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ÚVOD K TOMUTO TEORETICKÉMU PODKLADOVÉMU DOKUMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři,  

tento teoretický podkladový dokument je součástí vzdělávacích materiálů vyvinutých pro Consumer 
Pro, iniciativu EU, jejímž cílem je zajistit, aby byly spotřebitelské organizace a další subjekty 
spotřebitelské politiky lépe vybaveny na ochranu spotřebitelů v jejich zemi.  

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout vám a vašim týmům užitečné a relevantní informace 
o obecném spotřebitelském právu. Jeho obsah byl připraven BEUC odborníky na oblast 
spotřebitelského práva, z evropské perspektivy. 

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout vám a vašim týmům užitečné a relevantní informace 
o právech spotřebitelů. Jeho obsah byl připraven BEUC odborníky na oblast práv spotřebitelů, 
z evropského hlediska a aby vám poskytl možnost: Rychlého vyškolení vašich týmů odborníků, 

- Snadného naleznutí relevantních informací, 
- Umožnění vašim zaměstnancům lépe informovat spotřebitele o jejich právech a 
- Zvýšení povědomí vašich národních ministerstev a úřadů o právech spotřebitelů.  

Tento teoretický podklad tvoří součást řady výcvikových zdrojů. Existují doplňující teoretické 
podklady o digitálních právech a udržitelnosti. 

 

O Consumer PRO 

Consumer PRO je iniciativou Evropské komise v rámci Evropského programu pro spotřebitele 
a prováděná BEUC – Evropskou organizací spotřebitelů. Jejím cílem je budování kapacit evropských 
spotřebitelských organizací a dalších aktérů spotřebitelské politiky prostřednictvím neformálního 
vzdělávání. Projekt zahrnuje členské státy EU, Island a Norsko. 

Pro více informací se prosím obraťte na Info@consumer-pro.eu.  

  

mailto:Info@consumer-pro.eu
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1. ÚVOD A HISTORIE SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY 

Po vytvoření evropského „jednotného trhu“ bylo nezbytné implementovat silnou politiku ochrany 
spotřebitele a poskytnout 500 milionům spotřebitelů na trhu EU spolehlivá práva.  

Ochrana spotřebitele je uznána ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU). Podle článku 169 SFEU 
„[...] na podporu zájmů spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Unie 
k ochraně zdraví, bezpečnosti a ekonomických zájmů spotřebitelů, jakož i podpoře jejich práv 
informovat, vzdělávat a organizovat se v zájmu ochrany svých zájmů“. 

Tyto politiky se konkrétně uskutečnily zohledněním vývoje trhu. Spotřebitelé jsou nyní chráněni před 
nekalými obchodními praktikami, nepřiměřenými smluvními podmínkami a musí jim být před 
uzavřením smlouvy poskytnuty jasné a srozumitelné informace atd. 

Ačkoli jsou práva spotřebitelů jasná a přímočará, je pro spotřebitele často obtížné je vymáhat.  

 

2. KLÍČOVÁ PRÁVA A POVINNOSTI SPOTŘEBITELE V KOSTCE 

2.1. Požadavek předsmluvní informovanosti 

Než je spotřebitel zavázán smlouvou, musí být informován o určitých informacích, aby se mohl 
informovaně rozhodnout.  

Tyto předsmluvní informace by měly být snadno čitelné a srozumitelné průměrnému spotřebiteli 
a měly by být poskytovány jasným, čitelným a srozumitelným způsobem. Soubor předsmluvních 
informací, které by měly být spotřebitelům poskytovány, je definován ve směrnici 2011/83/EU, tzv. 
„Směrnice o právech spotřebitelů“1 a liší se v závislosti na typu provedené transakce: 

• Článek 5 poskytuje seznam předsmluvních informací, které by měly být poskytovány pro 
nákupy v obchodech.  

• Článek 6 uvádí požadavky na informace u smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní 
prostory (tj. online nákupy, existence práva na odstoupení od smlouvy). 

• Článek 7 stanovuje formální požadavky na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory 
• Článek 8 poskytuje seznam formálních požadavků na smlouvy na dálku.  
• Některé smlouvy, jako jsou sociální služby, sociální péče, hazardní hry, timesharingové 

smlouvy, jsou z požadavků na předsmluvní informace vyloučeny. Úplný seznam výjimek je 
uveden v čl. 3 odst. 3 směrnice o právech spotřebitelů. 

• U některých smluv vyžadují odvětvové právní předpisy předsmluvní informovanost, například 
u smluv o spotřebitelském úvěru2.  

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029  

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 
87/102/EHS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
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• Kromě toho čl. 3 odst. 4 směrnice o právech spotřebitelů zavádí možnost, aby členské státy 
osvobodily transakce nízké hodnoty (méně než 50 EUR) od požadavků na předsmluvní 
informace. Tato výjimka se týká pouze smluv uzavřených mimo provozovnu.  

Podle směrnice mohou členské státy jít nad rámec požadavků a zavést další požadavky na informace. 
Chcete-li zjistit, které členské státy se rozhodly jít dále, podívejte se do zprávy o uplatňování směrnice 
o právech spotřebitelů: Závěrečná zpráva3 a tabulka4. Směrnice umožňuje členským státům, aby tak 
činily pouze pro smlouvy, které nejsou smlouvami uzavřenými na dálku a mimo obchodní prostory. 
U smluv uzavřených na dálku a mimo obchodní prostory směrnice tuto možnost nepředpokládá 

 

Pokud chcete zjistit, jak všechny země EU provedly směrnici o právech spotřebitelů, můžete projít 
Databázi spotřebitelského práva.
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2.2. Právo na odstoupení 

Právo na odstoupení od smlouvy je účinným nástrojem, který spotřebitelům poskytuje právo EU. 
Umožňuje spotřebiteli bezdůvodně zrušit spotřebitelskou smlouvu do 14 dnů poté, co obdržel zboží, 
nebo poté, co spotřebitel uzavřel smlouvu o službách nebo digitálním obsahu. 

• Podle článku 9 směrnice EU 2011/83/EU o právech spotřebitelů („směrnice o právech 
spotřebitele“ – CRD) mají spotřebitelé právo odstoupit od spotřebitelských smluv uzavřených 
na dálku a spotřebitelských smluv uzavřených mimo vaše provozovny.  

• Článek 11 směrnice 
o právech spotřebitelů 
poskytuje informace o tom, 
jak mohou spotřebitelé 
uplatnit své právo na 
odstoupení od smlouvy. 

• Článek 12 se zabývá účinkem práva na odstoupení.  
• Články 13 a 14 stanoví povinnosti prodejce a spotřebitelů v případě odstoupení.  
• Článek 15 se zabývá dopady uplatnění práva na odstoupení od smlouvy na související 

dodatečné smlouvy. 
• Závěrem článek 10 směrnice stanovuje prodejcům důsledky opomenutí poskytnout 

spotřebitelům předsmluvní informace o právu na odstoupení od smlouvy (tzn. prodloužení 
ochranné lhůty na 12 měsíců od konce původní ochranné lhůty).  

U všech smluv uzavřených na dálku/mimo provozovnu ale není právo na odstoupení. Existuje celkem 
13 výjimek. Například: 

 
3 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637 
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf 
5 https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do 

Právo na odstoupení od smlouvy je účinným nástrojem, který 
spotřebitelům poskytuje právo EU a umožňuje spotřebiteli 
bez udání důvodu zrušit spotřebitelskou smlouvu do 14 dnů. 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf
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• zboží, které bylo upraveno na žádost spotřebitele,  
• smlouvy o poskytování služeb poté, co byla služba plně provedena, pokud bylo plnění 

zahájeno s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, a s uznáním, že po úplném 
provedení smlouvy obchodníkem ztratí své právo na odstoupení, 

• dodávka zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo 
z hygienických důvodů a které bylo po dodání otevřeno, 

• smlouvy uzavřené na veřejné dražbě atd.  

Úplný seznam výjimek v EU článek 16 „směrnice o právech spotřebitelů“. 

Více praktických příkladů naleznete v interpretačních pokynech směrnice o právech spotřebitelů6 
které jsou k dispozici zde.  

 

2.3. Práva a záruky spotřebitele 

Směrnice EU o prodeji a zárukách7 je důležitým nástrojem ochrany 
pro spotřebitele v EU, protože vytváří zákonnou záruku shody v délce 
dvou let. Kritéria pro určení, zda výrobek vyhovuje, či nikoli, jsou 
definována v čl. 2 odst. 2 směrnice. 

Pravidla však nejsou v celé EU plně harmonizována. Směrnice EU 
o prodeji a zárukách pro spotřebitele, která je tzv. „minimálně 
harmonizační“8 směrnicí, poskytuje pouze minimální úroveň 

ochrany spotřebitele v EU. Podle článku 8a směrnice mohly jít členské státy nad rámec požadavků 
směrnice. V důsledku toho členské státy provedly směrnici odlišně. 

Webové stránky EK poskytují rychlé a úplné informace v přehledu9 dle členského státu, co se zákonné 
záruční doby týče. Zobrazuje též vnitrostátní implementaci10 každého z členských států.  

Stručně řečeno, směrnice stanovila následující práva spotřebitelů:  

• Na veškeré nové i použité zboží se vztahuje dvouletá zákonná záruka shody s kupní smlouvou, 
jak je definována v článku 5.  

• Aby byl výrobek uveden do souladu se smlouvou, může spotřebitel na základě článku 3 
požadovat opravu nebo výměnu, a není-li to možné, nebo je to nepoměrné, požadovat snížení 
ceny, nebo odstoupit od smlouvy.  

• Uvedení výrobku do souladu je pro spotřebitele bezplatné, jak je stanoveno v článku 3. 

 
6 Pokyny GŘ pro spravedlnost týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech 
spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (2014), část 6. 
7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44 / ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a souvisejících 
zárukách 
8 Směrnice o minimální harmonizaci poskytuje společný základ minimálních práv a zároveň umožňuje členským státům zajistit příznivější dispozice pro 
spotřebitele. 
9 https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en 
10 https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=FR#d1e989-64-1
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm
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• Směrnice stanovuje, že pokud se vada objeví během prvních 6 měsíců, je automaticky 
odpovědný prodejce. Pokud se však vada objeví po prvních 6 měsících, prodejce vás může 
požádat, abyste prokázali, že se jedná o výrobní vadu. Některé členské státy se rozhodly 
prodloužit období obratu na celé dva roky - viz přehled podle členských států zde11. 

• Článek 7 stanovuje, že členské státy mají možnost zavést do svých vnitrostátních právních 
předpisů pro tzv. použité zboží možnost, aby prodejci a spotřebitelé smluvně zkrátili dobu 
trvání zákonné záruky. Ta však nesmí být v žádném případě kratší než jeden rok. 

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY 
Od 1. ledna 2022 bude směrnice o prodeji a zárukách pro spotřebitele zrušena a nahrazena směrnicí (EU) 
2019/771 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží. Práva ze zákonné záruky se 
budou vztahovat také na digitální obsah a služby na základě nové směrnice o digitálním obsahu12. 

 

2.4. Nekalé obchodní praktiky 

Obchodní praktika je podle práva EU nekalá, pokud brání spotřebiteli v přijetí plně informovaného 
a svobodného ekonomického rozhodnutí. Nekalé obchodní praktiky jsou v rámci EU zakázány. 

Jelikož směrnice o nekalých obchodních praktikách („UCPD“) je směrnicí s maximální harmonizaci 
(s jedinou výjimkou těch, které se vztahují na finanční služby a nemovitosti, na které mohou členské 
státy uložit přísnější požadavky), má každý členský stát stejné standardy ochrany spotřebitele před 
nekalými obchodními praktikami. V praxi to znamená, že pravidla musí být v celé EU stejná. 

• Směrnice zakazuje klamavé obchodní praktiky. Ty se skládají ze klamavých jednání (článek 6) 
a klamavých opomenutí (článek 7) 

• Směrnice rovněž zakazuje tzv. agresivní obchodní praktiky. Takové agresivní praktiky jsou 
definovány v článku 8 a článku 9 směrnice o nekalých obchodních praktikách. 

• Existuje 31 praktik na „černé listině“, včetně online i offline obchodních praktik, které mohou 
negativně ovlivnit bezplatné a plně informované ekonomické rozhodnutí spotřebitele 
– příloha 1 UCPD. Prvních 23 praktik na černé listině se týká klamavého chování obchodníka 
a posledních 8 jsou zakázané agresivní praktiky. Všech těchto 31 praktik je za všech okolností 
nekalých. 

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY 
Směrnice byla změněna směrnicí (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019 o lepším prosazování 
a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele, která je součástí „Nové dohody pro 
spotřebitele“ nebo tzv. „souhrnné směrnice“.  

 

 
11 https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en 
12 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu 
a digitálních služeb 

https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
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2.5. Nekalé smluvní podmínky 

Směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách („UCTD“)13 chrání spotřebitele před běžnými 
nepřiměřenými podmínkami, které ve smlouvách mezi spotřebitelem a prodejcem vytvářejí 
významnou nerovnováhu mezi právy a povinnostmi smluvních stran na úkor spotřebitelů - (článek 3 
UCTD). 

• Příloha směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách obsahuje příkladmý a neúplný 
seznam ustanovení, která by mohla být považována za nepřiměřená.  

• Smluvní podmínky nabízené spotřebitelům musí být vždy koncipovány „jasně a srozumitelně“. 
V případě pochybností o výkladu pojmu se použije výklad, který je pro spotřebitele 
nejpříznivější - (článek 5). 

• Smluvní podmínky, které jsou považovány za nepřiměřené, nejsou pro spotřebitele závazné 
podle podmínek stanovených ve vnitrostátním smluvním právu. Pouze smlouva zůstane 
závazná, pokud může existovat bez nepřiměřených podmínek - (článek 6). 

Směrnice o zneužívajících ujednáních umožňuje členským státům přijímat nebo zachovávat přísnější 
vnitrostátní předpisy k zajištění vyšší úrovně ochrany spotřebitele - článek 8. Může se jednat 
o zavedení tzv. „černé listiny“ nepřiměřených smluvních podmínek (tj. ve Francii) nebo o rozšíření 
aplikace na smlouvy, které byly sjednány mezi spotřebitelem a obchodníkem.  

Chcete-li získat rychlý a úplný přehled vnitrostátních prováděcích předpisů každého z členských států, 
klikněte zde.  

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY 
Tato směrnice byla změněna směrnicí (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019 o lepším vymáhání 
a modernizaci pravidel Unie na ochranu spotřebitele, která je součástí „Nového údělu pro spotřebitele“ 
nebo tzv. „omnibus směrnice“.  

 

3. HLAVNÍ VÝZVY TÝKAJÍCÍ SE OBECNÉ SPOTŘEBITELSKÉ POLITIKY 

3.1. Předsmluvní informace 

Předsmluvní informace jsou jedním z nejuznávanějších práv spotřebitelů. V současné době musí být 
spotřebitel, než bude vázán smlouvou s prodejcem, informován o určitých věcech, které mu umožní 
informovaný výběr, jako jsou hlavní vlastnosti zboží nebo služeb, totožnost prodejce, celková cena 
zboží atd. 

 
13 Směrnice Rady 93/13 / EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
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Tyto předsmluvní požadavky na informace jsou definovány ve směrnici o právech spotřebitelů14. 
Četné průzkumy, studie a rozsudky vnitrostátních a evropských soudů však zdůrazňují, že mnoho 
prodejců nedodržuje své povinnosti poskytovat spotřebitelům předsmluvní informace15.  

 

ODBORNÁ POZNÁMKA 

Nová směrnice pro lepší vymáhání a modernizaci pravidel Unie na ochranu spotřebitele (tzv. 
„omnibus“ směrnice)16 přináší další předsmluvní informační povinnosti pro obchodníky, ale také 
pro online platformy. Například online obchodníci budou nyní povinni informovat spotřebitele 
jasným a kompletním způsobem o jakékoli personalizaci cen založené na automatizovaném 
rozhodování. Online platformy budou rovněž povinné poskytnout hlavní parametry o pořadí 
výsledků zobrazovaných spotřebitelům a sdílení odpovědností mezi prodejcem a platformou, 
pokud se něco pokazí. 

 

3.2. Právo na odstoupení 

Toto právo umožňuje spotřebiteli vyzkoušet a zkontrolovat zboží zakoupené bez fyzické přítomnosti 
obou smluvních stran (tj. prostřednictvím komunikace na dálku). Umožňuje také spotřebitelům 
odstoupit od smlouvy uzavřené online do 14 dnů od přijetí zboží (v případě zboží) nebo od uzavření 
smlouvy (u služeb). Právo na odstoupení od smlouvy je spotřebitelské právo, které občané EU nejvíce 
znají17 a 95 % nakupujících v EU jej považuje za důležité18.  

Toto právo bylo zavedeno směrnicí o právech spotřebitelů .

19 Cílem je vyvážit situaci spotřebitelů 
nakupujících online, protože tito spotřebitelé nemají možnost výrobky kontrolovat, jako by tomu bylo 
v kamenných obchodech.  

Ačkoli je toto právo známé a jasně zakotvené, v praxi se spotřebitelé při jeho prosazování potýkají 
s mnoha překážkami, například:  

• Někteří prodejci odmítají uplatňovat směrnici,  
• Někteří prodejci odmítají spotřebitelům vrátit peníze,  
• Spotřebitel někdy obdrží pouze částečnou náhradu, někteří prodejci se odkazují na to, že 

spotřebitel produkt zneužil, aniž by poskytli jakýkoli důkaz o tom, že zboží bylo 
v nepořádku již při převzetí (tj. fotografii), 

• Někteří prodejci tvrdí, že nedostali produkt vrácený spotřebitelem  

 
14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83 / EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13 / EHS a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44 / ES a zrušuje směrnice Rady 85 / 577 / EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7 / ES.  
15 V roce 2015 rozsáhlá kontrola koordinovaný Evropskou komisí („SWEEP“) zdůraznil, že na 743 kontrolovaných webových stránkách byly nesrovnalosti 
potvrzeny ve 436 případech (63 %). [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_en] 
16 SMĚRNICE Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13 / EHS a směrnice 98/6/ES, 
2005/29/ES a 2011/83/EU ze dne Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci pravidel Unie v oblasti ochrany spotřebitele 
17 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf  
18 Studie o uplatňování směrnice o právech spotřebitelů (2017), s. 160.  
19 Článek 9 směrnice o právech spotřebitelů. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf
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Někteří obchodníci odmítají spotřebiteli vrátit platební prostředky stejnou cestou, kterou použil 
spotřebitel, popřípadě vrátit platební prostředky. Místo toho dávají někteří podnikatelé 
spotřebitelům poukázky.  

 

3.3. Spotřebitelská práva a záruky  

Pokud spotřebitel koupí zboží od evropského prodejce, má nárok 
na zákonnou záruku v délce 2 let. Tuto záruku poskytuje směrnice 
o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a související 
směrnice20. Za tuto záruku odpovídá pouze prodejce. 

Tato zákonná záruka se bude lišit od takzvaných „smluvních 
záruk“. Jedná se o další záruky, které nejsou ze zákona povinné, 
jsou nabízené prodejcem nebo výrobcem a mohou být 
zpoplatněny. Tyto dva typy záruk způsobují evropským 
spotřebitelům mnoho obtíží: 

• Spotřebitele velmi mate souběh zákonné záruky s 
takzvanými smluvními zárukami. V praxi prodejci velmi často neinformují spotřebitele o 
zákonné záruce, i když je to jejich povinností, ale místo toho odkazují pouze na své smluvní 
záruky (tj. kauza Apple). 

• Někteří prodejci odmítají plnit ze zákonné záruky což spotřebitele často zavazuje platit za 
nákladnou odbornou pomoc při vymáhání svých práv. 

• Někteří prodejci požadují po spotřebitelích, aby za opravu při uplatnění zákonné záruky 
zaplatili, což zakazují právní předpisy EU.  

• Někteří prodejci požadují po spotřebitelích, aby uhradili náklady na vrácení zboží, ale 
spotřebiteli je následně neproplatí.  

• V současné době platí, že pokud se nesoulad projeví během prvních 6 měsíců, je 
automaticky odpovědný prodejce (uplatní se domněnka vadnosti zboží). Prodejce musí 
uplatnit zákonnou záruku v délce 2 let (resp. práva z ní plynoucí), pokud se neprokáže, že 
původcem vady je spotřebitel. Po prvních 6 měsících se důkazní břemeno obrací a je na 
spotřebiteli, aby prokázal, že zboží bylo vadné již v době nákupu, což je téměř nemožné. 

• V případě ukončení smlouvy po uplatnění zákonné záruky jsou spotřebitelům vráceny 
peníze až po dlouhé době (nebo je podvodní prodejci dokonce vůbec neproplatí).  

• Zásadně je doba zákonné záruky 2 roky na veškeré zboží, ať už jde o nové nebo použité 
zboží. V několika členských státech však může být zákonná záruka na použité výrobky 
smluvně snížena na 1 rok. Zkontrolujte své vnitrostátní právní předpisy, které provádějí 
směrnici o prodeji spotřebního zboží a souvisejících zárukách. 

 
20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44 / ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a souvisejících 
zárukách 
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PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY  

 

Od 1. ledna 2022 bude směrnice o prodeji a zárukách pro spotřebitele zrušena a nahrazena směrnicí (EU) 
2019/77121 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech smluv o prodeji zboží.  

 

3.4. Nekalé obchodní praktiky 

Obchodní praktika je nekalá, pokud je v rozporu s požadavky profesionální péče a narušuje, nebo 
může podstatně narušit ekonomické chování běžně informovaného, přiměřeně pozorného 
a obezřetného spotřebitele ve vztahu k zboží nebo službě.  

Směrnice o nekalých obchodních praktikách22 je plně harmonizována a vztahuje se na všechna 
odvětví (kromě finančních sektorů). Pro praxi se směrnice ukazuje jako velmi dobrý nástroj, který je 
vhodné znát a používat. Jeho implementace však zdaleka není jednotná. Například: 

• Spotřebitelé čelí nekalým obchodním praktikám v mnoha oblastech a stále více v digitální 
sféře (sociální síť, online platformy atd.).  

• Zavádějící environmentální tvrzení. Ta jsou nyní s existencí Evropského zeleného údělu 
ještě důležitější. Do přílohy směrnice „Omnibus“ byly přidány některé nové nekalé 
obchodní praktiky, například skryté reklamy nebo falešné recenze spotřebitelů. 
 

3.5. Nekalé smluvní podmínky 

Směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách (93/13/EHS) chrání spotřebitele před nekalými 
smluvními (obchodními) podmínkami, ze strany prodejci. Vztahuje se na všechny smlouvy o nákupu 
zboží a služeb, ať už se jedná o online nebo offline nákupy spotřebního zboží. Zde je neúplný seznam 
opakujících se nekalých doložek obsažených ve spotřebitelských smlouvách: 

• Spotřebitelé čelí smluvním podmínkám, které nesprávně zcela vylučují nebo omezují 
práva spotřebitelů na náhradu škody, pokud prodejce nesplní svou část smlouvy. 

• Někteří prodejci zahrnují do svých smluv ustanovení, která jim umožňují jednostranně 
vypovědět smlouvu, aniž by spotřebiteli přiznali stejné právo. 

• Někteří prodejci si vyhrazují právo jednostranně měnit smlouvy, aniž by k tomu měli 
oprávněný důvod a bez nutnosti upozornit spotřebitele. 

• Někteří prodejci vkládají do svých smluv doložky omezující možnost spotřebitelů na právní 
kroky/podání žaloby. 

 
21 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en 

22 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29 / ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu 
a o změně směrnice Rady 84/450 / EHS, směrnice 97/7 / ES, 98 / 27 / ES a 2002/65 / ES Evropského parlamentu a Rady a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých obchodních praktikách“) 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en
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4. ZÁKONY A PŘEDPISY NA EU A VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 

4.1. Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve smlouvách („UCTD“) 

• Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve 
spotřebitelských smlouvách. 

• Pokyny k výkladu a uplatňování směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve 
spotřebitelských smlouvách. 
 

Na národní úrovni: 

• Transpozice na národní úrovni jsou k dispozici zde.   
• Podle článku 8a směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách mohou členské státy 

přijmout vnitrostátní opatření, která jdou nad rámec požadavků UCTD. Tato tabulka 
shrnuje informace poskytnuté členskými státy (k 31. 5. 2019). 

Doplňková dokumentace: 

• K dispozici jsou praktické informace o směrnici o nepřiměřených podmínkách smlouvy zde.  
 

4.2 Směrnice o nekalých obchodních praktikách („UCPD“) 

• Směrnice 2005/29 / ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2005 o nekalých 
obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 
84/450/EHS, směrnic 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES Evropského parlamentu a Rady 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých 
obchodních praktikách“). 

• Interpretační pokyny pro směrnici o nekalých obchodních praktikách23. 
 

Na národní úrovni 

• Dostupné transpozice na národní úrovni jsou k dispozici zde.  

 

Doplňkové podklady:  

• Zpráva Evropské komise o uplatňování směrnice.  
• Sdělení Evropské komise o uplatňování směrnice.  

 
23 Pracovní dokument útvarů Komise o provádění směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách doprovázející sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů komplexní přístup k stimulace přeshraničního elektronického 
obchodu pro evropské občany a podniky - SWD/2016/0163 final 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:31993L0013
https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-eec_en
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex:32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0138
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4.3 Směrnice o právech spotřebitelů (CRD) 

• Směrnice 2011/83/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2011 o právech 
spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice 97/7/ES Evropského 
parlamentu a Rady (Text s významem pro EHP) 

• Pokyny EU o směrnici o právech spotřebitelů  

 

Na národní úrovni: 

• Transpozice na národní úrovni jsou k dispozici zde.  

 

Doplňková dokumentace:  

• Vzory pro digitální produkty zde. 
• Informační přehledy klíčových údajů o směrnici o právech spotřebitelů zde (v EN).  

 
 

4.4. Směrnice o prodeji spotřebního zboží a souvisejících zárukách 
Směrnice 1999/44/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. května 1999 o některých aspektech 
prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží  

 

Doplňkové podklady:  

• Právní záruky a obchodní záruky na spotřební zboží v EU, na Islandu a v Norsku „Stojí to za 
to?“ Zpráva ECC-NET (aktualizováno v dubnu 2019).  

• Záruky a reklamace – praktické informace.  

 
4.5. Právní odkazy na nové směrnice: „Omnibus“, „Digitální obsah“ a „Směrnice 
o prodeji zboží“ 

Nová směrnice „Omnibus“:  

Směrnice (EU) 2019/2161 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění 
směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání 
a modernizace pravidel Unie na ochranu spotřebitele.  

Na národní úrovni:   

• Transpozice na národní úrovni jsou dostupné zde. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_en_0_updated_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32011L0083
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0044
https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/REPORT-_GUARANTEE/garanties_update_2019.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/NIM/?uri=CELEX:31999L0044
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Nová směrnice o digitálním obsahu („DCD“).  

Směrnice (EU) 2019/770 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 2019 o některých 
aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb 

Nová směrnice o prodeji zboží („SoG“).  

Směrnice (EU) 2019/771 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 2019 o některých 
aspektech smluv o prodeji zboží, o změně nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a zrušení 
směrnice 1999/44/ES 

 

5. RELEVANTNÍ JUDIKATURA 

5.1. Databáze nekalých obchodních praktik 

Příloha 1 Pokynů k provádění / uplatňování SMĚRNICE 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách 
(2016) poskytuje seznam veškeré relevantní judikatury EU týkající se nekalých obchodních praktik. 

 

5.2. Databáze směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách  

Příloha 1 interpretačních pokynů k provádění směrnice poskytuje seznam veškeré relevantní 
judikatury EU týkajících se nepřiměřených smluvních podmínek.  

 

5.3. Dokumentace Evropského soudního dvora o případech spotřebitelského práva 

V roce 2018 zveřejnil Evropský soudní dvůr brožuru (v EN) shrnující hlavní rozhodnutí v oblasti 
spotřebitelského práva (UCTD, UCPD atd.).  

 

6. CO MOHOU SPOTŘEBITELÉ UDĚLAT, POKUD MAJÍ PROBLÉM? 

6.1. Vnitrostátní sdružení spotřebitelů 

V případě sporů mezi spotřebiteli a podnikateli mají spotřebitelské spolky mimořádně důležitou roli. 
Zde je přístupný seznam vnitrostátních spotřebitelských 
subjektů podle zemí.  

 

6.2. Evropská spotřebitelská centra (ECC-NET) 

ECC-NET je síť spotřebitelských center. Jsou způsobilí řešit 
přeshraniční problémy mezi spotřebitelem a obchodníkem. 
V každém členském státě EU a v Norsku a na Islandu existuje 
jedno Evropské spotřebitelské centrum (ECC). Seznam všech ECC 
je k dispozici zde.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:323:TOC
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/qd-05-17-118-en-n.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/our-partners-consumer-issues/national-consumer-bodies_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en
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6.3. Řízení o drobných nárocích před soudy a evropské řízení o drobných nárocích 
(„ESCP“) 

V mnoha zemích mohou spotřebitelé při sporech s obchodníky použít postupy pro drobné nároky. 
Tyto postupy jsou obvykle levnější a rychlejší než soudní řízení. Ale budu moci využít zjednodušené 
postupy pro drobné nároky? Obvykle existuje horní hranice hodnoty nároku. 

Pokud je obchodník v zahraničí, mohl by spotřebitel použít evropské řízení o drobných nárocích. 
Evropské řízení o drobných nárocích je zjednodušeným soudním řízení založeným na 
standardizovaném formuláři dostupném ve všech 28 jazycích EU. Jeho cílem je zjednodušit a urychlit 
vymáhání přeshraničních nároků do výše až 5 000 EUR. Tento postup je k dispozici ve všech členských 
státech EU s výjimkou Dánska. 

• Právní odkazy:  
o Nařízení (ES) č. 861/2007 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. července 2007, 

kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. 
o Nařízení (EU) č. 1215/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2012 

o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 
věcech (přepracované znění) – tzv. „Brusel I“.  
 

• Jak zjistit příslušný soud a vnitrostátní náklady řízení?  
o Nástroj k určení příslušného dostupného soudu zde 
o Nástroj k určení vnitrostátních nákladů na řízení zde.  

 
• Doplňková dokumentace o ESCP (Praktický průvodce pro aplikaci ESCP, Infografika pro 

spotřebitele, Leták pro právníky atd.) k dispozici zde. 

 

6.4. Veřejné orgány 

V některých případech mohou spotřebitelé podávat stížnosti vnitrostátním veřejným orgánům, 
například orgánům kontroly trhu nebo regulačním orgánům konkrétních odvětví. Ne všechny orgány 
však přijímají stížnosti od jednotlivých spotřebitelů. Úřady se rovněž nezabývají otázkami právní 
nápravy: např. úřad by mohl společnost sankcionovat za nekalé praktiky, ale nerozhodl by, zda má 
spotřebitel nárok na náhradu škody. 

 

Pokud se porušování práv spotřebitelů projevuje ve více zemích EU, orgány těchto zemí spolupracují 
a pomáhají si navzájem vyšetřovat prostřednictvím speciální sítě zvané Protection Protection 
Cooperation Network. 

 

• Právní základ: 

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do?clang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007R0861-20170714
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32012R1215
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_concerning_small_claims_procedure-306-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-en.do
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Nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání zákonů na ochranu spotřebitele a o zrušení nařízení 
(ES) č. 2006/2004 (Text s významem pro EHP).  

 

6.5. Orgány alternativního řešení sporů (ADR) a platforma online řešení sporů (ODR) 

Alternativní řešení sporů může být účinným způsobem, jak mohou jednotliví spotřebitelé vyřešit své 
spory s obchodníky a dosáhnout nápravy. Ve všech zemích EU existují orgány alternativního řešení 
sporů, které byly vytvořeny speciálně proto, aby spotřebitelům usnadnily a zlevnily řešení jejich 
problémů. 

 

Orgány mimosoudního řešení sporů (ADR) 

Definice: Mimosoudní řešení sporů (ADR) je alternativní proces řešení sporů mezi spotřebitelem 
a prodejcem za pomoci orgánu alternativního řešení sporů. 

• Právní základ: 

Směrnice 2013/11/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení 
spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES. Aktuální seznam 
dostupných orgánů ADR je přístupný zde (rozděleno podle zemí).  

 

Platforma pro řešení sporů on-line (ODR) 

Definice: Platforma pro řešení sporů on-line je oficiální web EU spravovaný Evropskou komisí. Jejím 
cílem je pomoci spotřebitelům a obchodníkům nalézt mimosoudní řešení jejich sporů. Platforma ODR 
je navržena tak, aby usnadňovala komunikaci mezi spotřebiteli, obchodníky a orgány alternativního 
řešení sporů. 

• Právní základ: 

Nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2013 o řešení 
spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES. Úplný 
seznam kontaktních míst ODR je k dispozici zde.  

Obecným subjektem ADR v ČR je Česká obchodní inspekce, specializovanými subjekty dle povahy 
sporu jsou finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Ty mohou řešit 
i spory se zahraničními subjekty, pokud k plnění došlo na území České republiky nebo souvisí-li plnění 
smlouvy s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. V přeshraničních sporech 
s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu ovšem mohou spotřebitelé nadále využít 
také neformalizovanou asistenci sítě Evropských spotřebitelských center. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0524
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.odrList#inline-nav-3
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6.6. Řádné soudní řízení 

Spotřebitelé mohou vždy použít postupy vnitrostátních soudů, protože přístup ke spravedlnosti je 
základním právem. V praxi by se však na soud obrátil velmi malý počet spotřebitelů, protože to je 
obvykle velmi zdlouhavé a nákladné. 

 

7. DALŠÍ ZAJÍMAVÉ NÁSTROJE: DATABÁZE JUDIKATURY EU  

Níže naleznete různé nástroje, které vám pomohou rychle vyhledat relevantní rozhodnutí. 

• Databáze Evropského soudního dvora (Curia) k dispozici ve všech jazycích EU - zde.  
• Databáze Eur-Lex : právní databáze Evropské unie: judikatura EU ve všech úředních jazycích 

EU, včetně judikatury z období před 17. 6. 1997 - zde 
• Databáze JURIFAST : druhý je provozován Asociací státních rad a nejvyšších správních 

jurisdikcí Evropské unie (ACA Europe), která obsahuje předběžné otázky Evropského soudního 
dvora a příslušné předběžné otázky soudů členských států (toto databáze funguje v angličtině 
a francouzštině) - k dispozici zde.  

• Databáze judikatury JURE: databáze byla vytvořena Evropskou komisí a obsahuje judikaturu 
o příslušnosti v občanských a obchodních věcech a o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 
v jiném státě, než ve kterém byl rozsudek vydán. To zahrnuje judikaturu k příslušným 
mezinárodním úmluvám (tj. Bruselská úmluva z roku 1968, Luganská úmluva z roku 1988, 
jakož i judikatura EU a členských států) - k dispozici zde.  

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) při ČOI jsou k nalezení zde: 
https://www.coi.cz/informace-o-adr/  

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html
http://www.aca-europe.eu/index.php/en/jurifast-en
https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/jure.html
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content of it represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
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