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Věc: Odůvodněné stanovisko Dolní sněmovny Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné 
evropské právní úpravě prodeje
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Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Dolní sněmovny Spojeného 
království a Severního Irska týkající se výše uvedeného návrhu.
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Odůvodněné stanovisko Dolní sněmovny

předložené předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise podle článku 6 Protokolu 

(č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality.

Týká se návrhu nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje
pro Evropskou Unii1

Rámec smlouvy pro posouzení souladu se zásadou subsidiarity

1. Zásada subsidiarity vznikla z přání zajistit, aby byla rozhodnutí přijímána co nejblíže 

občanům EU. Je definována v čl. 5 odst. 2 Smlouvy o EU:

„Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné 

pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být 

dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše 

jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.“

2. Orgány EU musí „neustále dbát na dodržování“2 zásady subsidiarity, jak je stanoveno 

v Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality.

3. Na základě toho Komise musí před předložením návrhu legislativního aktu vést rozsáhlé 

konzultace; tyto konzultace musí, kdykoli je to nezbytné, přihlížet k regionálnímu a místnímu 

rozměru.3

4. Podle článku 5 protokolu (č. 2) by každý návrh legislativního aktu měl obsahovat 

„podrobný výklad“ umožňující posoudit soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality. 

Tento výklad by měl obsahovat:

– zhodnocení finančního dopadu návrhu;

— jde-li o směrnici, pak zhodnocení důsledků dopadů návrhu na vnitrostátní předpisy a 

případně i na předpisy regionální, a

                                               
1 15429/11, COM(11)635.
2 Článek 1 protokolu (č. 2).
3 Článek 2 protokolu (č. 2).
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— kvalitativní a, v možných případech, i kvantitativní vyjádření důvodů umožňujících 

„dospět k závěru, že cílů EU lze lépe dosáhnout na její úrovni“.

Podrobný výklad by rovněž měl vyjadřovat vědomí nutnosti postupovat tak, aby každá zátěž, 

ať už finanční nebo správní, dopadající na EU, vlády členských států, regionální nebo místní 

orgány, hospodářské subjekty a občany byla co nejmenší a přiměřená cíli, jehož má být 

dosaženo.

5. Podle čl. 5 odst. 2 a čl. 12 písm. b) Smlouvy o EU vnitrostátní parlamenty zajišťují 

dodržování zásady subsidiarity v souladu s postupem stanoveným v Protokolu (č. 2), 

konkrétně se jedná o postup odůvodněného stanoviska.

Předchozí Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality

6. Předchozí Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený 

k Amsterodamské smlouvě stanovil užitečné pokyny ohledně toho, jak by měla být zásada 

subsidiarity používána. Tyto pokyny jsou i nadále významným ukazatelem pro dodržování 

zásady subsidiarity:

„Aby činnost Společenství byla odůvodněná, je třeba splnit oba aspekty zásady 

subsidiarity: cíle navrhované činnosti nemohou být dostatečně dosaženy činností 

členských států v rámci jejich národního ústavního systému, a mohou být proto lépe 

dosaženy činností Společenství.“

„Při zkoumání, zda je výše uvedená podmínka splněna, by se měla používat následující 

vodítka:

•   posuzovaná záležitost má nadnárodní povahu, kterou nelze uspokojivě vyřešit 

činností členských států;

• činnost pouze členských států nebo nečinnost Společenství by byla v rozporu 

s požadavky Smlouvy (jako je potřeba napravit narušení soutěže, vyvarovat se 
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zastřeného omezování obchodu nebo posílit hospodářskou a sociální soudržnost) 

nebo by jinak významně poškodila zájmy členských států;

• činnost na úrovni Společenství by vzhledem ke svému rozsahu nebo účinkům 

přinesla ve srovnání s činností na úrovni členských států zřejmé výhody“.1

Navržený právní předpis:

7. Obsah navrhovaného nařízení je podrobně uveden ve zprávě výboru pro kontrolu evropské 

legislativy, k níž je připojeno toto odůvodněné stanovisko. Za tímto účelem jednoduše 

uvádíme stanovený cíl návrhu a důvody hovořící spíše pro opatření EU než opatření 

členských států.

Cíl

8. Důvodová zpráva Komise popisuje cíl návrhu takto:

„Celkový cíl návrhu je lépe vytvořit vnitřní trh a zlepšit jeho fungování tím, že se 

podnikatelům zjednoduší rozšiřování přeshraničního obchodu a spotřebitelům 

přeshraniční nakupování. Tohoto cíle lze dosáhnout tím, že bude k dispozici samostatný 

a jednotný soubor pravidel smluvního práva, který bude obsahovat i ustanovení na 

ochranu spotřebitele, tj. společná evropská právní úprava prodeje, která by v rámci 

vnitrostátního práva členských států měla být považována za druhý systém smluvního 

práva.2

Subsidiarita

9. V důvodové zprávě Komise se o subsidiaritě hovoří následovně: „Cíle tohoto návrhu, tj. 

přispět k řádnému fungování vnitřního trhu tím, že bude k dispozici fakultativní a jednotný 

soubor pravidel smluvního práva, má zjevný přeshraniční rozměr a nemůže jej být uspokojivě 

dosaženo členskými státy v rámci jejich vnitrostátních systémů.
                                               
1 Článek 5.
2 Důvodová zpráva Komise, str. 4.
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Vzhledem k tomu, že rozdíly ve vnitrostátních systémech smluvního práva i nadále 

vytvářejí významné dodatečné náklady na přeshraniční transakce, nemůže být cíle 

spočívajícího v dokončení vnitřního trhu usnadněním expanze přeshraničního obchodu 

pro obchodníky a přeshraničních nákupů pro spotřebitele, plně dosaženo.

Členské státy nebudou přijetím nekoordinovaných opatření na vnitrostátní úrovni 

schopny odstranit dodatečné náklady na transakci a právní složitost vyplývající 

z rozdílů ve vnitrostátních systémech smluvního práva, jimž obchodníci čelí 

v přeshraničním obchodu v EU. Spotřebitelé budou mít i nadále menší možnost volby a 

omezený přístup k produktům z jiných členských států. Rovněž nebudou pociťovat 

důvěru, která vyplývá ze znalosti vlastních práv.

V souladu se zásadou subsidiarity by cíle tohoto návrhu bylo možné lépe dosáhnout 

opatřením na úrovni Unie. Unie má lepší postavení pro řešení problémů týkajících se 

právní roztříštěnosti tím, že přijme opatření v oblasti smluvního práva, které sblíží 

pravidla, jež se použijí na přeshraniční transakce. Jak se vyvíjí tržní trendy a tlaky na 

členské státy, aby přijaly nezávislá opatření, například při regulaci rozvíjejícího se trhu 

s digitálním obsahem, rozdíly v právní úpravě, které vedou ke zvyšování nákladů na 

transakci a nedostatkům v ochraně spotřebitele, budou pravděpodobně narůstat.“1

10. V posouzení dopadů se Komise k zásadě subsidiarity vyjadřuje následujícím způsobem:

„Tato iniciativa je v souladu se zásadou subsidiarity. Cíle, které spočívají ve 

zjednodušení expanze přeshraničního obchodu pro podnikatele a nákupů pro 

spotřebitele na vnitřním trhu, nelze plně dosáhnout, pokud přetrvávají rozdíly ve 

vnitrostátních systémech smluvního práva.“ Současný právní rámec není dostačující, 

jelikož neposkytuje jeden soubor zásadních jednotných předpisů, které by komplexně 

ošetřovaly celé období platnosti přeshraniční smlouvy. Navíc vzhledem k tomu, že se 

tržní trendy vyvíjí a vedou členské státy k tomu, aby opatření přijímaly nezávisle (např. 

                                               
1 Str. 9–10.
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regulace produktů s digitálním obsahem), rozdíly v regulaci se prohlubují. Vedou k 

vyšším nákladům na jednotlivé transakce, podnikatelům přinášejí právní komplikace a 

jsou rovněž příčinou nejistoty, která má dopad na podniky i spotřebitele provádějící 

přeshraniční transakce.

„Mnohé zainteresované subjekty připouští, že rozdíly ve smluvním právu způsobují 

právní roztříštěnost, která může mít vliv na fungování vnitřního trhu. To může vést 

k dalším nákladům na transakce, k právní nejistotě podnikatelů i k poklesu důvěry 

spotřebitelů. Unie je tím nejvhodnějším subjektem k řešení překážek, které brání 

fungování vnitřního trhu, jelikož tyto překážky jsou evidentně přeshraničního 

charakteru. Konkrétně může Unie nejlépe řešit překážky související se smluvním 

právem, jelikož může vypracovat jeden soubor zásadních jednotných předpisů v této 

oblasti. Vytvořením takových pravidel pro spotřebitele a podniky provádějící 

přeshraniční transakce obohatí současný právní rámec.“1

Hlediska nařízení, která nejsou v souladu se zásadou subsidiarity

11.Dolní sněmovna se domnívá, že návrh nařízení o společné evropské právní úpravě prodeje 

pro EU není v souladu s procedurálními povinnostmi, které Komisi ukládá Protokol (č. 2), ani 

se zásadou subsidiarity, a to v následujících ohledech.

i) Nesplnění základního procesního ustanovení 

12.Důvodová zpráva ani posouzení dopadu neobsahují „podrobný výklad umožňující 

posoudit soulad se zásadami subsidiarity“ (a proporcionality), jak požaduje článek 5 

protokolu č. 2 SFEU, jehož obsah toto odůvodněné stanovisko zmiňuje v odstavci 4.

13. Článek 5 Smlouvy o EU stanovuje předpoklad, že rozhodnutí by měla být přijímána co 

nejblíže občanům EU. Odklon od tohoto předpokladu by neměl být považován za 

samozřejmost, ale měl by být dostatečně podrobně a jasně odůvodněn, aby občan EU mohl 
                                               
1 Strana 22.
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pochopit kvalitativní a kvantitativní důvody, které vedou k závěru, že „cílů Unie lze lépe 

dosáhnout na její úrovni“.1

14. Z faktů, která výbor pro kontrolu evropské legislativy shromáždil, vyplývá, že návrh může 

mít s velkou pravděpodobností značný dopad mimo jiné i na vnitrostátní předpisy smluvního 

práva, ať už přímý či nepřímý; na vnitrostátní systémy ochrany spotřebitelských práv; na 

právní srozumitelnost a právní jistotu v souvislosti s přeshraničními smlouvami o prodeji 

zboží a na náklady vznikající podnikům. Výňatky uvedené v odstavci 9 a 10 tohoto 

odůvodněného stanoviska dokládají, že Komise žádnou z těchto skutečností při posuzování 

souladu dotčeného návrhu se zásadou subsidiarity nezvážila. Pro vnitrostátní parlamenty je 

tudíž velmi obtížné posoudit soulad se zásadou subsidiarity do osmi týdnů, tedy do termínu 

stanoveného pro podání odůvodněného stanoviska. (Velkou pomocí pro Dolní sněmovnu byly 

v tomto případě návrhy předkládané organizacemi zastupujícími dotčené subjekty ve 

Spojeném království.) Podle názoru Dolní sněmovny představuje skutečnost, že Komise 

nedodala podrobný výklad odůvodnění, porušení základního procesního ustanovení protokolu 

č. 2.

16. Přístup Komise k dodržování zásady subsidiarity vzbuzuje obavy nejen v Dolní sněmovně, 

ale ve všech vnitrostátních parlamentech členských států EU. Dolní sněmovna poukazuje na 

odstavec 2.3 příspěvku ze 46. zasedání Konference výborů pro evropské záležitosti (COSAC):

„V souladu s článkem 5 Protokolu č. 2 konference COSAC zdůrazňuje, že mají-li 

vnitrostátní parlamenty vykonávat svěřené pravomoci, je nutné zhodnotit finanční 

důsledky návrhů legislativních aktů EU a, v případě směrnic, rovněž posoudit dopad na 

vnitrostátní právní systémy. Konference COSAC dále připomíná, že návrhy 

legislativních aktů EU by měly být zdůvodněny kvalitativními a kvantitativními 

ukazateli. Konference COSAC konstatuje, že analýzy zásady subsidiarity, které Komise 

uvádí v důvodových zprávách, doposud nesplnily požadavky článku 5.“

ii) Nedodržení zásady subsidiarity
                                               
1 Článek 5 protokolu č. 2.
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17.Soulad tohoto cíle se zásadou subsidiarity se posuzuje na základě pokynů stanovených ve 

výše uvedeném odstavci 6.

18. Je samozřejmé, že dobrovolné právní úpravy prodeje společné pro všechny členské státy 

lze lépe dosáhnout na úrovni EU než na úrovni vnitrostátní. Ovšem v takovém případě se 

předpokládá, že navrhovaná společná evropská právní úprava je: a) nutná a b) přinese 

vzhledem ke svému rozsahu nebo účinkům ve srovnání s činností členských států zřejmé 

výhody. Má-li být zajištěn soulad se zásadou subsidiarity, oba tyto požadavky musí být 

splněny. Podle faktů, které si Dolní sněmovna nechala přezkoumat, vyjadřuje pochybnosti 

o tom, zda byl některý z těchto požadavků splněn.

Nutnost

19. Průzkum provedený spotřebitelskou organizací Which? ani průzkum organizace 

Consumer Focus neprokázal, že by rozdíly ve smluvním právu spotřebitele či podniky 

podstatně odrazovaly od přeshraničního obchodu. Jejich závěry rovněž vychází z analýzy 

statistických údajů, které využívá Komise.1

20.Podle organizace Which? uvedlo 80 % podniků v nedávném průzkumu Eurobarometru, že 

překážky dané spotřebitelským smluvním právem je nikdy neodradily, případně že je 

neodradily příliš často. 72 % podniků odpovědělo, že nutnost přizpůsobit se a vyhovět 

odlišným předpisům na ochranu spotřebitelů stanoveným smluvním právem jiné země nemá 

žádný nebo minimální vliv na jejich rozhodování o přeshraničním prodeji spotřebitelům 

z jiných zemí EU. Mimoto 79 % podniků uvedlo, že jednotné evropské spotřebitelské 

smluvní právo by objem jejich přeshraničních transakcí nezměnilo, případně by jej zvýšilo 

jen nepatrně. Jiný průzkum Komise současně ukazuje, že největší obavy mají spotřebitelé při 

přeshraničním nákupu z podvodu (62 %) a z toho, co by dělali, kdyby se vyskytly potíže 

(59 %). Nový průzkum organizace Which? tyto obavy potvrdil: více než polovina dotázaných 

spotřebitelů uvedla obavy ze situace, kdy by se vyskytly problémy, jako hlavní důvod, proč 

nenakupovat zboží od maloobchodníků mimo Spojené království.
                                               
1 Plné znění podrobných příspěvků zastupujících organizací a faktů předložených parlamentu vládou ve formě důvodové zprávy je uvedeno 
ve zprávě výboru pro kontrolu evropské legislativy ze dne 23. listopadu 2011, k níž je toto odůvodněné stanovisko připojeno v příloze.
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21.Organizace Consumer Focus poukázala na to, že:

• z hodnotící tabulky spotřebitelského trhu zpracované Komisí vyplynulo 

(v březnu 2011), že hlavní důvody nedostatečného přeshraničního obchodu jsou 

praktického rázu; 62 % spotřebitelů vyjádřilo obavy z podvodu, 59 % obavy ze 

situace, kdy by se vyskytly problémy, a 49 % obavy týkající se doručení zboží;

• podle kvalitativního průzkumu Eurobarometru, v němž Komise zkoumala 

překážky, s nimiž se občané potýkají na vnitřním trhu, je nejčastějším důvodem, 

proč spotřebitelé nenakupují v zahraničí, skutečnost, že dávají přednost 

místnímu nákupu a

• Komise ve své zprávě o přeshraničním elektronickém obchodu uvedla, že 71 % 

spotřebitelů se domnívá, že při nákupu od dodavatelů sídlících v jiné zemi EU se 

potíže řeší obtížněji.

22.Tato zjištění vyplývají z vlastního průzkumu organizace Consumer Focus. Průzkum 

zkušebních nákupů, který tato organizace uskutečnila ve spolupráci se spotřebitelskými 

organizacemi z 11 zemí a při němž zjišťovala zkušenosti spotřebitelů s nákupem zboží a 

služeb pomocí mobilního telefonu, odhalil nedostatky, pokud jde o zveřejňování informací.

Týkaly se například oblasti odpovědnosti obchodníků v řetězci transakce, neuspokojivého 

vyřizování stížností a sjednávání nápravy a problémů s úhradou.

23.Rovněž vliv odlišné úpravy spotřebitelského smluvního práva na rozhodování podniků 

o přeshraničním obchodování je zřejmě nadsazený. Podle posouzení dopadu vypracovaného 

Komisí1 má pouze 7 % podniků pocit, že „nutnost přizpůsobit se a vyhovět odlišným 

předpisům na ochranu spotřebitelů stanoveným smluvním právem jiné země“ má velký vliv 

na jejich rozhodování o přeshraničním prodeji spotřebitelům z jiných zemí EU. Je překvapivé, 

že tento důležitý statistický údaj není uveden v příslušném odstavci posouzení dopadu, ale 

v poznámce pod čarou. Konkrétní věta v příslušném odstavci je formulována tímto 

zavádějícím způsobem:
                                               
1 Str. 13, poznámka pod čarou 55.
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„38 % podniků se zkušenostmi s přeshraničním obchodem či zájmem o něj považuje 

nutnost přizpůsobit se a vyhovět odlišným předpisům na ochranu spotřebitelů 

stanoveným smluvním právem jiné země za překážku.“

24. Při nedávném bleskovém průzkumu Eurobarometru (č. 300) uvedlo přibližně 80 % 

obchodníků, že harmonizované právo na ochranu spotřebitelů v EU „by mělo na přeshraniční 

obchod malý vliv, případně by jej neovlivnilo vůbec“. Mimoto z bleskového průzkumu 

Eurobarometru č. 321 vyplývá, že přibližně 90 % obchodníků nikdy nebo zřídka odmítlo 

prodej zahraničním spotřebitelům z důvodu odlišných pravidel na ochranu spotřebitelů 

daných smluvním právem jejich členské země EU.

25.Consumer Focus došel k závěru, že Komise nepředložila žádné přesvědčivé argumenty, 

které by podpořily její názor, že tento nový nástroj EU v oblasti smluvního práva dosáhne cíle 

Komise, totiž že oživí přeshraniční obchod. Z jejího průzkumu vyplývá, že jiné překážky 

bránící spotřebitelům a podnikům v přeshraničním obchodě jsou mnohem podstatnější než 

rozdíly ve smluvním právu.

26. Průzkum provedený organizací Federation of Small Businesses (FSB, Sdružení malých 

podniků), která je návrhu nakloněna, zjistil, že pouhých 18 % podniků uvedlo, že by pro ně 

byl návrh přínosný. Čtvrtina členů organizace FSB obchoduje se zámořím, 87 % členů tohoto 

sdružení obchoduje s jinými zeměmi EU a pouze 14 % těchto členů uvedlo, že je zmiňované 

právní překážky odrazují od přeshraničního obchodu.

Zřejmé výhody plynoucí z rozsahu a účinků

27.V důvodové zprávě předložené parlamentu dne 31. října vyjádřila vláda řadu výhrad, které 

se shodují s výhradami organizací zastupujících spotřebitele ve Spojeném království. Tyto 

výhrady značně zpochybňují fakt, zda je možné dosáhnout legislativního záměru, tj. 

„zjednodušit podnikům rozšiřování přeshraničního obchodu a spotřebitelům přeshraniční 

nakupování“, a zda tedy činnost na úrovni EU bude účinnější než činnost členských států.

- Právní složitost
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28. Společná evropská právní úprava prodeje by předně mohla vést k větší míře právní 

složitosti. Skutečnost, že celá řada otázek (uvedených v bodě odůvodnění 27), které mají vliv 

na právní vztah mezi stranami, není v tomto volném režimu nijak upravena, může být na úkor 

kýženého cíle, tedy odstranit náklady podniků spojené s transakcemi a vyplývající z potřeby 

právního poradenství ohledně právních ustanovení jiné země. Mezi zástupci právních profesí 

ve Spojeném království panují oprávněné obavy z toho, že ve stávajícím znění by tyto návrhy 

vedly spíše k dalšímu zmatení než k omezení právní složitosti. Oblasti nepodléhající právní 

úpravě uvedené v bodě odůvodnění 27 jsou následující:

„Veškeré záležitostí smluvní i mimosmluvní povahy, které nejsou společnou evropskou 

právní úpravou prodeje upraveny, se řídí platnými pravidly vnitrostátního práva stojícími 

mimo společnou evropskou právní úpravu prodeje, které je použitelné podle nařízení (ES) 

č. 593/2008 a (ES) č. 864/2007 nebo podle jakékoli jiné příslušné kolizní normy. Tyto 

záležitosti zahrnují právní subjektivitu, neplatnost smlouvy v důsledku nedostatečné 

způsobilosti, protiprávnost nebo rozpor s dobrými mravy, stanovení smluvního jazyka, 

záležitosti zákazu diskriminace, zastoupení, existenci více dlužníků nebo více věřitelů, 

výměnu smluvních stran včetně právního nástupnictví, započtení a spojení, vlastnická 

práva včetně převodu vlastnictví, práv duševního vlastnictví a mimosmluvní 

odpovědnosti. Otázka, zda lze společně uplatňovat souběžné nároky vyplývající ze 

smluvní i mimosmluvní odpovědnosti, nespadá do oblasti působnosti společné evropské 

právní úpravy prodeje.“

- Právní jistota

29. Má-li být určitý právní řád uplatňován jednotně v celé EU, musí být jednotně vykládán.

Návrh nicméně nezavádí žádný mechanismus, který by to zajistil. Článek 14 požaduje, aby 

členské státy oznamovaly pravomocné rozsudky svých soudů, které vykládají ustanovení 

společné evropské právní úpravy prodeje nebo jakékoli jiné ustanovení tohoto nařízení; 

Komise pak vytvoří databázi těchto rozsudků. Databáze rozsudků ovšem nevytvoří právní 

precedens pro vnitrostátní soudy, které ponesou odpovědnost za výklad a vymáhání společné 

evropské právní úpravy prodeje. Zástupci právních profesí ve Spojeném království se 
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domnívají, že v případě, kdy chybí jednotná judikatura, budou právní ustanovení vykládána 

a uplatňována v různých členských státech různě. V důsledku této situace bude 

v přeshraničním obchodě prováděném podle nového nástroje panovat více nejistoty než 

srozumitelnosti; bude nutné obracet se na právní odborníky, což bude v rozporu s původním 

záměrem návrhu.

-   Práva spotřebitelů

30.Zavedení „dobrovolného“ evropského smluvního práva by zvýšilo právní nejistotu a 

zmátlo spotřebitele. Spotřebitelé tak budou v situaci, kdy se na stejný produkt vztahují různé 

předpisy podle toho, od koho si jej kupují a kde dodavatel sídlí.

31. I v současné době se spotřebitelé nakupující v různých zemích EU mohou setkat 

s odlišnými předpisy, ovšem nařízení Řím I (článek 6) zajišťuje ochranu jejich práv, takže 

spotřebitelům v těchto případech poskytuje obvykle větší ochranu než vnitrostátní právní 

předpisy. Ačkoliv projednávaný návrh nařízení stanoví, že obě strany smlouvy se na jejím 

použití musí dohodnout a že spotřebitelé musí být požádáni o výslovný souhlas, skutečnost je 

taková, že spotřebitel si bude moci zvolit pouze mezi přijetím smlouvy nabízené dodavatelem 

nebo nezakoupením produktu. Po zavedení evropských právních předpisů, kterými se podniky 

mohou řídit, budou rovněž vnitrostátní právní předpisy na ochranu spotřebitelů „dobrovolné“.

32. Podle čl. 114 odst. 3 je Komise povinna zajistit vysokou míru ochrany spotřebitelů, pokud 

připravuje podobné návrhy ustanovení týkající se vnitřního trhu. I v tomto ohledu má Dolní 

sněmovna na základě prostudovaných podkladů značné pochybnosti o tom, zda návrh tento 

požadavek splní a zda tedy činnost na úrovni EU bude přínosnější než činnost na úrovni 

členských států, jak uvádí Komise.

- Vnitrostátní uplatňování

33. Podle článku 13 se „členský stát může rozhodnout, že společná evropská právní úprava 

prodeje bude k dispozici“ pro použití v čistě vnitrostátním prostředí a u smluv mezi 

obchodníky, z nichž ani jeden není MSP.“
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34. Dolní sněmovna má vážné obavy, zda je vhodné začlenit do návrhu právního předpisu 

EU usilujícího o lepší fungování vnitřního trhu benevolentní ustanovení týkající se 

vnitrostátních smluv. Neexistují žádné důkazy nasvědčující tomu, že tento článek je pro 

dosažení cíle návrhu nutný. Stejně tak však do návrhu nelze uvést, že dodržování tohoto 

ustanovení není povinné. Potíž je tedy v tom, že primárním legislativním cílem je právě 

nepřímý účinek tohoto ustanovení.

35. Výstižně tuto problematiku vystihla ve svých argumentech organizace Which?:

„Skutečně hrozí, že by společná evropská právní úprava prodeje mohla nahradit 

vnitrostátní právní předpisy na ochranu spotřebitelů, jelikož návrh Komise dává 

členským státům možnost uplatňovat tuto společnou evropskou právní úpravu na 

vnitrostátní smlouvy. Navíc pokud by obchodníci tuto úpravu používali při 

přeshraničním prodeji, bylo by pro ně vhodné začít ji uplatňovat i na vnitrostátní 

smlouvy, jak to projednávaný návrh nařízení umožňuje, aby se nemuseli řídit dvěma 

odlišnými právními režimy. Jestliže budou společnosti obchodující se zahraničním 

mimoto konkurenčně zvýhodněny (v důsledku uplatňování společné evropské právní 

úpravy prodeje) oproti podnikům obchodujícím jen v rámci své země, může to tyto 

domácí podniky nakonec přinutit rovněž přistoupit k uplatňování společné právní 

úpravy prodeje. Pokud by se kterýkoli z těchto scénářů naplnil, byla by tak ve 

skutečnosti provedena harmonizace smluvního práva oklikou.“

Závěry

36. Z výše uvedených důvodů dospěla Dolní sněmovna k závěru, že tento návrh nedodržuje 

zásadu subsidiarity.


