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A. Úvod

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje 
Evropské komise (COM(2011)0635) je přelomovou iniciativou, jejíž význam je pro 
spotřebitele a podniky na vnitřním trhu zásadní. Jedná se o výsledek iniciativy v oblasti 
evropského smluvního práva, která se zaměřovala na problémy vnitřního trhu způsobené 
rozdíly ve vnitrostátních úpravách smluvních vztahů a byla předmětem diskuse po mnoho let, 
přičemž Parlament opakovaně předkládal svá doporučení a vyjadřoval podporu1, naposledy ve 
svém usnesení z roku 2011 o zelené knize Komise2. Toto usnesení mj. podpořilo možnost 
„zavedení nepovinného nástroje“ a zdůraznilo, že normotvorný postup v této věci by měl být 
koncipován „co nejtransparentněji a nejšířeji“. 

V této souvislosti přijal Výbor pro právní záležitosti na návrh vašich spoluzpravodajů 
ctižádostivý program akcí zorganizovaných s cílem vyslechnout širokou škálu odborníků 
a zájmových skupin. Prozatím bylo uspořádáno jedno slyšení3 a tři pracovní semináře4. Dne 
27. listopadu 2012 se má konat konference s vnitrostátními parlamenty a na rok 2013 je 
naplánováno další meziparlamentní setkání, jehož cílem je vést posílený dialog.

Poté, co byl proveden první rozbor návrhu, a na základě doposud shromážděných odborných 
znalostí si tento pracovní dokument (který rozhodně není vyčerpávající zprávou, ale jen 
přípravným návrhem) klade za cíl přezkoumat hlavní otázky, o kterých se vaši zpravodajové 
domnívají, že jsou pro diskusi klíčové. 

B. Hlavní otázky

V obecné rovině si zpravodajové přejí zopakovat výzvu Parlamentu, jak ji formuluje jeho 
usnesení z roku 2011, podle níž „by tento nástroj měl být jednoduchý, jasný a vyvážený, aby 
jeho používání bylo pro všechny strany jednoduché a zajímavé“5. Zpravodajové jsou 
přesvědčeni, že by stávající text mohl být vylepšen tak, aby byl pro uživatele přístupnější, 
jednoznačnější, soudržnější s acquis, pokud se jedná o používané výrazy a definice, a méně 
vágní ve svém používání terminologie.

I. Nařízení

Otázky spojené s nařízením, o nichž se vede debata, se týkají zejména fungování společné 
evropské právní úpravy prodeje.

1. Právní základ

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. května 1989 (Úř. věst. C 158, 26.6.1989, s. 400), 6.května 1994 
(Úř. věst. C 205, 25.7.1994, s. 518), 15. listopadu 2001 (Úř. věst. 140 E, 13.6.2002, s. 538), 2. září 2003 (Úř. 
věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 95), 23. března (Úř. věst. C 292 E, 1.12.2006, s. 109), 7. září 2006 (Úř. věst. C 305 E, 
14.12.2006, s. 247), 12. prosince 2007 (Úř. věst. C 323 E, 18.12.2008, s. 364), 3. září 2008 (Úř. věst. C 295 E, 
4.12.2009, s. 31).
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. června 2011 o možnostech politiky pro pokrok směrem 
k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Bod 29.
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Vaši zpravodajové jsou si vědomi, že bylo poukázáno na určité problémy spojené s otázkou, 
zda může být tento návrh skutečně založen na článku 114 SFEU. Jsou nicméně přesvědčeni, 
že vytvořením harmonizovaného sekundárního systému v právu členských států (viz bod 
odůvodnění 9) lze návrh jednoznačně považovat za „opatření ke sbližování“, a jako takový by 
tedy měl být přijat na základě článku 114 SFEU, jak potvrdily právní služby všech tří orgánů.

2. Fakultativní povaha tohoto nástroje
Vaši zpravodajové jsou si vědomi, že fakultativní povaha tohoto nástroje se u některých 
zúčastněných stran setkala s určitým odporem. Bylo nicméně prokázáno, že práce 
s fakultativními nástroji je široce rozšířená1. V souladu s usnesením z roku 20112 a 
s přesvědčením vašich zpravodajů vychází tento pracovní dokument ze stanoviska, že 
fakultativní nástroj v oblasti smluvního práva je užitečný pro spotřebitele i pro podniky, 
a zaměřuje se proto na otázku, jak posílit jeho přitažlivost pro potenciální uživatele a učinit jej 
lépe uplatnitelným. 

3. Vztah s nařízením Řím I
Jedná se o klíčovou otázku pro fungování společné evropské právní úpravy prodeje (CESL). 
Jakožto východisko by vaši zpravodajové rádi zdůraznili, že dohoda o využívání CESL by 
„neměla představovat volbu rozhodného práva“, ale je volbou „provedenou v rámci 
příslušného vnitrostátního práva“ (viz bod odůvodnění 10).

V současnosti umožňuje čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I zvolit si právo rozhodné ve 
spotřebitelských smlouvách, v nichž se podniky obracejí na spotřebitele, aniž jsou však 
dotčena kogentní pravidla platná v místě jejich obvyklého bydliště. CESL ve svém bodu 
odůvodnění 12 uvádí, že „čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 593/2008 [nemá] žádný praktický 
dopad na záležitosti, na něž se vztahuje společná evropská právní úprava prodeje“.

Návrh může dosáhnout svého cíle pouze tehdy, je-li tomu skutečně tak, neboť v opačném 
případě by nebylo dosaženo výhody pro podniky spočívající v možnosti vybrat si jednotný 
nástroj umožňující překonat rozdíly v právních předpisech členských států, a vyhnout se tak 
studiu zahraniční právní úpravy, jejímu uplatňování a vedení soudních řízení na jejím základě. 
Vyhnout se uplatňování čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I je však žádoucí pouze v tom případě, že je 
jeho cíl – tj. zaručit, aby byl spotřebitel chráněn obdobně, jako by tomu bylo, pokud by se 
uplatnila jeho právní úprava – zajištěn jiným způsobem. Ve svém usnesení z roku 2011 
Parlament zdůraznil, že „nepovinný nástroj musí poskytovat velmi vysokou úroveň ochrany 
spotřebitele“3, a uvedl, že „vysoká úroveň ochrany spotřebitele je také v zájmu podniků, 
neboť ty budou schopny těžit z nepovinného nástroje pouze tehdy, pokud spotřebitelé ve 
všech členských státech budou důvěřovat tomu, že je volba nepovinného nástroje nezbaví 
ochrany“4.

Vaši zpravodajové se domnívají, že vztah k nařízení Řím I – a především k jeho článku 6 –
musí být v textu CESL co nejvíce vyjasněn, což je nezbytné, aby bylo dosaženo právní jistoty.
                                               
1 Viz studie nazvaná „Zavádění fakultativních nástrojù v rámci evropského občanského práva“ (Implementation 
of optional instruments within European Civil Law), v angličtině: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Bod 5.
3 Usnesení, bod 14.
4 Usnesení, ibid.
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Je třeba dále pracovat na vyřešení tohoto problému. Pokud jde o úroveň ochrany spotřebitele 
poskytovanou CESL, prozatím se zdá, že je velmi vysoká – tuto otázku však bude třeba 
přezkoumat podrobněji.

3. Odkazy na vnitrostátní právní předpisy
Na otázky upravené v rámci CESL se uplatňuje zásada samostatného výkladu (viz čl. 4 odst. 2 
přílohy), avšak záležitosti, „které nejsou společnou evropskou právní úpravou prodeje 
upraveny“ spadají do oblasti působnosti vnitrostátních právních předpisů vymezených na 
základě pravidel mezinárodního práva soukromého, zejména nařízení Řím I (viz bod 
odůvodnění 27). Tento způsob odkazování na vnitrostátní právo využívání nástroje 
komplikuje, ale je nezbytný v případech, kdy určité otázky nemohou nebo by neměly být 
začleněny do CESL. Vaši zpravodajové považují přístup spočívající v tom, aby se úprava 
CESL vztahovala „na záležitosti smluvního práva, které mají praktický význam po dobu 
platnosti všech typů smluv, které spadají do jejich věcné i osobní působnosti, zejména smluv 
uzavřených on-line“ (bod odůvodnění 26), za vhodný. Vyhrazují si však právo přezkoumat 
možná rozšíření, např. pokud jde o neexistenci kapacity nebo zastoupení, která jsou podstatná 
pro on-line obchody.

4. Oblast působnosti
Pokud se jedná o oblast působnosti návrhu, vaši zpravodajové jsou si vědomi, že někteří 
odborníci jsou proti začlenění transakcí mezi podniky (B2B). Protože je však úprava CESL 
stranám pouze navržena, není důvod, proč by neměla být navržena také v případech B2B. 
CESL by mohla přinést zajímavé výhody, především pro MSP (kterým nabízí předem 
připravený soubor pravidel s určitými ochrannými prvky), a je jasné, že si jej pravděpodobně 
nevyberou nadnárodní společnosti, na které se CESL v žádném případě nezaměřuje. Vaši 
zpravodajové se nicméně domnívají, že skutečnost, že CESL může být pro MSP zajímavým 
nástrojem, ještě nevyhnutelně neznamená, že by měla být její oblast působnosti omezena 
pouze na B2B smlouvy, u kterých je jedna ze stran MSP, jak uvádí návrh. Tímto omezením se 
vytváří zmatek a nejistota, a to i v případě nepříjemné a často uváděné situace, kdy musí jedna 
ze smluvních stran požádat potenciální druhou smluvní stranu o to, aby jí ukázala svou účetní 
závěrku.

Dále je také třeba přezkoumat omezení působnosti na přeshraniční smlouvy. Ohledně 
vymezení přeshraničního prvku bylo vzneseno několik technických otázek a rozdíl mezi 
přeshraničními a domácími smlouvami je skutečně čím dál tím obtížnější určit společně 
s rozvojem mobility, internetu, přístrojů mobilní komunikace a prodejních platforem, které 
zahajují svou činnost na celoevropské úrovni.  Omezení působnosti na přeshraniční případy 
může ohrozit přínosy úpravy CESL, neboť bude i nadále nezbytné rozlišovat mezi domácími 
a přeshraničními transakcemi. Je zřejmé, že bude nezbytné zajistit, aby nedocházelo ke 
zneužívání úpravy CESL pro situace, pro něž nebyla navržena.

Je obtížné odpovědět na otázku, zda by se měla úprava CESL uplatňovat výhradně na on-line 
transakce či transakce na dálku. Často se uvádí, že CESL by mohla být výhodná v případě on-
line prodeje, především u transakcí o nižší hodnotě. Znamená to však, že by se CESL měla 
uplatňovat pouze na takovéto transakce? Vzhledem k tomu, že CESL je stranám pouze 
navržena, nemuselo by být vhodné omezit okruh subjektů, kterým může být toto řešení 
navrženo. Na druhé straně je zřejmé, že CESL je jakožto jednotný soubor celounijních 
pravidel pro obchodování on-line ideálním nástrojem. Může být tedy vhodné zvolit si tento 
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významný a rychle rostoucí sektor za pilotní oblast. Tuto otázkou je ještě třeba podrobněji 
přezkoumat. V každém případě, pokud by mělo dojít k omezení oblasti působnosti, musela by 
být příslušná ustanovení formulována se značnou opatrností, mj. s ohledem na nedávné 
rozsudky ve věcech Alpenhof1 a Mühlleitner2.

Mohlo by být také třeba podrobněji analyzovat věcnou působnost předpisu s ohledem na 
smlouvy se smíšeným účelem a smlouvy souvisejících s úvěrem.

5. Doprovodná opatření
Vaši zpravodajové vítají návrh na vytvoření databáze rozsudků. Tato databáze musí být 
komplexní, řádně udržovaná a pravidelně aktualizovaná a její užívání musí být snadné 
a dostupné, především pro spotřebitele.

Vztah mezi alternativním řešením sporů (ADR) a řešením sporů on-line (ODR) je také 
důležitým prvkem. Legislativní balíček týkající se ADR a ODR je v současnosti předmětem 
jednání, v němž usilujeme o dosažení dohody v prvním čtení. Mohlo by však být užitečné 
zamyslet se nad tím, zda by nebylo vhodné více propojit ADR a CESL (např. propojením 
CESL s doporučením stranám, aby využily ADR, nebo vytvořením určitého typu vazby mezi 
dohodou o uplatnění CESL a souhlasem s použitím ADR).

Je třeba opětovně upozornit na to, že je třeba vypracovat souběžně s CESL také celounijní 
standardní modely smluv, jak už uvádí usnesení z roku 20113. Je důležité připomenout, že –
především kvůli čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I – standardní modely smluv by ve 
stávajícím právním rámci nefungovaly. Vaši zpravodajové jsou přesvědčeni, že tyto modely 
smluv, použitelné prakticky bez dalších úprav, budou pro úspěch CESL klíčové, a naléhavě 
vybízí Komisi, aby na nich začala pracovat co nejdříve a souběžně s probíhajícím 
normotvorným procesem. Vítají závazek, který Komise ve svém sdělení doprovázejícím 
CESL činí4, avšak jsou přesvědčeni, že by na něj měl výslovně odkazovat normativní text 
předpisu.

Kromě toho byly také učiněny návrhy, že by měl CESL doprovázet komentář nebo by měl být 
ustaven poradní orgán. Vaši zpravodajové hodlají tyto návrhy podrobněji přezkoumat, 
přičemž zdůrazňují, že tyto iniciativy by měly být úzce provázány s databází rozsudků a měly 
by splňovat nejvyšší standardy kvality a nezávislosti tak, aby mohly mít strany – a především 
spotřebitelé – v poskytovanou podporu důvěru.

Bylo již také řečeno, že by mohlo být užitečné přezkoumat možnosti, jež skýtají Smlouvy, 
s cílem zajistit, aby byl Soudní dvůr připraven na případný dodatečný nárůst práce, který lze 
očekávat.

II. Příloha

                                               
1 Spojené věci C-585/08 a C-144/09, Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG a Hotel 
Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller, Sb. rozh. 2010, s. I-12527.
2 Věc C-190/11, Daniela Mühlleitner v. Ahmad Yusufi a Wadat Yusufi, dosud nezveřejněno ve Sb. rozh.
3 Bod 30.
4 COM(2011)0636, s. 11.
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Pokud se jedná o přílohu obsahující pravidla CESL, uvedou zpravodajové jen omezený počet 
problémů, neboť podrobnější diskuse by překročila rámec tohoto pracovního dokumentu. 

1) Nepřiměřené smluvní podmínky
Pokud jde o případy vztahů mezi podniky a spotřebiteli (B2C), byly vypracovány rozbory, 
které uvádějí různé termíny vnitrostátních právních předpisů, jež nejsou stejným způsobem 
převzaty v CESL.  Vaši zpravodajové podrobně přezkoumají veškeré skutečnosti, které by to 
mohly prokazovat. Přístup spočívající v chápání CESL jakožto souhrnu vnitrostátních úprav, 
který by na sebe kupil různé prvky ochrany spotřebitele (viz příklad termínů na černé či šedé 
listině), se nicméně nezdá být vhodným – a to ani v tomto případě, ani v případech jiných. 
Celkový výsledek, jehož bude dosaženo prostřednictvím omezení nepřiměřených smluvních 
podmínek na základě CESL, by měl být vyhodnocován na základě celkového výsledku 
v daném vnitrostátním právu a s tímto výsledkem také srovnáván.  Vaši zpravodajové se 
ustanoveními o nepřiměřených smluvních podmínkách ještě budou důkladně a podrobně 
zabývat. Působnost omezení nepřiměřených podmínek a odpovídají zkouška musí být 
jednoznačně vymezeny a musí být také dostatečně blízké směrnici o nepřiměřených 
smluvních podmínkách, aby bylo zaručeno, že bude dosaženo požadovaného výsledku, tj. 
umožněno odkazování na judikaturu Soudního dvora.

U transakcí B2B bývá uváděno, že navrhovaný režim – na rozdíl od Úmluvy OSN 
o mezinárodní koupi zboží (CISG) – dostatečně neposiluje jistotu v obchodních transakcích, 
neboť je jeho působnost definována příliš široce a zkouška nepřiměřenosti smluvních 
podmínek postup dostatečně nevyjasňuje, nebo jí hrozí postupná eroze způsobená soudními 
spory B2C. Vaši zpravodajové tuto otázkou přezkoumají a navrhnou vhodné změny.

2) Prostředky nápravy, které má kupující k dispozici
Otázka, zda je systém nápravných prostředků pro spotřebitele, který navrhuje CESL a který se 
vyznačuje svobodnou volbou prostředků nápravy, neexistencí náhradního plnění ze strany 
prodejce a absencí požadavku předložit v určité lhůtě oznámení o ukončení smlouvy, 
životaschopný a zda může zajistit přitažlivost fakultativního nástroje, která je pro jeho úspěch 
nezbytná, je předmětem vášnivých diskusí. Zástupci spotřebitelů požadují vyjasnění těchto 
otázek a silnější ochranu, podnikatelé a jejich právní poradci předpovídají, že podniky 
takovýto nástroj poskytující příliš ochrany nebudou používat. Na základě počátečního rozboru 
se zdá, že navrhovaný systém skutečně poskytuje velmi vysokou úroveň ochrany spotřebitele, 
která jde nad rámec acquis – zejména směrnice o právech spotřebitelů – a která téměř úplně 
odpovídá vnitrostátním úpravám, nebo jde dokonce nad rámec těchto úprav. Je samozřejmé, 
že tento aspekt bude muset být dále přezkoumán. 

Vaši zpravodajové jsou si vědomi, že existuje vazba mezi rozsahem práv přiznaných 
spotřebiteli – v nichž někteří vidí nebezpečí zneužití – a zásadou dobré víry a poctivého 
jednání, která v případech porušení nemusí fungovat jako nápravný prvek. Tato zásada není 
ve všech právních řádech členských států známa a její zavedení může vést k riziku, že dojde 
k rozdílným výkladům. Na druhé straně může být v některých případech třeba nalézt 
individuální řešení vycházející z obecných ustanovení a databáze rozsudků společně 
s doprovodnou dokumentací mohou v této souvislosti představovat zásadní pomoc.

Vaši zpravodajové jsou přesvědčeni, že bude nezbytné vyhodnotit celkovou architekturu 
systému prostředků nápravy, aby mohly být vyjádřené obavy vyřešeny prostřednictvím 
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technických oprav (jednoznačnější znění, v případě potřeby společně se změnou struktury 
ustanovení) v těch případech, kdy je nezbytné výrazněji do textu zasáhnout. Tento proces 
bude muset probíhat otevřeným způsobem, přičemž žádná řešení nesmí být od počátku 
vyloučena a musí se pozorně naslouchat všem budoucím uživatelům úpravy CESL.

3) Navrácení plnění
Vaši zpravodajové podrobně přezkoumají návrhy na přeformulování a změnu struktury 
pravidel pro navracení plnění. Pro zpravodaje je nejdůležitější, aby navrhované řešení dosáhlo 
životaschopné rovnováhy mezi oběma stranami a aby bylo pro spotřebitele jednoznačné 
a předvídatelné, co musí uhradit nebo navrátit, čímž se posílí jejich důvěra při výkonu jejich 
práv.

4) Digitální obsah
Vaši zpravodajové se po počátečním rozboru domnívají, že začlenění digitálního obsahu je 
vhodným krokem, neboť v této oblasti je společný regulační rámec obzvláště potřebným. Zdá 
se nicméně, že je třeba přehodnotit určitý počet otázek, například jak řešit případy, kdy není 
digitální obsah zaplacen penězi, ale např. osobními údaji, nebo zda nejsou nezbytné další 
úpravy ustanovení o nesouladu nebo navracení, které by zohledňovaly specifickou povahu 
digitálního obsahu.

5) Promlčení
Na základě prvního rozboru zpravodajové uznávají, že subjektivní zahájení krátké doby 
promlčení odpovídá volbě, kterou činí moderní vnitrostátní a mezinárodní legislativa.

Desetiletá promlčecí doba vedla ke kritickým reakcím, přičemž jiné hlasy včetně Komise 
uvádějí, že jejím cílem je vytvořit právní jistotu, ale její praktické dopady jsou omezené.
Pouze ve velmi vzácných případech by si nebyl kupující vědom nesouladu pod dobu devíti 
a půl roku, poté nesoulad zjistil a byl doposud schopen prokázat, že tento nesoulad existoval 
v době převzetí.

Vaši zpravodajové si kladou za cíl stanovit jednoznačná pravidla promlčení, která by úzce 
odpovídala praktickým potřebám, aniž by ztráceli ze zřetele, že období promlčení musí být 
chápána jakožto jeden z prvků systému nápravných prostředků, a nikoli jako prvek izolovaný.

C. Závěry

Vaši zpravodajové se domnívají, že CESL spotřebitelům a podnikům na vnitřním trhu může 
přinést obrovské potenciální výhody, obzvláště pak v současné digitální éře, a nabízí 
příležitost, kterou bychom neměli propást. Zpravodajové vyzývají k dalšímu zvážení prvků, 
které by mohly zajistit úspěch tohoto nástroje, a těší se na další diskusi o těchto otázkách.


