
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 15.11.2016 
Q2016) 7012 final

Vážený pan 
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CZ-118 26 PRAHAI

Vážený pane předsedo,

Za Evropskou komisi děkujeme Poslanecké sněmovně za její odůvodněné stanovisko k návrhu 
Komise týkajícímu se nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitele (COM(2016) 283 final}.

Jak vyžaduje čl. 114 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), návrh vychází 
z vysoké úrovně ochrany spotřebitele a přihlíží k novému vývoji v oblasti spotřebitelských 
trhů, jako je digitalizace a globalizace obchodních praktik. Měl by významně přispět 
k uvolnění potenciálu jednotného digitálního trhu, což je jedním z prioritních cílů Unie 
ve vztahu k hospodářskému růstu.

Přeshraniční vymáhání právních předpisů týkajících se ochrany spotřebitele musí být 
aktivnější a účinnější a musí umět čelit výzvám digitálních trhů, které fungují bez ohledu 
na hranice jednotlivých států. Míra dodržování stávajících pravidel je nízká: podle odhadů 
Komise 37 % obchodníků na hlavních internetových trzích nedodržuje právní předpisy Unie 
z oblasti ochrany spotřebitele, čímž spotřebitelům ročně způsobují škodu ve výši 770 milionů 
EUR1. Komise tedy vítá, že Poslanecká sněmovna podporuje návrh, který má strategický 
význam pro ochranu spotřebitele v Evropě.

Komise však bere velmi vážně názor Poslanecké sněmovny, že nové pravomoci, které 
orgánům stanoví článek 8 návrhu nejsou v souladu se zásadou subsidiarity.

1 Podle posouzení dopadů, které bylo připojeno k návrhu nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, 
SWD(2016) 164 final, 25.5.2016, http://ec.europa.eu/consumers/consumer riehts/unfair-trade/docs/cpc-
revision-proposal-impact-assessment en,pdf.

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_riehts/unfair-trade/docs/cpc-


Navrhovaná opatrení se týkají pouze případů s přeshraničním rozměrem, které nemohou 
členské státy řešit samostatně. V této souvislosti Komise návrh a související posouzení 
dopadu pečlivě prověřila tak, aby plně respektoval zásady subsidiarity a proporcionality. 
Návrh vychází ze stávajícího rámce přijatého v roce 2004 s cílem překlenout vnitrostátní 
jurisdikční omezení a poskytnout vnitrostátním orgánům příležitost k tomu, aby vzájemně 
spolupracovaly a řešily konkrétní otázky tak, aby spotřebitelé a obchodníci mohli plně 
využívat výhod jednotného trhu. Novinky, které návrh zavádí, se omezují na klíčové prvky 
nutné k tomu, aby byl tento rámec pro spolupráci modernizován a přizpůsoben dnešním 
digitálním trhům.

Návrh nezpochybňuje možnost členských států zvolit si systém prosazování práva, který 
považují za vhodný, a rozhodnout, které vnitrostátní subjekty příslušné k prosazování práva 
by navržené pravomoci vykonávaly a zda by je vykonávaly přímo v rámci vlastní pravomoci, 
nebo prostřednictvím podání k soudům. Návrh se drží zásady, že členské státy zajišťují, aby 
byly pravomoci vykonávány při plném dodržování zásady proporcionality.

Komise rovněž vzala řádně na vědomí znepokojení Poslanecké sněmovny nad tím, že návrh 
obsahuje ustanovení (zejména v článcích 10, čl. 11 odst. 5 a čl. 12 odst. 5), která Komisi 
zmocňují přijímat prováděcí akty, jež podle Poslanecké sněmovny mají příliš velký rozsah 
a omezovaly by možnosti členských států ovlivňovat právní předpisy Unie v této oblasti.

Návrh neobsahuje žádná ustanovení umožňující přijímání aktů v přenesené pravomoci, které 
by nové nařízení nebo jeho přílohy změnily. Přijímání prováděcích aktů se bude striktně 
opírat o ustanovení tohoto nového nařízení a bude fungovat v rámci jeho vymezení. 
Prováděcí akty proto nemohou ovlivnit nebo omezit pravomoci členských států v prosazování 
práva. Členské státy jsou navíc plně zapojeny do přijímání prováděcích aktů, a to 
prostřednictvím přezkumného postupu podle článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se 
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Pokud výbor podle článku 48 návrhu zaujme záporné stanovisko, 
Komise přijmout prováděcí opatření nemůže.

Komise rovněž vzala na vědomí obavy Poslanecké sněmovny v souvislosti s článkem 46 
návrhu, který Komisi umožňuje monitorovat provádění vnitrostátních plánů prosazování 
a poskytovat členským státům poradenství, včetně referenčních hodnot pro zdroje, a který 
podle sněmovny jde nad rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů návrhu.

Cílem vnitrostátních plánů prosazování je zajistit, aby byla účinně řešena rozsáhlá porušení 
práv, která se dotýkají mnoha spotřebitelů na jednotném trhu. Navrhované plány by měly být 
základem pro stanovení společných priorit v oblasti prosazování práva na jednotném trhu, na 
kterých se dohodnou příslušné orgány. Pokud má být tento proces plně realizován, je třeba 
jej koordinovat a monitorovat. Komise má nejlepší pozici k tomu, aby tuto koordinaci 
a monitorování vykonávala, protože členské státy tyto činnosti nemohou provádět jednotlivě.

Výše uvedená tvrzení vycházejí z původního návrhu Komise, který je v současné době 
předmětem legislativního procesu, na němž se podílí jak Evropský parlament, tak Rada, v níž 
je zastoupena i česká vláda.
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Kromě vysvětlení podaných ke stanovisku Poslanecké sněmovny by Komise ke svému návrhu 
ráda poskytla další technická upřesnění, jež uvádí v příloze.

Věříme, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Poslanecké sněmovny, a 
těšíme se na další pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda Komise

AÍ
U

Věra Jourová 
členka Komise
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PRÍLOHA

Komise pečlivě posoudila všechny otázky, které Poslanecká sněmovna ve svém odůvodněném 
stanovisku vyjádřila, a ráda by poskytla následující vysvětlení.

Vymáhání dodržování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele v celé Evropské unii 
chybí odpovídající společný základ, který je nezbytný, má-li tato oblast úspěšně čelit 
stávajícím technologickým výzyám. Podle článků 8 až 11 návrh požaduje, aby členské státy 
vybavily příslušné orgány minimálním rozsahem pravomocí. V zájmu řešení nedovolených 
praktik, zejména těch, k nimž dochází online, je potřeba, aby spolupráce orgánů byla 
rychlejší a účinnější. Sladění minimálních pravomocí mezi vnitrostátními orgány v celé EU 
nelze dosáhnout prostřednictvím jednotlivých opatření na vnitrostátní úrovni - musí naopak 
být stanovena na úrovni Unie, aby byla spolupráce orgánů zajištěna na základě pravomocí, 
které jsou vzájemně provázané a slučitelné. Bez tohoto společného základu by obchodníci, 
kteří nedodržují předpisy, využívali mezer v oblasti vymáhání práva tím, že by se přemístili do 
členských států, jejichž orgány k zásahu proti protiprávnímu jednání nejsou vybaveny.

Proporcionalita a nezbytnost jsou nezadatelnými zásadami jak práva Unie, tak správních 
předpisů členských států. Upravují volbu opatření, která jsou nezbytná k ukončení 
protiprávního jednání, např. opatření uvedená v článku 8 návrhu, a k nápravě škod, které 
takové jednání způsobilo. Rovněž upravují použití každé minimální pravomoci, aby bylo 
na základě konkrétních skutečností a okolností daného případu zajištěno, že přijatá 
vyšetřovací a donucovací opatření nepřesahují mírou nezbytnou pro ukončení protiprávního 
jednání a pro odstranění jeho škodlivých účinků.

Stejně jako v případě stávajícího nařízení návrh zachovává zásadu, že členské státy si mohou 
zvolit nejlepší řešení pro vymáhání práva v rámci svého právního systému, a zejména to, zda 
budou vnitrostátní orgány výkon navržených pravomocí uskutečňovat přímo v rámci své 
pravomoci, anebo prostřednictvím podání k soudům. Jak stávající nařízení, tak návrh tedy 
vycházejí z rozmanitosti a bohatství vnitrostátní právní tradic a plně je začleňují do rámce 
pro spolupráci.

A

Účelem prováděcích aktů, a zejména těch, jež jsou uvedeny v článku 10, čl. 11 odst. 5 a čl. 12 
odst. 5, je stanovit podrobnosti jungování informačních systémů, jejichž prostřednictvím se 
mají vyměňovat žádosti a jiná důvěrná sdělení a dokumenty, zjednodušit a umožnit výměnu 
žádostí a jiných informací mezi příslušnými orgány, stanovit lhůty pro odpovědi na tyto 
žádosti a na základě používání společných šablon umožnit jasné a srozumitelné oznamování 
a výměnu dokumentů a informací. Jedná se o technická opatření, která by byla přijata 
v rámci oblasti působnosti navrhovaného nařízení a která v žádném případě nemohou oblast 
jeho působnosti změnit ani rozšířit.

Prováděcí opatření ve smyslu článku 10 návrhu je kromě toho třeba stanovit proto, aby byly 
zavedeny společné metody pro použití minimálních pravomocí podle článku 8 a poskytnuty 
pokyny zejména v případě pravomoci nařídit odškodnění spotřebitelů, pravomoci k uzavření 
internetových stránek a pravomoci nařídit navrácení zisku získaného protiprávním jednáním.
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Prováděcí opatření stanovená včl.ll odst. 5 a čl. 12 odst. 5 návrhu jsou nezbytná 
k provádění žádostí o informace a o prosazení práva, ke stanovení lhůt pro odpovědi na tyto 
Žádosti, k zavedení standardních formulářů nutných pro provádění informačního systému 
(článek 43 návrhu), jehož prostřednictvím se budou vyměňovat všechny žádosti a odpovědi, 
jakož i další dokumenty, a pro provádění jednotlivých částí postupů a každodenní fungování 
mechanismu vzájemné pomoci. Tato ustanovení lze použít rovněž v případě potřeby vydat 
pokyny v zájmu jednotného, účinného a účelného fungování mechanismu vzájemné pomoci.

Zavedení lhůty stanovené v článku 4 návrhu je nezbytné k zajištění právní jistoty a účinnosti 
opatření proti ukončenému protiprávnímu jednání v přeshraničním kontextu. Bez tohoto 
ustanovení by nebylo jasné, v jaké lhůtě smějí příslušné orgány na žádost jiného příslušného 
orgánu uložit sankce za protiprávní jednání uvnitř Unie. To by způsobilo problémy 
ve spolupráci při přeshraničním vymáhání práva a v konečném důsledku by to vedlo 
k rozdílnému zacházení v rámci jednotného trhu jak se spotřebiteli, tak s obchodníky.

5


