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1. Úvod

Nekalé obchodní praktiky podrývají důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh a představují zásadní 
překážku fungování vnitřního trhu. Řešení tohoto problému se věnuje směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (2005/29/ES) (dále jen „směrnice o NOP“), která vstoupila v platnost 
12. prosince 2007. Nahrazením množství předpisů členských států jediným nástrojem se 
směrnice o NOP snaží posílit důvěru spotřebitelů, aby prováděli více přeshraničních transakcí, 
a vytvořit větší právní jistotu pro podniky ohledně přípustnosti jednotlivých obchodních 
praktik a reklamy na vnitřním trhu. 

Směrnice tvoří jednotný právní rámec pro chování podniků vůči spotřebitelům na trhu. Týká 
se celé škály nekalých obchodních praktik – od klamání na internetu až po nátlakový podomní 
prodej – a zahrnuje všechna odvětví. 

Směrnicí o NOP byla přijata maximální harmonizace, což znamená, že se členské státy od 
jejích předpisů nesmí odklonit, tj. nesmí uplatňovat normativnější ani restriktivnější 
ustanovení, než nařizuje směrnice. V praxi však mají členské státy značný prostor při 
uplatňování jednotlivých ustanovení dle vlastního uvážení, např.:

 Obecná klauzule: směrnice o NOP vymezuje řadu praktik, které jsou považovány za 
nekalé a jsou za všech okolností zakázány. Umožňuje však členským státům tento seznam 
rozšířit na základě poměrně širokých kritérií obsažených ve směrnici. Nová obecná 
klauzule považuje za nekalé takové obchodní praktiky, které jsou v rozporu s požadavky 
odpovídající profesionální péče a fakticky narušují, nebo mohou narušovat, ekonomické 
chování běžného spotřebitele.1

 Opravné prostředky a postihy: Opravné prostředky a postihy určuje vnitrostátní právo 
členských států. Členské státy mají různé systémy vymáhání podle toho, zda jsou 
založeny na silné pozici soukromých organizací, kde sehrávají významnou úlohu sdružení 
spotřebitelů (např. Německo), na trestních a správních sankcích (např. Francie), nebo na 
samoregulaci (např. Spojené království).

 Právní pojetí: Klíčová ustanovení směrnice o NOP se opírají o pojmy jako „běžný 
spotřebitel“, „profesionální péče“ a „vybídnutí ke koupi“, jež mohou být orgány i soudy 
v členských státech různě vykládány. 

Je rovněž důležité zdůraznit, že směrnice o NOP pouze chrání ekonomické zájmy spotřebitelů 
před nekalými obchodními praktikami. Členské státy mohou zavést další omezení a hranice 
z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti nebo z hlediska požadavků vkusu a slušnosti.2

Vzhledem k rozdílným systémům vymáhání v členských státech, složitosti některých právních 
pojetí, četným a rozsáhlým vnitrostátním předpisům, kterými se regulují nekalé obchodní 
praktiky, stejně jako k široké oblasti působnosti směrnice bude z hlediska dosažení maximální 
harmonizace důležité řádné provedení ve vnitrostátním právu a účinné uplatňování s cílem 

                                               
1 Srov. čl. 5 odst. 2 směrnice o NOP.
2 Srov. čl. 3 odst. 3; bod odůvodnění 7 směrnice o NOP.
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zajistit větší důvěru pro spotřebitele a právní jistotu pro podniky na vnitřním trhu.

2. Provedení

Lhůta pro provedení směrnice o NOP ve vnitrostátním právu uplynula 12. června 2007. 
Zatímco ve většině členských států proběhl tento proces bez větších obtíží, některé členské 
státy směrnici doposud neprovedly a několik jich směrnici provedlo nesprávně. 

K dnešnímu dni (16. 9. 2008) ještě pět zemí neinformovalo Komisi o prováděcích opatřeních 
k této směrnici: Německo, Španělsko, Lucembursko, Nizozemsko a Finsko. Komise zahájila 
proti těmto členským státům řízení pro porušení právních předpisů v srpnu 2007. 

Komise zjistila nedostatečné provedení u tří členských států: Francie, Dánska a Švédska. 
Formální řízení pro porušení právních předpisů z důvodu nedostatečného provedení nebylo 
proti těmto členským státům doposud zahájeno. 

Tři další případy byly postoupeny ESD. 
V prvních dvou se jedná o slučitelnost směrnice o NOP1 a stávající belgické právní úpravy, 
která zakazuje nabízet spotřebitelům „balíky“ nabídek a/nebo služeb. 
 Stanovisko generálního advokáta v prvních dvou případech se očekává na konci září / 
začátku října a rozhodnutí ESD koncem roku. Třetí předběžné rozhodnutí bylo postoupeno 
ESD německým Bundesgerichtshofem a týká se přípustnosti „balíků“ nabídek. 

Uplatňování a vymáhání

V roce 2007 využila Komise poprvé kontrolní akce „EU-Sweep“ jako nový nástroj kontroly 
a vymáhání právních předpisů na ochranu spotřebitele. Kontrolní akce sweep je systematická 
kontrola prováděná souběžně v různých členských státech vnitrostátními orgány příslušnými 
pro vymáhání dodržování zákonů a koordinovaná Evropskou Komisí v rámci nařízení o 
spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (nařízení (ES) č. 2006/2004), které vstoupilo v 
platnost na konci roku 2006. První kontrolní akce sweep byla provedena v září roku 2007 
a týkala se internetových stránek leteckých společností. Vnitrostátní orgány prohlédly stovky 
internetových stánek zaměřených na prodej letenek, aby zjistily, které z nich nejsou v souladu 
se zákonem. Vnitrostátní orgány členských států příslušné pro vymáhání dodržování zákonů 
se následně spojily se společnostmi a požádaly je, aby uvedly své stránky do souladu 
s platnými předpisy nebo vyjasnily své stanovisko. Nedávno, v červnu roku 2008, Komise 
provedla kontrolní akci „sweep“ zaměřenou na internetový prodej vyzváněcích tónů a tapet na 
mobilní telefony. 

V roce 2007 byly v průběhu vymáhání zjištěny nesrovnalosti u 43,6 % internetových stránek 
kontrolovaných v rámci kontrolní akce sweep. Tyto nesrovnalosti spočívaly především 
v neúplnosti uváděných cen (v úvodní nabídce nebyly obsaženy daně a poplatky), 
v dotazníkových oknech a lživých nabídkách zlevněných nebo bezplatných letenek. 

U akce sweep zaměřené na mobilní služby v roce 2008 se první zjištění týkají neúplných nebo 

                                               
1 C-261/07 VTB-VAB v.n.v. Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV a C -
304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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chybějících údajů o cenách (50 % kontrolovaných stránek), chybějících nebo neúplných 
informací o obchodníkovi (70 % kontrolovaných stránek) a zavádějícímu způsobu uvádění 
informací – sem spadá používání malého písma a zavádějící používání slova „zdarma“ –
(60 % kontrolovaných stránek).

Díky kontrolním akcím sweep máme k dispozici podrobnější údaje o problémech 
s uplatňováním platných právních předpisů u internetových stránek leteckých společností a 
internetového prodeje vyzváněcích tónů a tapet na mobilní telefony. V ostatních oblastech je 
však stále ještě množství údajů velmi omezené. Výroční zpráva Sítě evropských 
spotřebitelských středisek za rok 2007 poskytuje některé náznaky možných problémových 
oblastí. Ukazuje, že největší podíl stížností adresovaných Evropským spotřebitelským 
střediskům (22 %) se týkalo dopravních služeb, konkrétně práv cestujících v letecké dopravě. 
Po odvětví aerolinií následovaly rekreační a kulturní služby (téměř 12 % stížností) a pak 
audiovizuální služby (téměř 10 %). 

Zpravodajka konstatuje, že nedávné snahy Evropské komise, konkrétně provádění kontrolních 
akcí sweep, jsou velmi vítané z hlediska potřeby lepšího sledování uplatňování právních 
předpisů pro oblast vnitřního trhu. Celkově však zůstávají údaje týkající se stavu skutečného 
uplatňování právních předpisů pro oblast vnitřního trhu nedostatečné. Do značné míry je to 
také dáno tím, že sledování uplatňování a vymáhání jsou výkony náročné na finanční 
prostředky a je třeba vytvořit účinnější nástroje sledování uplatňování, jako jsou kontrolní 
akce sweep, s cílem zajistit, aby občané mohli využívat výhod vnitřního trhu.

Činnosti v rámci přeshraničního uplatňování právních předpisů

Zpravodajka se domnívá, že je třeba věnovat zvláštní pozornost obchodním praktikám, které 
mají přeshraniční rozměr, tj. praktikám, kde obchodník nabízí spotřební zboží a služby 
z jedné země (země původu) spotřebiteli v jiné zemi (cílové zemi). V těchto případech je 
mnohem obtížnější pro orgány v cílové zemi vymáhat opravné prostředky proti obchodníkovi. 
Navíc orgány pro ochranu spotřebitele v zemi původu nemají vždy zájem přijímat opatření 
proti nekalým obchodním praktikám v cílové zemi. Členské státy rovněž věnují rozdílné 
prostředky na vymáhání a objevují se vážné mezery v uplatňování a vymáhání směrnice 
o NOP v oblasti přeshraničního odbytu. Není proto překvapivé, že výsledky kontrolní akce 
sweep vůči prodejcům letenek z roku 2007 vykazují 55% míru vymahatelnosti u 
vnitrostátních stránek (50 z 90) a 12% míru vymahatelnosti u přeshraničních případů (5 z 42).

Pro případy přeshraničního vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 
existuje nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které řeší problémy, s nimiž se 
mohou setkat orgány členských států při vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele v rámci Společenství. Je vytvořena síť orgánů členských států odpovědných za 
vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele na vnitrostátní úrovni. Od vstupu 
tohoto nařízení v platnost registruje databáze CPC 234 požadavků na informace (šetření), 137 
varování a 214 žádostí o opatření vymáhání dodržování zákonů.1 Nařízení o síti evropských 
spotřebitelských středisek stanoví v rámci „koordinace vymáhání“ financování výměny 
úředníků. V roce 2007 byly financovány 4 výměny úředníků. 

                                               
1 Stav ke dni 4. 9. 2008.
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Opravné prostředky a postihy

Zpravodajka zdůrazňuje, že opravné prostředky a sankce jsou důležitým hlediskem účinného 
vymáhání směrnice o NOP. Podle této směrnice by měly členské státy zajistit, že dotčené 
strany budou mít k dispozici právní prostředky pro zahájení řízení proti nekalým obchodním 
praktikám1, přičemž volbu konkrétních opravných prostředků ponechává na členských 
státech. Členské státy mají stanovit postih za porušení předpisů vnitrostátních prováděcích 
opatření, které musí být účinné, přiměřené a odrazující.2 Celkově mají členské státy značnou 
možnost postupovat dle svého uvážení při zajištění souladu, ať už se jedná o postihy 
soukromého či veřejného práva. Například v případech podvodné činnosti, agresivního či 
výhružného jednání nebo ohrožení fyzické bezpečnosti spotřebitele mohou členské státy 
uložit trestní postih, směrnice však neosahuje povinnost takového postihu. Trestní postih 
může obchodníky účinně odradit od používání těchto extrémních praktik. Například Spojené 
království zavedlo jako trestný čin „vědomý či bezohledný“ podíl na nekalých obchodních 
praktikách.

Osvědčené postupy

Zpravodajka navrhuje, aby byla Komise vyzvána, aby pomohla členským státům 
a spolupracovala s nimi při uplatňování směrnice o NOP a podporovala osvědčené postupy při 
uplatňování a vymáhání směrnice. Sem může spadat i podpora výměny zaměstnanců 
odpovědných za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. Tato opatření 
zajistí lepší vymáhání směrnice a soudržnější vymáhání koagulátorů v celé EU.

Správné uplatňování směrnice znamená, že jedinci jsou si plně vědomi svých práv. Posílení 
práv spotřebitele ve směrnici o NOP by měla doprovázet opatření potřebná na podporu využití 
jejich práv. Opatření, jako jsou kampaně na zlepšení povědomí mezi spotřebiteli, zlepšení 
vzdělání spotřebitelů a odborná příprava poradenských pracovníků, by měla být připravována 
na úrovni členských států. 

Vybrané okruhy k rozpravě

Zpravodajka by ráda na úvod rozpravy otevřela několik předběžných otázek, které vyžadují 
podrobné zvážení. V závislosti na tom, jak se vyvine rozprava ve výboru, mohou se tyto nebo 
jiné otázky, které vyplynou z úvah výboru, stát předmětem pozměňovacích návrhů 
zpravodajky. 

 Jak zajistit účinné uplatňování směrnice o NOP?
 Jak zajistit přeshraniční vymáhání směrnice o NOP a zákonů EU na ochranu spotřebitele 

obecně?
 Které nástroje jsou nejvhodnější na sledování uplatňování právních předpisů na ochranu 

spotřebitele?

                                               
1 Čl. 11 a bod odůvodnění 21 směrnice o NOP.
2 Článek 13 směrnice o NOP.
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