Nebyly např. zohledněny ani dopady harmonizace nedávno schválené směrnice 
2011/83/ES, ani právní předpisy k mechanismům alternativního řešení sporů (ADR) a řešení 
sporů on-line (ODR). Na návrh spolunavrhovatelky tudíž oba příslušné výbory – JURI a 
IMCO – předložily oddělení Evropského parlamentu pro posuzování dopadů soupis otázek 
s cílem podrobit posouzení dopadů vypracované Komisí kvalitativnímu přezkumu. Závěry 
byly představeny dne 22. ledna 2013 ve výboru JURI a na řadě míst potvrzují obavy 
spolunavrhovatelky. Metodicky slabá místa, na něž analýza upozorňuje, oslabují výpovědní 
hodnotu posouzení dopadů do té míry, že je není možné ospravedlnit ani skutečností, že 
dosud neexistuje žádný uznávaný model pro výpočet transakčních nákladů.

Minimální harmonizace aspektů ručení, souvisejících služeb a digitálního obsahu

Spolunavrhovatelka proto nemůže návrh Komise na fakultativní společnou evropskou právní 
úpravu prodeje podpořit. Je nicméně přesvědčena o nutnosti společné evropské právní úpravy 
v oblasti spotřebitelského smluvního práva. Z toho důvodu navrhuje jako alternativu 
k fakultativní právní úpravě prodeje pokračování a prohloubení dosud úspěšného procesu 
harmonizace spotřebitelského smluvního práva EU. Po schválení směrnice 2011/83/EU 
zůstává v oblasti spotřebitelského smluvního práva již jen několik málo oblastí, které jsou 
modernizovány tímto návrhem směrnice. Kromě toho je potřeba zohlednit vývoj v oblasti on-
line obchodu včetně smluv o digitálním obsahu. Spolunavrhovatelka se dále domnívá, že by 
měly být zahrnuty také související služby, a to z důvodu jejich úzké souvislosti s kupní 
smlouvou.

b) Hans-Peter Mayer

Volba nástroje a jeho nezbytnost

Evropský parlament se dne 8. listopadu 2011 v bodě 5 zprávy z vlastního podnětu o zavedení 
evropské právní úpravy prodeje pro spotřebitele a podniky (P7_TA(2011)062) důrazně 
vyslovil pro možnost vytvoření fakultativního nástroje prostřednictvím nařízení. Vyzdvihl 
přitom, že pouze nařízení o vytvoření fakultativního nástroje přinese díky svému přímému 
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účinku výhody pro podniky (snížení nákladů v důsledku vyloučení kolizního práva) i 
spotřebitele (právní jistota, důvěra, vysoká úroveň ochrany spotřebitele). K tomuto závěru 
dospívá také posouzení dopadů Komise ze dne 11. října 2011, jehož kvalitu a důvěryhodnost, 
jak také ukazuje posouzení dopadů Evropského parlamentu, nelze zpochybnit.
Podle spolunavrhovatele spočívá problém v tom, že spotřebitel nemůže při obchodování na 
internetu nakupovat ve všech členských státech, protože podniky nenabízejí své produkty v 
jiných členských státech, popř. je nabízejí jen v některých z nich.
Teprve poté, co byl obchod prostřednictvím internetu uzavřen, uplatní se pro účely řešení 
sporů navazující mechanismy, jako je ODR a ADR. Spolunavrhovateli jde především o 
otevírání trhu. Údaje a fakta ukazují, že se jedná o velký problém na společném vnitřním trhu.
Spolunavrhovatel se tudíž domnívá, že je nutné zvolit přístup, který prostřednictvím nového 
nástroje dále otevře vnitřní trh a nabídne spotřebitelům i podnikům možnost snadno, rychle a 
levně nakupovat a prodávat v zahraničí.

Obsah nástroje:
Spolunavrhovatel svými návrhy usiluje o vytvoření jednoduchého a přehledného textu.
Důležité je podle něj především to, aby znění zákona zaručovalo vyvážený poměr mezi právy 
spotřebitelů a podniků.
Návrh poskytuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, která v mnoha případech přesahuje 
úroveň ochrany v jednotlivých členských státech. Nabízí tedy výhody nejen pro podniky, 
které s ním mohou snáze působit na jednotlivých evropských trzích, ale také pro spotřebitele, 
neboť ti získají vyšší úroveň ochrany. Spolunavrhovatel je přesvědčen, že se fakultativní 
nástroj v dlouhodobém horizontu prosadí a povede k oživení vnitřního trhu v zájmu
spotřebitelů a podniků.

Spolunavrhovatel je dále toho názoru, že informační povinnosti by neměly být přehnané.
Odkazy na jiné již existující předpisy vedou k nejasnostem a měly by být lépe formulovány.
V zájmu zjednodušení návrhu má navrhovatel v úmyslu zrušit pojmy dodavatel, uživatel, 
poskytovatel služby a zákazník. Domnívá se, že postačuje označení smluvních stran jako 
„kupující“ a „prodávající“, a to jak pro účely koupě zboží, tak pro dodání digitálního obsahu 
jakéhokoli druhu a rovněž pro poskytování souvisejících služeb. Touto změnou může být 
zjednodušeno přibližně 40 předpisů.

Navrhovatel má v úmyslu návrh Komise konkretizovat. Jde mu především o upřesnění 
předpisů, vyloučení neurčitých právních pojmů a s tím spojenou právní jistotu. To, že by 
v jednotlivých případech nakonec bylo nutné obrátit se na Soudní dvůr, není nic neobvyklého.
Navrhovatel však vychází z toho, že zlepšeními, o něž usiluje, by mohla být tato možnost 
výrazně omezena.

Spolunavrhovatel považuje návrh Výboru JURI na omezení oblasti působnost na smlouvy 
uzavřené on-line a smlouvy uzavřené na dálku za dobrý kompromis, který by měl být 
prověřen v rámci dalšího postupu ve Výboru IMCO.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
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příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Osoba by měla být považována za 
spotřebitele i tehdy, pokud je v případě 
smluv majících dvojí účel smlouva 
uzavřena za účelem částečně spadajícím 
do rámce a částečně mimo rámec 
obchodní činnosti dané osoby a obchodní 
účel této činnosti je natolik okrajový, že 
nepřevažuje v celkovém kontextu dotčené 
transakce.

Or. de

Odůvodnění

Převzetí 17. bodu odůvodnění směrnice o právech spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „obchodníkem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, která činí právní úkony 
v souvislosti se svou živností, podnikáním, 
řemeslem nebo povoláním;

„obchodníkem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba bez ohledu na to, zda je 
v soukromém či veřejném vlastnictví, 
která jedná, i prostřednictvím jiné osoby 
jednající jejím jménem nebo v jejím 
zastoupení, za účelem, který lze považovat 
za její obchodní nebo výrobní činnost, 
řemeslo nebo povolání;

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „spotřebitelem“ fyzická osoba, která 
jedná za účelem, jejž nelze považovat za 
její živnost, podnikání, řemeslo nebo 
povolání;

f) „spotřebitelem“ fyzická osoba, která 
jedná za účelem, který nelze považovat za 
její obchodní činnost, podnikání, řemeslo 
nebo povolání;

Or. de

Odůvodnění

Tato definice by měla mít stejné znění jako ve směrnici o právech spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „zbožím“ jakákoli hmotná věc movitá;
s výjimkou:

h) „zbožím“ veškeré hmotné movité 
předměty, s výjimkou předmětů, které se 
prodávají na základě výkonu rozhodnutí 
nebo jiných soudních opatření; za „zboží“ 
ve smyslu této směrnice se považuje také 
voda, plyn a elektřina, které jsou 
prodávány v omezeném objemu nebo v 
určitém množství;

Or. de

Odůvodnění

Definice by měla mít stejné znění jako ve směrnici o právech spotřebitelů, zejména pokud jde 
o pořadí uvedeného zboží.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) elektřiny a zemního plynu; a vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. h – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) vody a jiných druhů plynu, pokud 
nejsou prodávány v omezeném objemu 
nebo v určitém množství;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. m – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„související službou“ služba související se 
zbožím nebo digitálním obsahem, jako 
např. instalace, údržba, oprava nebo 
jakékoli jiné zpracování, kterou poskytuje 
prodávající zboží nebo dodavatel 
digitálního obsahu na základě kupní 
smlouvy, smlouvy o dodání digitálního 
obsahu nebo na základě samostatné 
smlouvy o poskytování související služby, 
která byla uzavřena ve stejnou dobu jako 
kupní smlouva nebo smlouva o dodání 
digitálního obsahu; s výjimkou:

„související službou“ služba související se 
zbožím nebo digitálním obsahem, jako 
např. instalace, údržba, oprava nebo 
jakékoli jiné zpracování, kterou poskytuje 
prodávající zboží nebo dodavatel 
digitálního obsahu na základě kupní 
smlouvy, smlouvy o dodání digitálního 
obsahu nebo na základě samostatné 
smlouvy o poskytování související služby, 
která byla uzavřena ve stejnou dobu jako 
kupní smlouva nebo smlouva o dodání 
digitálního obsahu nebo v souvislosti 
s nimi; s výjimkou:

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. n
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) „poskytovatelem služeb“ osoba, která 
prodává zboží nebo dodává digitální obsah 
a která se zaváže k tomu, že spotřebiteli
poskytne služby související s tímto zbožím 
nebo digitálním obsahem;

n) „poskytovatelem služeb“ obchodník, 
který se zaváže k tomu, že poskytne 
související služby;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s) „obchodní zárukou“ jakýkoli závazek 
obchodníka nebo výrobce vůči spotřebiteli 
poskytovaný vedle jejich právních 
povinností vyplývajících z článku 106
a spočívající v tom, že v případě 
nedostatku shody obchodník nebo výrobce
vrátí spotřebiteli zaplacenou cenu nebo že 
zboží nebo digitální obsah vymění, opraví 
nebo zařídí jeho servis, pokud zboží nebo 
digitální obsah neodpovídá požadavkům 
jiným než vztahujícím se na shodu, 
uvedeným v záručním listě nebo v 
příslušné reklamě dostupné v době 
uzavření smlouvy nebo před jejím 
uzavřením;

„obchodní zárukou“ jakýkoli závazek 
obchodníka nebo výrobce (dále jen 
„poskytovatel záruky“) vůči spotřebiteli 
přesahující jeho záruční povinnost 
vyplývající ze zákona a spočívající v tom, 
že mu vrátí zaplacenou cenu nebo že zboží 
vymění, opraví nebo zařídí jeho servis, 
pokud zboží nebo digitální obsah 
neodpovídá údajům nebo jakékoli jiné 
okolnosti uvedené v záručním listě, která 
se netýká splnění zákonných podmínek, 
nebo v příslušné reklamě dostupné v době 
uzavření smlouvy nebo před jejím 
uzavřením;

Or. de

Odůvodnění

Tato definice by měla mít stejné znění jako ve směrnici o právech spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. s a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sa) „opravou“ znovuuvedení nebo 
uvedení zboží či digitálního obsahu do 
stavu shody se smlouvou v případě, že se 
v takovém stavu nenachází;

Or. de

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. s b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

sb) „výrobcem“ každá fyzická nebo 
právnická osoba, která nechá vyrobit 
zboží nebo digitální obsah, každý dovozce 
zboží nebo digitálního obsahu na území 
Evropské unie nebo každá jiná osoba, 
která se prohlásí za výrobce tím, že na 
zboží nebo digitální obsah umístí své 
jméno, ochrannou známku nebo jiné 
rozlišovací označení;

Or. de

Odůvodnění

Definice ze směrnice o prodeji spotřebního zboží, 1999/44/ES.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. t

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

t) „trvalým nosičem“ každý nosič, který 
umožňuje straně ukládat informace určené 
jí osobně, a to způsobem vhodným pro 
jejich budoucí využití, po dobu přiměřenou 
pro jejich účel, a který umožňuje 
reprodukci uložených informací v 
nezměněném stavu;

t) „trvalým nosičem“ jakýkoli nástroj, 
který umožňuje spotřebiteli nebo 
obchodníkovi ukládat informace jemu 
určené, a to způsobem vhodným pro jejich 
budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich 
účelu, a který umožňuje reprodukci 
uložených informací v nezměněném stavu;
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Or. de

Odůvodnění

Tato definice by měla mít stejné znění jako ve směrnici o právech spotřebitelů. Slovo 
„osobně“ by však mělo být vypuštěno, neboť by jinak bylo možné dospět k závěru, že se musí 
vždy jednat o informace určené jedné straně.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. y a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ya) „bezplatným uvedením“ náklady 
nezbytné pro znovuuvedení nebo uvedení 
zboží do stavu shody se smlouvou, 
zejména náklady spojené se zasláním a 
náklady na vynaloženou práci a materiál.

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 105 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud obchodník musí následně 
aktualizovat digitální obsah, musí zajistit, 
aby byl tento digitální obsah ve shodě se 
smlouvou po celou dobu platnosti 
smlouvy.

4. Pokud obchodník musí následně 
aktualizovat digitální obsah, nebo pokud
dodá jeho části odděleně, musí zajistit, aby 
byl tento digitální obsah ve shodě se 
smlouvou po celou dobu platnosti 
smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Příloha 1 – čl. 109 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámení o ukončení smlouvy 
nevylučuje možnost nabídnout náhradní 
plnění.

vypouští se

Or. de


