„Alternative Dispute Resolution“ (ADR) v Evropské unii a v České republice

NEJVYŠŠÍ SOUD
ÚSEK MÍSTOPŘEDSEDY NS
ODDĚLENÍ EVIDENCE JUDIKATURY

Analýza úpravy alternativních řešení sporů
v jiných státech Evropské unie a judikatura
soudů České republiky

Zpracovatel:
Oddělení evidence judikatury
Vedoucí oddělení: JUDr. Petra Polišenská
Poradci pro judikaturu: Mgr. Radka Feberová, Mgr. Marie Hrabalová,
Mgr. Alžbeta Perejdová, Mgr. Anita Senáši

Datum zpracování:

19. května 2014

1

„Alternative Dispute Resolution“ (ADR) v Evropské unii a v České republice

Osnova
_____________________________________________
Osnova ……………………………………………………………………...str. 2
Seznam použitých zkratek………………………………………………....str. 3
I. díl
1./ Úvod……………………………………………………………………..str. 4
2./ ADR v České republice……………………………………………...str. 5-24
1. Spory v oblasti finančních služeb a produktů……………….....str. 5-6
2. Spory mezi jednotlivci; nájemní spory, ubytování, nemovitosti str. 7-8
3. Zaměstnanecké spory…………………………………………… str. 9
4. Rodinné spory………………………………………………….. str. 10
5. Trestní právo…………………………………………………str. 11-12
6. Spory mezi podnikateli……………………………………….....str. 13
7. Spory se státními orgány…………………………………… str. 14-16
8. Zdravotnické spory…………………………………………. str. 17-19
9. Spory v oblasti sportu (sportovní arbitráž)…………………. str. 20-21
10. Spory před Českým telekomunikačním úřadem………………...str. 22
11. Reziduální oblasti sporů……………………………………..str. 23-24
3./ ADR v Evropské unii……………………………………………....str. 25-43
1. ADR v Evropské unii – generální vývoj v EU……………... str. 25-32
2. ADR – situace v jednotlivých členských státech EU………. str. 33-45
II. díl
4./ Spotřebitel v České republice a v Evropské unii
5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii
6./ Závěr

2

„Alternative Dispute Resolution“ (ADR) v Evropské unii a v České republice

Seznam použitých zkratek
_____________________________________________
Právní předpis

Použitá zkratka

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva ČNR

Listina základních práv a svobod

Zákon č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o rozhodčím řízení

Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

obč. zák.

Zákon č. 89/2012 Sb.

o. z.

Zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů

o. s. ř.

Zákon č. 229/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o finančním arbitrovi

Zákon č. 202/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o mediaci

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

obch. zák.

Zákon č. 292/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

z. ř. s.

Zákon č. 257/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o Probační a mediační
službě

Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

tr. z.

Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů

tr. ř.

Zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů

tr. zák.

Zákon č. 2/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o kolektivním vyjednávání

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákoník práce

Zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zák. práce

Zákon č. 198/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

antidiskriminační zákon

Zákon č. 349/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o Veřejném ochránci práv

Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o svobodném přístupu
k informacím

Zákon č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o elektronických
komunikacích

Zákon č. 29/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o poštovních službách

Poznámka k použitým překladům cizojazyčných zdrojů
Použité cizojazyčné zdroje nejsou odbornými oficiálními překlady textace zdrojů.
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I./ Úvod
_____________________________________________
Předmětem této analýzy je exkurs do problematiky alternativních způsobů řešení
sporů neboli ADR z anglického sousloví „alternative dispute resolution“ na úrovni Evropské
unie z pohledu unijního práva, samozřejmě neopomíjeje ani právní úpravu v České republice
a situaci ADR v jednotlivých členských státech Evropské unie.
Mezi ADR postupy zařazujeme především mediaci, rozhodčí a smírčí řízení
a platformy pro řešení nároků smluvních stran na úrovni monokratických orgánů (např.
institut ombudsmana, arbitra), či před vícečlennými orgány typu komisí, výborů či jiných
příslušných kompetentních orgánů.
Obecně lze říci, že členské státy EU přistupují k odklonům od soudního řízení volbou
konkrétních ADR postupů diverzifikovaně, což platí i pro jednotlivé oblasti sporů, u nichž
jsou mimosoudní postupy řešení sporů přípustné.
Hlavním cílem tohoto exkursu je poukázat na právní rámec ADR postupů na úrovni EU
(I. díl), především je však (viz II. díl, kapitola č. 4./„Spotřebitel v České republice
a v Evropské unii“) věnována zvýšená pozornost i problematice spotřebitelského práva
v návaznosti na návrh nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2013/11/EU
ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů
a také oblasti online sporů v souvztažnosti k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Na tuto kapitolu dále tématicky navazuje i judikatorní pasáž (viz II. díl, kapitola č.
5./“Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii“).
Vzhledem k aktuálnosti problematiky spotřebitelských sporů je tedy na tuto zacílena
samostatná kapitola (kapitola č. 4./) doplněná o relevantní judikatorní pozadí (kapitola č. 5.),
které budou obsahem II. dílu analýzy.
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II./ ADR v České republice
_____________________________________________
1.

SPORY V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB A PRODUKTŮ

Dne 1. ledna 2003 vstoupil v účinnost zákon, kterým byl v České republice zřízen
pro mimosoudní vyrovnávání sporů mezi bankami a jejich klienty institut finančního
arbitra (zákon o finančním arbitrovi). Důvod jeho vzniku je potřeba spatřovat především
v článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997,
o přeshraničních převodech – platbách1.
Finanční arbitr může podle zákona o finančním arbitrovi rozhodovat spory mezi:
a) poskytovatelem platebních služeb a uživatelem platebních služeb při poskytování
platebních služeb – například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo
spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavatelem elektronických peněz a držitelem elektronických peněz při vydávání a zpětné
výměně elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného
s některými provozovateli veřejné dopravy.
Od 1. července 2011 je finanční arbitr příslušný rovněž k rozhodování sporů mezi:
c) věřitelem nebo zprostředkovatelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru – například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení
od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
d) investičním fondem, investiční společností nebo zahraniční investiční společností,
obchodníkem s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelem a spotřebitelem při
kolektivním investování prostřednictvím standardního fondu nebo speciálního fondu, který
shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti – například spor zákazníka s investiční
společností o správnost účtovaných poplatků.
Od 1. listopadu 2013 finančnímu arbitrovi přibyla pravomoc k rozhodování sporů mezi:
e) pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, pojistníkem,
pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným při nabízení, poskytování
nebo zprostředkování životního pojištění, a
f) provozovatelem směnárenské činnosti a zájemcem o provedení směnárenského obchodu
nebo osobou, se kterou byl směnárenský obchod proveden.2
Z judikatury Nejvyššího správního soudu plyne, že „finanční arbitr je orgánem
veřejné moci s pravomocí správního orgánu rozhodovat v individuálních případech
o subjektivních soukromých právech účastníků řízení před ním“ (viz rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 19. dubna 2007, sp. zn. 2 Afs 176/2006, uveřejněný pod č. 1258/2007
1

2

SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi a způsoby mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých
při převodu finančních prostředků ve vybraných státech s vyspělým bankovním průmyslem. Daně a finance.
roč. 2007, č. 3, s. 11. ASPI ID LIT28723CZ.
ČESKO. KANCELÁŘ FINANČNÍHO ARBITRA. Finanční arbitr – základní informace. KANCELÁŘ
FINANČNÍHO
ARBITRA
[online].
©
2014
[cit.
2014-04-16].
Dostupné
z: http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/zakladni-informace.html
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Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu3), k čemuž se přihlásil i Nejvyšší soud např.
ve svém rozsudku ze dne 26. ledna 2012, sp. zn. 25 Cdo 4744/2010, uveřejněný pod číslem
65/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, kde rovněž uvedl, že „za škodu způsobenou
při výkonu funkce finančního arbitra odpovídá stát“.4
Finanční arbitr k otázce své působnosti5 uvádí, že není oprávněn rozhodovat spory
vzniklé mezi poskytovateli a uživateli platebních služeb, pokud však k jejich vzniku nedošlo
při poskytování platebních služeb – finanční arbitr tak například není příslušný rozhodnout
spor o ochranu osobnosti, pokud poskytovatel platebních služeb omylem zveřejnil osobní
údaje uživatele na svých internetových stránkách.
Pro spory v oblasti finančních služeb a produktů ve zbývajících oblastech finančního trhu
chybí jakýkoliv jiný ucelený systém mimosoudního řešení. Pouze některé z velkých bank
zřídily své interní klientské ombudsmany s cílem zkvalitnit služby zákazníkům a odlišit se
od konkurence.6 V působnosti těchto ombudsmanů bývá řešení podnětů fyzických
a právnických osob coby klientů dané banky, přičemž jim především tito pomáhají se
složitějšími problémy či stížnostmi. Rozhodnutí ombudsmana není pro žádnou ze stran právně
závazné, nicméně v rámci smírčí procedury se banky zavazují jej respektovat.7
Současná právní úprava nevylučuje, aby byla pro vyřešení sporu v oblasti finančních
služeb a produktů využita mediace podle zákona o mediaci například v oblasti
spotřebitelských sporů při nedodržení smluvních podmínek. Výhodou této metody
alternativního řešení sporů je, že při mediaci nedochází k přerušení vazeb mezi stranami
sporu, protože výsledkem mediačního řízení je dohoda výhodná pro obě strany.8 V této oblasti
však lze mít pochybnosti o využitelnosti tohoto institutu.
Rovněž není současnou právní úpravou vyloučeno, aby spotřebitelé a finanční instituce své
majetkové spory vyřešili na základě vzájemné dohody s pomocí rozhodců podle zákona
o rozhodčím řízení9. Zákon o finančním arbitrovi však uvádí, že sjednání rozhodčí smlouvy
nevylučuje pravomoc finančního arbitra.

3
4
5
6

7

8
9

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. dubna 2007, sp. zn. 2 Afs 176/2006. Dostupné
z: www.nssoud.cz
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2012, sp. zn. 25 Cdo 4744/2010,
ECLI:CZ:NS:2012:25.CDO.4744.2010.1. Dostupné z: www.nsoud.cz
ČESKO. KANCELÁŘ FINANČNÍHO ARBITRA. Působnost finančního arbitra. In: FINARBITR [online]. ©
2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.finarbitr.cz/cs/oblasti/platebni-sluzby.html
HUSTÁK, Zdeněk. Ombudsman pro finanční služby nemá být jen věcí státu. In Bankovnipoplatky.com
[online]. © 2005-2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.bankovnipoplatky.com/ombudsman-profinancni-sluzby-nema-byt-jen-veci-statu-1262.html
TŮMOVÁ, Věra. Jak banky řeší stížnosti a reklamace klientů. In: Peníze.cz [online]. © 2000-2014 [cit. 201404-16]. Dostupné z: http://www.penize.cz/ochrana-spotrebitele/52217-jak-banky-resi-stiznosti-a-reklamaceklientu
ČESKO. ASOCIACE MEDIÁTORŮ ČR. Výhody mediace a typy sporů. In: AMČR [online]. © 2011 [cit.
2014-04-18]. Dostupné z: http://www.amcr.cz/vyhody-mediace-typy-sporu.php
ČESKO. MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Rámcová politika Ministerstva financí v oblasti
ochrany spotřebitele na finančním trhu: Příloha IV - „Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb
v ČR – přehled právní úpravy". In: MFČR [online]. © 2005-2013 [cit. 2014-04-17]. Dostupné
z:
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/regulace/ochrana-spotrebitele/ramcova-politika-mf-ochranyspotrebitele
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2.

SPORY MEZI JEDNOTLIVCI; NÁJEMNÍ SPORY, UBYTOVÁNÍ, NEMOVITOSTI

V České Republice lze ve sporech mezi jednotlivci také využívat některé
z alternativních způsobů řešení sporů. Jde především o cestu rozhodčího řízení a v poslední
době stále více popularizovanou mediaci.
V rámci rozhodčího řízení lze obecně v souladu s ustanovením § 2 zákona
o rozhodčím řízení řešit všechny majetkové spory, jestliže by strany mohly o předmětu sporu
uzavřít smír ve smyslu ustanovení § 99 o. s. ř. Spadají sem především spory o náhradu škody,
spory o vznik, změnu nebo zánik vlastnického práva a také spory na určení, zda tu právní
vztah nebo právo je, nebo není apod. Podmínkou, aby spor mezi jednotlivci mohl být řešen
prostřednictvím rozhodčího řízení, je existence rozhodčí smlouvy mezi stranami.10
Při určovaní, které spory mezi jednotlivci lze řešit prostřednictvím rozhodčího řízení,
je možné kromě jiného vycházet i z judikatury Nejvyššího soudu. Ve své rozhodovací praxi
Nejvyšší soud vyslovil, že ve smyslu ustanovení § 2 zákona o rozhodčím řízení lze
v rozhodčím řízení řešit také spor o vyklizení nemovitosti (srov. usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 25. září 2012, sp. zn. 32 Cdo 4061/201011) případně také o vyklizení bytu (srov.
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2010, sp. zn. 20 Cdo 476/200912). V posledně
jmenovaném rozhodnutí Nejvyšší soud dovodil závěr, že ve věcech nájmu bytu obecně lze
uzavřít rozhodčí doložku. Otázkou vlastnického práva se Nejvyšší soud zabýval v judikatuře
i v jiných souvislostech. V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2012,
sp. zn. 29 Cdo 5146/2009, uveřejněný pod číslem 129/2012 Sbírky soudních rozhodnutí
a stanovisek13 kupříkladu vyslovil, že: „Usnesení, jímž soud nařídil předběžné opatření,
kterým žalovanému zakázal nakládat s určitou věcí, nebrání tomu, aby rozhodčí soud v řízení
vedeném proti témuž žalovanému vydal rozhodčí nález, kterým uložil žalovanému danou věc
vydat.“ V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu se v souvislosti s rozhodčím řízením se kromě
sporů o vlastnické právo, případně týkajících se nájmu, můžeme setkat také se spory
ze směnek (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2009, sp. zn. 23 Cdo
2351/2007, uveřejněný pod číslem 2/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek14)
a jinými.
V důvodové zprávě k zákonu o mediaci bylo doporučeno, aby byla přijata koncepce,
podle které by v rámci mediace ve smyslu tohoto zákona měly být řešitelné všechny netrestní
věci – tj. občanskoprávní, rodinné, pracovní obchodní i správní věci. V případě správních věcí
by se však mělo jednat jen o soukromoprávní spory, kde jsou strany v rovném postavení a jen
ve věcech, v nichž lze věc vyřešit dohodou, případně smírem.15 Z toho vyplývá, že nic nebrání
10

SYRUČEK, Vladimír, Mgr. Alternativní řešení sporů. In: Česká komora realitních kanceláří [online]. ©
2008-2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.ckrk.cz/aktualita/30/rozhodci-rizeni-alternativni-resenisporu
11
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2012, sp. zn. 32 Cdo 4061/2010,
ECLI:CZ:NS:2012:32.CDO.4061.2010.1. Dostupné z: www.nsoud.cz
12
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2010, sp. zn. 20 Cdo 476/2009,
ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.476.2009.1. Dostupné z: www.nsoud.cz
13
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2012, sp. zn. 29 Cdo 5146/2009,
ECLI:CZ:NS:2012:29.CDO.5146.2009.1. Dostupné z: www.nsoud.cz
14
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2009, sp. zn. 23 Cdo 2351/2007,
ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.2351.2007.1. Dostupné z: www.nsoud.cz
15
PS PČR. Sněmovní tisk 426/0: Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů.
[online]. 2011, s. 27. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=72721
7

„Alternative Dispute Resolution“ (ADR) v Evropské unii a v České republice
tomu, aby bylo možné mediaci využít i jako způsob pro řešení kteréhokoliv
soukromoprávního sporu, tedy i sporu mezi jednotlivci navzájem.
Mediace je ve sporech mezi jednotlivci vhodná především tam, kde jsou strany
ve vzájemném vztahu a jsou závislé na vyřešení sporu, protože obě se svým chováním
na vzniku konfliktu podílely. Jde o způsob vhodný pro řešení konfliktů, kde je součástí řešení
podstatná náprava vztahů i do budoucna. Mediace se doporučuje zejména v jiných typech
sporů, ale z hlediska vhodnosti nelze mediaci jako způsob řešení konfliktů vyloučit také
ve sporech mezi jednotlivci, kupříkladu v sousedských vztazích.16
Mediace je nevhodná především v případech, kdy jsou účastníci pasivní a neprojevují ochotu
řešit konflikt, směřují své jednání tak, aby konflikt skončil vítězstvím jedné strany, spory
týkající se základních lidských práv atd.17
Aktuální a diskutovanou otázkou je také vykonatelnost dohod příp. „rozhodnutí“
vydaných v rámci alternativních způsobů řešení sporů. Na přípravě návrhu zákona o mediaci
pracovala skupina odborníků se zastoupením Soudcovské unie ČR, Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR, České advokátní komory, Asociace mediátorů ČR, Evropského institutu
pro smír, mediaci a rozhodčí řízení aj., která se v této otázce téměř jednoznačně shodla
na tom, že mediační dohoda by neměla být přímo vykonatelná (obdobně se k této otázce staví
i zahraniční právní úpravy). Jedním z argumentů pro tento závěr, které důvodová zpráva
uvádí, je fakt, že mediátor nemusí mít právnické vzdělání. Zástupci České advokátní komory
prosazovali, aby přímo vykonatelná byla alespoň mediační dohoda sepsaná mediátorem, který
je zároveň advokátem. Pracovní skupina se však přiklonila k řešení, kdy je k vykonatelnosti
mediační dohody potřebné schválení soudem.18
Vzhledem k povaze mediačního řízení a relativně krátké době účinnosti zákona
o mediaci dosud není k dispozici relevantní judikaturu k ilustraci tohoto způsobu řešení sporů.

16

ASOCIACE MEDIÁTORŮ ČR. Výhody mediace a typy sporů. [Amcr.cz online]. © 2011 [cit. 2014-04-16].
Dostupné z: http://www.amcr.cz/vyhody-mediace-typy-sporu/
17
PS PČR. Sněmovní tisk 426/0: Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů.
[online]. 2011, s. 22. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=72721
18
PS PČR. Sněmovní tisk 426/0: Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů.
[online]. 2011, s. 31. [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=72721
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3.

ZAMĚSTNANECKÉ SPORY

V právním prostředí ČR je nutné rozlišovat pracovněprávní spory individuální
a kolektivní a podle toho také zvažovat možnosti jejich mimosoudního řešení.
Řešení kolektivních sporů je, s výjimkou opravného prostředku proti rozhodnutí rozhodce
o plnění závazků z kolektivní smlouvy (srov. ustanovení § 14 zákona o kolektivním
vyjednávání), prakticky vyňato z pravomoci soudů.19 Mimosoudní řešení kolektivních sporů
je zakotveno přímo v zákoně o kolektivním vyjednávání, kde ustanovení § 11 a násl.
stanovuje, že kolektivní spory mají být primárně řešeny před zprostředkovatelem, pokud toto
jednání nebude úspěšné, mohou strany požádat o rozhodování rozhodce, a až následně soud.
Je nutno uvést, že z judikatury Ústavního soudu vyplývá, že rozhodce ve smyslu zákona
o kolektivním vyjednávání má postavení orgánu veřejné moci sui generis, neboť autoritativně
rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, které s ním nejsou v rovném postavení
(srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. IV. ÚS 402/0120).
V případě individuálních pracovněprávních sporů je pro jejich řešení možné využit
formu mediace nebo rozhodčího řízení. Možnost využití rozhodčího řízení bylo až do roku
2007 sporné, jelikož zák. práce v ustanovení § 207 uváděl, že pracovněprávní spory řeší
soudy, zákon o rozhodčím řízení výslovnou úpravu o pracovněprávních sporech neobsahuje
a judikatura jednoznačné stanovisko nezaujala. Od roku 2007, kdy bylo ze zákoníku práce
vypuštěno výše uvedené ustanovení, je možnost využití rozhodčího řízení v individuálních
pracovněprávních sporech nesporná.21 Aby pracovněprávní spor mohl být řešen
prostřednictvím rozhodčího řízení, musí být splněny obecné podmínky stanovené
v ustanovení § 2 zákona o rozhodčím řízení. Převažuje názor, že v rozhodčím řízení není
možné rozhodovat spory o neplatnost skončení pracovního poměru, jelikož pro zaměstnance
jsou tyto otázky významné z hlediska ochrany stability pracovního poměru.22
V odborné právnické obci je však diskutovaným tématem, jestli není na místě uvažovat
o specifickém pojímaní těchto vztahů s ohledem k rozhodčímu řízení, jak je tomu
u spotřebitelských smluv, jelikož i ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel je vyšší míra
faktické nerovnosti (zaměstnanec = „slabší“ strana). Některé názory se však kloní k ještě
radikálnějšímu řešení, kterým je úplné vyloučení pracovněprávních sporů z rozhodčího
řízení.23

19

PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů
a budoucnost. Právní rozhledy. 2013. č. 21, s. 725 a násl
20
Usnesení sp. zn. IV. ÚS 402/01 ze dne 29.
z: www.usoud.cz.
21
PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů
a budoucnost. Právní rozhledy. 2013. č. 21, s. 725 a násl.
22
PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů
a budoucnost. Právní rozhledy. 2013. č. 21, s. 725 a násl.
23
PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů
a budoucnost. Právní rozhledy. 2013. č. 21, s. 725 a násl.

v pracovněprávních vztazích – minulost, současnost
8. 2001, ECLI:CZ:US:2001:4.US.402.01. Dostupné
v pracovněprávních vztazích – minulost, současnost
v pracovněprávních vztazích – minulost, současnost
v pracovněprávních vztazích – minulost, současnost
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4.

RODINNÉ SPORY

Alternativní řešení sporů nalezne své uplatnění i ve věcech týkajících se rodiny.
V tomhle směru je obzvláště vhodná forma mediace, případně smírčího řízení. Ustanovení
§ 9 z. ř. s. uvádí, že i soud má vést účastníky k nalezení smírného řešení a ukládá soudu, aby
je informoval o možnostech mimosoudního smírčího řízení nebo mediačního jednání.
Ustanovení vyjadřuje preferenční snahy o smírné mimosoudní řešení tohoto typu sporů.24
Krajský soud v Českých Budějovicích se mimo jiné k otázce vhodnosti mediace
v rodinně právních sporech vyjádřil v rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze
dne 22. listopadu 2011, sp. zn. 15 Co 688/201125, ve kterém bylo rozhodováno
o úpravě styku rodiče s nezletilým dítětem, kde soud uvádí: „Pokud by měla být úspěšná
mediace, museli by být jedinci – rodiče – k ní motivováni.“ Vhodnost mediace při řešení
konfliktů je v z. ř. s. opakovaně zdůrazněna i ve vztahu k péči o nezletilé, když zákonodárce
v ustanovení § 474 § 470 ve vládním návrhu zákona26, pozn. autorů ukládá soudu možnost
uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání
nebo rodinné terapii, nebo jim nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie. Soud
má tedy směrovat rodiče, aby ve výše uvedených věcech směřovali ke smírnému řešení, a to
i za využití i jiných mimosoudních prostředků než je mediace podle zákona o mediaci
a o změně některých zákonů.27
O mediaci v rodinně právních věcech lze uvažovat i v souvislosti s fází výkonu rozhodnutí.
V ustanovení § 503 z. ř. s. je soudům dána možnost (pokud je to účelné) nařídit straně, která
neplní dobrovolně, první setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin.
Kromě sporů o děti a s dětmi spojených, lze mediací řešit také rodinné spory majetkové nebo
ostatní spory vztahové (např. související s rozvodem manželství, s oprávněními v rodině
a rozhodovacími pravomocemi, spory mezi dospělými příbuznými, mezi generacemi v rodině
apod.).28

24

PS PČR. Sněmovní tisk č. 931/0: Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních. [online]. 2013, s. 125.
[cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0
25
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. listopadu 2011, sp. zn. 15 Co 688/2011
26
PS PČR. Sněmovní tisk č. 931/0: Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních. [online]. 2013, s. 97.
[cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0
27
PS PČR. Sněmovní tisk 931/0: Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních. [online]. 2013, s. 184.
[cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=931&CT1=0
28
KOVÁŘOVÁ, Daniela. O co v rodinných sporech nejčastěji jde. In:Bulletin advokacie. [online]. 2013. [cit.
2014-04-16]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/rodinna-mediace?browser=full
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5.

TRESTNÍ PRÁVO

Rozvoj mediačních postupů v oblasti trestního práva v České republice je spjat
se vznikem Probační a mediační služby29. Mediací v trestním řízení v ČR se v souladu se
zákonem o Probační a mediační službě rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení
sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu
vykonávaná v souvislosti s trestním řízením.
V komentáři k tr. ř.30 se uvádí, že konečné rozhodnutí ve věci je však ponecháno
ve výlučné pravomoci soudu. Pokud dojde v rámci mediace mezi obviněným a poškozeným
k uzavření dohody o vypořádání vzájemných vztahů, může tím být splněna jedna z podmínek
pro uplatnění odklonu v trestním řízení.31 V usnesení Krajského soudu v Hradci Králové –
pobočky Pardubice ze dne 31. října 2006, sp. zn. 13 To 490/2006, uveřejněné pod číslem
13/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek32, tento soud uzavřel, že: „Povinnost
k náhradě nákladů poškozeného nelze uložit obviněnému, u kterého bylo rozhodnuto
o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání. To však nebrání
poškozenému v předcházejícím řízení uplatnit své nároky na náhradu dosavadních nákladů
poškozeného do dohody ohledně náhrady škody způsobené pachatelem.“
Rovněž „v adhezním řízení se soud musí vždy zabývat otázkou, zda uložení povinnosti
k náhradě škody způsobené trestným činem nebo k vydání bezdůvodného obohacení získaného
trestným činem ve smyslu § 228 odst. 1, věta za středníkem, tr. ř. nebrání zákonná překážka.
Za ni je možné považovat také dohodu o narovnání podle § 585 a násl. občanského zákoníku
uzavřenou mezi obviněným a poškozeným, pokud se týká závazku obviněného k náhradě škody
způsobené trestným činem nebo k vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem.
Důsledkem uzavření takové dohody je zánik závazku k náhradě škody nebo k vydání
bezdůvodného obohacení, takže těchto nároků se poškozený nemůže domáhat v adhezním
řízení. V takovém případě totiž dohoda o narovnání představuje nový závazek, jehož právním
důvodem vzniku není náhrada škody způsobená trestným činem nebo vydání bezdůvodného
obohacení získaného takovým činem na úkor poškozeného, ale jedná se o smluvní závazek.
Postup soudu podle § 228 odst. 1 tr. ř. je proto vyloučen.“ (viz usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 13. února 2013, sp. zn. 7 Tdo 75/2013, uveřejněné pod číslem 72/2013 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek33).
Mezi případy vhodné pro mediaci podle Probační a mediační služby34 patří majetková
kriminalita (tj. trestné činy krádeže, neoprávněné užívání cizí věci, podvody apod.), trestné
činy z nedbalosti, trestné činy v dopravě, trestné činy proti rodině, životu a zdraví, narušující
29

ROZUM, Jan a kol. Uplatnění mediace v systému trestní justice II. In: INSTITUT PRO KRIMINOLOGII
A SOCIÁLNÍ
PREVENCI
[online].
Praha,
2010
[cit.
2014-04-16].
Dostupné
z: http://www.ok.cz/iksp/docs/372.pdf
30
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád III. – Příloha II. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 4520.
31
ČESKO. NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ohrožené osoby a poškození –
Mediace. In: NSZ [online]. © 2012 [cit. 2014-04-17]. Dostupné z: http://www.nsz.cz/index.php/cs/ohroeneosoby-a-pokozeni/60
32
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky Pardubice ze dne 31. října 2006, sp. zn. 13 To
490/2006, ECLI:CZ:KSHKPA:2006:13.TO.490.2006.1. Dostupné z: www.nsoud.cz
33
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. února 2013, sp. zn. 7 Tdo 75/2013,
ECLI:CZ:NS:2013:7.TDO.75.2013.1. Dostupné z: www.nsoud.cz
34
ČESKO. PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA. Mediace mezi obětí a pachatelem. PMSCR [online]. ©
2002-2014 [cit. 2014-04-17].
Dostupné z: https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_letak_ng_MEDIACE_cz.pdf
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občanské soužití (tj. výtržnictví, ublížení na zdraví, rvačka, zanedbání povinné výživy apod.)
a provinění spáchané mladistvými. V tomto smyslu lze mediaci považovat za možnost
usnadňující řešení určité trestní věci mimo standardní trestní řízení, která posiluje
odpovědnost, aktivitu obviněného a oběti při hledání řešení sporu mezi obětí a obviněným.
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6.

SPORY MEZI PODNIKATELI

Spory mezi podnikateli bývají v České republice stále častěji řešeny mimosoudní cestou
– mediací a rozhodčím řízení.35 Stejně tak alternativní metody řešení sporů mezi podnikateli
jsou uplatňovány i ve členských státech EU, a to např. při odstoupení od kupní smlouvy,
nedodání zboží, chybném plnění povinností ze smluv, a dále pak u sporů mezi útvary podniku,
mezi společníky nebo spory, v nichž jsou strany reprezentovány zahraničními účastníky.36
Alternativně mohou být řešeny dále pak i spory z vadně zhotoveného díla – např. stavba,
spory z nájemní smlouvy – nezaplacený nájem, ze směnek, z uznání dluhu, odpovědnostní
spory a spory související s bezdůvodným obohacením.37
K otázce neshod v obchodních společnostech se např. vyjádřil Nejvyšší soud tak, že:
„Rozhodčí doložka uzavřená mezi společností a hlavním akcionářem, obsažená ve smlouvě
o převzetí jmění hlavním akcionářem, ostatní akcionáře společnosti, kteří stranou této
smlouvy nejsou, nezavazuje.“38 (srov. rozhodnutí sp. zn. 31 Cdo 1387/2009). Nejvyšší soud
dále řešil obdobnou problematiku i ve věci sp. zn. 29 Odo 499/2005.
Jestliže je podnikatel nucen řešit spor s bankovní institucí, je pro něj nejvhodnější
volbou řízení prostřednictvím finančního arbitra.39

35

Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci. Alternativní způsoby řešení sporů – Česká republika
[online]. © 2007 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_cze_cs.htm#2.2.
36
Podnikatel. cz. Podnikatel může řešit spory i mimosoudně. Mediace hledá řešení v dohodě © 2007-2014 [cit.
2014-04-16]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/podnikatel-muze-resit-spory-i-mimosoudne-mediace/
37
Rozhodčí soud při IAL SE. Co rozhodujeme třetí [online]. © 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://
http://www.rozhodcisoud.net/cz/sekce/co-rozhodujeme-266/
38
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2012, sp. zn. 31 Cdo 1387/2009,
ECLI:CZ:NS:2012:31.CDO.1387.2009.1. Dostupné z: www.nsoud.cz
39
Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci. Alternativní způsoby řešení sporů – Česká republika
[online]. © 2007 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_cze_cs.htm#2.2.
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7.

SPORY SE STÁTNÍMI ORGÁNY

V prostředí České republiky je pro spory jednotlivců se státními orgány zřízen institut
Veřejného ochránce práv (dále i jen jako „Ochránce“). Jde o veřejného činitele sui genesis,
jehož funkce a úkoly jsou stanoveny zákonem o Veřejném ochránci práv.
V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. září 2006, sp. zn. 7 As 18/200640,
ve kterém se soud zabýval otázkou, jestli lze Ochránce ustanovit opatrovníkem v soudním
řízení, lze také nalézt vymezení pojetí institutu Ochránce jako takového. Ochránce je
monokratický státní orgán, v rámci správy velice specifický. V užším slova smyslu je nutno
tento institut vymezit jako osobu Ochránce, příp. jeho zástupce. V širším smyslu slova je
pod tento institut nutno zahrnout i jeho Kancelář, která zabezpečuje plnění úkolů
po organizační, technické a také odborné stránce. Z judikatury Nejvyššího správního soudu
lze poukázat také na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. února 2008, sp. zn. 2
As 58/200741, které se týkalo poskytování informací v režimu zákona o svobodném přístupu
k informacím. Soud zde dospěl k závěru, že Ochránce není správním orgánem, nýbrž na
činnost veřejné správy dohlíží, a na jeho činnost nelze vztáhnout správní řád. Soud tedy
dospěl k závěru, že Ochránce jako specifický kontrolní státní orgán je povinným subjektem
podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím. Rozhodování
o žádostech o poskytnutí informací však není přímo na něm, nýbrž spadá mezi úkoly, které
pro Ochránce plní jeho kancelář.
Ochránce působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí,
vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání v rozporu s právem, právu sice
neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického
právního státu a principům dobré správy, nebo jsou-li tyto orgány nečinné.
Ochránce je oprávněn zabývat se stížnostmi, které směřují proti činnosti ministerstev
a jiných správních úřadů s působností pro celé území České republiky a správních úřadů jim
podléhajících, orgánů uzemní samosprávy (tj. obce a kraje), ale pouze při výkonu státní
správy, nikoli tam kde rozhodují ve vlastní působnosti (samospráva), České národní banky,
pokud působí jako správní úřad, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Policie České
republiky s výjimkou vyšetřování, kdy působí v trestním řízení, Armády České republiky
a Hradní stráže, Vězeňské služby České republiky, zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest
odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova a ochranné léčení, zdravotních pojišťoven,
orgánů soudu a státního zastupitelství při výkonu státní správy (zejména otázka průtahů
v řízení, nečinnosti soudů a nevhodného chování soudců), nikoliv proti samotnému
rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
Ochránce může vést nezávislá šetření, ale nemůže nahrazovat činnost orgánů státní
správy a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí. Při zjištění pochybení však může
od úřadů či institucí požadovat, aby zjednaly nápravu. Může zahájit šetření i z vlastní
iniciativy (např. na základě informací z médií).

40
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 2006, sp. zn. 7 As 18/2006. Dostupné z: www.nssoud.cz
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, sp. zn. 2 As 58/2007. Dostupné z: www.nssoud.cz
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Od roku 2006 vykonává Ochránce dohled nad dodržování práv osob omezených na
svobodě. Provádí systematické preventivní návštěvy zařízení, kde jsou nebo mohou být osoby
drženy na základě rozhodnutí či příkazu orgánu veřejné moci (např. soudu) nebo z důvodu
závislosti na poskytované péči (především z důvodu věku, zdravotního stavu, sociální situace
atp.). Jde například o policejní cely, věznice, azylová zařízení, léčebny dlouhodobě
nemocných, zařízení pro seniory, psychiatrické léčebny, zařízení ústavní výchovy aj.
V roce 2008 získal Ochránce zvláštní oprávnění v oblasti státní správy soudnictví –
právo navrhovat zahájení kárných řízení proti předsedům a místopředsedům soudu v případě,
že porušují povinnosti spojené s výkonem jejich funkcí. Schválením antidiskriminačního
zákona v roce 2009 se Ochránce stal orgánem pomáhajícím obětem diskriminace. Výše
uvedené zákonné vymezení působnosti však nedává Ochránci právo vstupovat
do soukromoprávních vztahů či sporů (včetně sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli,
i když jejich zaměstnavatelem je státní úřad). Jedinou výjimkou jsou stížnosti
na diskriminační jednání – v těchto případech Ochránce může zasahovat i v soukromoprávní
sféře. Ochránce také nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti soudů, není odvolacím
místem proti jejich rozhodnutí a není oprávněn zasahovat do činnosti výslovně
vyjmenovaných institucí, a to do činnosti soudů všech stupňů a typů v jejich rozhodovacích
pravomocích, do rozhodovací činnosti státních zastupitelství, Parlamentu, prezidenta
republiky a vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu, zpravodajské služby České republiky a
orgánů činných v trestním řízení.42
V rámci publikační činnosti Ochránce je nejdůležitější publikací Ochránce
každoroční Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv předkládaná a projednávaná
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, a dále tématické sborníky Stanoviska, s jejichž
vydáváním Ochránce začal v roce 2007, a které jsou určitou formou metodické pomoci
orgánům státní správy v jejich činnosti a současně mají pomáhat občanům zorientovat se
v určité právní oblasti, seznámit se se svými právy a s možnostmi řešení konkrétních
problémů. V roce 2009 vytvořil ochránce spolu s Ministerstvem vnitra ČR novou ediční řadu
Edice dobré správní praxe, zaměřenou na problematiku činnosti státní správy a samosprávy.
Řadu zajímavých právních názorů obsahují i sborníky z konferencí, seminářů a kulatých stolů
pořádaných Ochráncem v rámci osvětové činnosti. Přestože nejde o publikační činnost
v pravém slova smyslu, nelze opomenout informační letáky pro občany k nejčastějším
problémům, s nimiž se na Ochránce obracejí. Formou otázek a odpovědí vysvětlují konkrétní
situace a poskytují rady, jak je v nich třeba postupovat. Řada letáků se totiž týká oblastí,
do nichž Ochránce není oprávněn zasahovat a nemůže v takových případech pomoci jinak,
než právě jen radou.43
Obecně lze shrnout, že působnost Ochránce může někdy zdánlivě koincidovat
s kompetencí jiných ochraňujících systémů. Aktivity Ochránce bývají často srovnávány
42

ČESKO. VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Působnost veřejného ochránce práv. OCHRANCE [online]. ©
2014 Kancelář veřejného ochránce práv [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/pusobnostverejneho-ochrance-prav/
43
ČESKO. VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Působnost veřejného ochránce práv. OCHRANCE [online]. ©
2014 Kancelář veřejného ochránce práv [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/ dalsiaktivity/publikace/
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s výkonem soudnictví, vesměs spíše ve prospěch Ochránce. Soudní ochrana občana bývá
obvykle sice účinnější (vynutitelnost rozhodnutí), procesně ale podstatně právně
formalizovanější, a tudíž časově i finančně náročnější (zastupování, náklady řízení). Ochránce
nabízí rychlejší, prakticky neformální a poplatkům nepodléhající postup, jež zpravidla přináší
obdobné výsledky. Navíc se může zabývat i věcmi, které třeba ani soudně napadat nelze.
Ačkoliv Ochránce sám nemůže přímo aktivně zasáhnout do způsobu vyřízení konkrétní,
stěžovatelem napadené záležitosti, autorita jeho názorů a doporučení bývá nicméně
respektována. Ve vztahu k soudnictví tedy nemá Ochránce postavení instituce konkurenční,
ale komplementární.44

44

Důvodová zpráva k návrhu zákona o Veřejném ochránci práv, 349/1999 Dz, str. 3-4, In: beck-online
[online]. © 2009-2014, Nakladatelství C. H. Beck [cit. 2014-05-12]. Dostupné z: https://www.beck
online.cz/bo/document
view.seam?type=html&documentId=oz5f6mjzhe4v6mzuhfpwi6rnga&groupIndex=0&rowIndex=0&conversatio
nId=361877
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8.

ZDRAVOTNICKÉ SPORY

V České republice se v posledních letech stále více vyskytují neshody, které vyplývají
ze vztahů mezi pacientem, lékařem, pojišťovnou, zdravotnickým zařízením či Ministerstvem
zdravotnictví. V reakci na tuto situaci český právní řád umožňuje řešení těchto sporů nejen
standardní soudní cestou, ale i formou alternativního řešení sporů. Alternativně lze
zdravotnických spor řešit buď podáním stížnosti na místě k tomu určeném přímo v konkrétní
nemocnici, nebo podáním žaloby u rozhodčího soudu, nebo v neposlední řadě mediací.
Pacienti, zpravidla velkých nemocnic, mají možnost se svými stížnostmi obracet
na zdravotnického či pacientského ombudsmana. Jedná se o poměrně novou službu
nemocnic poskytovanou směrem k pacientům. Avšak některé nemocnice pacientského
ombudsmana měli už v minulosti, ale pro nedostatek stížností jemu podávaných byly nuceny
zrušit tento institut. Současný ministr zdravotnictví, pan MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,
se plánuje zasadit o to, aby byla tato funkce ombudsmana rozšířena po celé České republice.45
Posláním pacientského ombudsmana je zejména vyřizování podnětů klientů
a pacientů nemocnic, přispívání jednak k lepší kvalitě zdravotnických služeb a poskytované
zdravotní péče, ale také ke zlepšení vztahů mezi pacienty a zdravotníky. Ustanovením pozice
pacientského ombudsmana dochází k úplně novému způsobu a přístupu k vyřizování podnětů
klientů a pacientů. Smyslem je přispět k vytvoření funkčního systému vyřizování těchto
podnětů, se zvýšeným důrazem na zlepšení komunikace mezi zdravotníky a jejich pacienty,
ale i ostatními, nezdravotnickými profesemi, zajišťujícími služby klientům nemocnic.46
Pacientský ombudsman je zpravidla dobře znalý zdravotnického práva, musí být
při své činnosti nezávislý, avšak v bezprostředním kontaktu s kompetentními zástupci
nemocnic. Některé nemocnice, jako např. Krajská zdravotní, a. s., svěřuje ombudsmanovi
pravomoc k provádění vlastního šetření ve sporech mezi stěžovateli a pracovníky Krajské
zdravotní, a. s. Ombudsman této společnosti nemá sice právní prostředky, jimiž by
do činnosti, proti níž konkrétní stížnosti či podání směřují, mohl přímo zasahovat, ale jeho
stanoviska budou vedoucími pracovníky Krajské zdravotní, a. s. vnímána.47
V případě, že se strany rozhodnou řešit spor před rozhodčím soudem, tak
kompetentním subjektem pro rozhodování majetkových úhradových sporů ve zdravotnictví
nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení je Rozhodčí soud při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Jedná se o stálý rozhodčí soud,
který by svojí činností mohl omezit či dokonce odstranit případné nerovnosti v přístupu
ke kvalitní péči, dále pak by mohl posílit postavení pacientů, kteří jsou v horším zdravotním
stavu a zejména by zcela určitě došlo k rychlejšímu vyřešení případných sporů.48
Z Listiny základních práv a svobod z článku 31 vyplývá, že občané mají právo na bezplatnou
zdravotní péči na základě veřejného pojištění, proto by rozhodčí soud „mohl rozhodovat spory
mezi pojištěncem a zdravotní pojišťovnou například tehdy, pokud by pojišťovna odmítla
45

Český rozhlas. Stížností nemocných na lékaře přibývá, smiřovat je má pacientský ombudsman. [online]. ©
1997-2014 [cit. 2014-05-07]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/stiznosti-nemocnychna-lekare-pribyva-smirovat-je-ma-pacientsky-ombudsman--1330994
46
Krajská zdravotní a.s. Pacientský ombucman [online]. © 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné
z: http://www.kzcr.eu/informace-pro-pacienty/pacientsky-ombudsman/default.aspx
47
Krajská zdravotní a.s. Pacientský ombucman [online]. © 2014 [cit. 2014-05-06]. Dostupné
z: http://www.kzcr.eu/informace-pro-pacienty/pacientsky-ombudsman/default.aspx
48
KOCINA Jan, POLÁČEK Bohumil a kolektiv. Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2011. s. 144. ISBN 978-807380-349-0
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uhradit péči, která patří do předem definovaného pojistného krytí. Jestliže zdravotní
pojišťovna neuhradí smluvnímu zdravotnickému zařízení zdravotní služby, které toto zařízení
poskytovalo pojištěnci, může také teoreticky dojít ke sporu řešitelnému v rozhodčím řízení.
Dalším okruhem sporů pak mohou být spory z nekvalitně poskytnuté péče pojištěnci s tím, že
se nezkoumá, zda šlo o péči hrazenou pojišťovnou nebo pojištěncem.“49
Spory o péči nutnou a neodkladnou zatím však podle stávající právní úpravy není možné řešit
před rozhodčím soudem, „přičemž příkladem může být rozhodnutí Městského soudu v Praze
(sp. zn. 14 Co 261/2009), kdy pojištěnec de iure i de facto doplatí na rozpor mezi
kvalifikovaným posouzením, co za péči nutnou a neodkladnou považuje pojištěnec, co
pojišťovna a co poskytovatel.“ 50
Fakt, že se zdravotnické spory začaly řešit před Rozhodčím soudem při Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je velkým přínosem, který by měl
mít pozitivní dopad na oblast oblasti zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče
pro pojištěnce, na ochranu postavení a kvalitu tržního prostředí zdravotních pojišťoven
a posílení právní jistoty pro zdravotnická zařízení a lékaře. 51
I přesto, že řada nemocnic či jiných zdravotnických zařízení má zprovozněn systém,
prostřednictvím něhož si mohou pacienti stěžovat, ať už prostřednictvím pacientského
ombudsmana nebo prostřednictvím stížnosti, není tento způsob řešení sporů pro všechny
pacienty přijatelný, jelikož se mohou cítit nespokojeni a zároveň nechtějí spor řešit
před soudem. Právě pro tyto stěžovatele – pacienty je vhodné, aby byl zdravotnický spor
řešen prostřednictvím mediátora.
Mediátor je obecně považován za neutrální a nestrannou osobu, jejíž činnost je cíleně
vedena k tomu, aby byl spor co nejrychleji, levněji a zároveň smírně vyřešen. Liga lidských
práv se dlouhodobě věnuje problematice práv pacientů. Z její dlouholeté praxe vyplývá ten
závěr, že se ve zdravotnických zařízeních se jen zřídka řeší problém přímo s pacientem. Často
nemocnice vyčkává, zda poškozený pacient začne spor řešit soudně či mu dojde energie se
dále věcí zabývat. V minulosti těmto zařízením většinou bylo vyčkávání ku prospěchu, jelikož
se pacienti do zdlouhavých a velmi náročných zdravotnických sporů pouštěli neradi. Avšak
s rostoucí počtem judikatury a zároveň s vyšší výší přiznávaných odškodnění se tato situace
v posledních letech změnila a pacienti se řešení sporu před soudem tolik neobávají. Proto jsou
i zdravotnická zařízení více nakloněna k řešení sporů mimosoudní, rychlejší a levnější
cestou.52Mediátor pokládá stranám sporu otázky, které napomohou spor vyřešit např. tím, že
se škůdce omluví, zaplatí smluvenou částku, nebo pouze příjme určitá opatření, která zajistí,
že se podobná situace už nebude opakovat. Bohužel je nutné podotknou, že se zřídka stává, že
se mediátorovi během 4 až 5 informativních setkání nepodaří dovést strany k dohodě
k vyřešení zdravotnického sporu. Strany se v takovém případě musejí obrátit na jinou instituci
oprávněnou k řešení sporu. Schůzky s mediátorem by měly být založeny na důvěře a
otevřenosti, proto je žádoucí, aby ve smlouvě o mediaci byl upraven zákaz použití veškerých
záznamů z mediace jako důkazu v případném soudním řízení.53
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Poskytování zdravotní péče je zároveň založeno na obchodním vztahu mezi smluvními
zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami. Ke sporům mezi těmito subjekty
dochází nejčastěji na základě vypracovaných revizních zpráv od zdravotní pojišťovny. Jejich
výsledkem bývá stav, kdy pojišťovna zpětně neuzná zdravotnickému zařízení úhrady
poskytnuté zdravotní péče a požaduje její vrácení. V případě rozdílných názorů mezi
zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením je možné jejich spor řešit prostřednictvím
dvoustranného jednání. Tato možnost bývá zpravidla smluvně ošetřena ve smlouvě. 54
Pokud se smluvní strany při dialogu nedohodnu, tak mohou spor řešit prostřednictvím
smírčího řízení. „Smírčí řízení mezi smluvními zdravotnickými zařízeními a VZP vychází
z 'Dohody o řešení sporů smírčím řízením'. Byla uzavřena 1. 4. 1997 s Dodatkem č. 1,
z 14. 10. 1998. Je podepsána na jedné straně VZP ČR, na druhé straně 11 signatáři –
představiteli různých sdružení smluvních zdravotnických zařízení. Je mezi nimi i ČLK. Z toho
je zřejmé, že smírčí řízení se nevztahuje na spory s jinými zdravotními pojišťovnami.“ 55
Předmětem smírčího jednání jsou spory související s rozhodnutím revizním lékařů,
s úhradou poskytnuté zdravotní péče, s uplatňováním regulačních mechanismů a opatření,
s porušováním metodických materiálů a postupů tvořících přílohy smlouvy, s ochranou práv
pojištěnců či s ochranou práv zdravotnického zařízení vyplývajících ze smlouvy se zdravotní
pojišťovnou.56 Výsledkem smírčího řízení není rozhodnutí, ale zaujaté stanovisko a návrhy
řešení.57
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9.

SPORY V OBLASTI SPORTU (SPORTOVNÍ ARBITRÁŽ)

České sportovní odvětví se stává čím dál více komercionalizované, a proto přibývá
i počet právních sporů, které je třeba řešit. Spory v oblasti sportu se v prvé řadě řeší interními
mechanismy dané sportovní organizace. Až po té co jsou tyto vyčerpány, tak se účastníci
zpravidla mohou obracet na soud. Řízení před soudem s sebou přináší několik hledisek, které
nejsou v oblasti sportovních sporů žádoucí. Řízení jsou často zdlouhavá a velmi náročná
pro osobu soudce, který nemusí vždy podrobně znát specifika konkrétní sportovní oblasti.58
Dalším nežádoucím faktorem je veřejnost řízení, která je zneužívána zejména médii. Z těchto
důvodů je k řešení sportovních sporů doporučováno rozhodčí řízení či mediace. Tyto dva
způsoby jsou i praxí stále více využívány. Rozhodnutí rozhodčího soudu je exekučním
titulem, který poskytuje stranám záruku. Mediací sice nedojde k vydání exekučního titulu, ale
strany se k ní přiklání zejména proto, že je neformální a pomáhá spor vyřešit i v počátečním
stádiu.
České sportovní prostředí funguje často na stejných principech jako zahraniční
prostředí, a to včetně základních podstat při řešení sporů např. prostřednictvím rozhodčího
řízení. Důvodem je to, že významné české sporty jsou organizovány pyramidovým způsobem.
Na vrcholu dané organizační struktury je zpravidla mezinárodní organizace, která, nebo které
svojí činností přispívají ke sjednocování všech druhů sportovních pravidel.59
Pravidla českých sportovních organizací by měla být naprosto v souladu s pravidly
mezinárodních organizací. „Pokud pravidla mezinárodních a národních sportovních
organizací upravují povinnost řešení sporů prostřednictvím rozhodčího řízení, pak jde
z hlediska formy rozhodčí smlouvy o rozhodčí doložky. Naopak, jestliže rozhodčí řízení
v pravidlech není výslovně zmíněno, pak nic nebrání tomu, aby subjekty uzavřely rozhodčí
doložku ex ante, popřípadě smlouvu o rozhodci ex post. Pokud pravidla sportovních
organizací nestanoví jinak, může probíhat rozhodčí řízení ad hoc, nebo rozhodčí řízení
institucionální.“ 60
Jako nejčastěji volený institucionální rozhodčí soud bývá Rozhodčí soud pro sport (CAS)
v Lausanne, který vznikl z iniciativy Mezinárodního olympijského výboru. CAS bývá také
označován „Nejvyšším sportovním soudem“. CAS svým rozhodováním zasahuje hlouběji
do vod sportovní regulace a obecně nemusí tolik řešit případnou argumentaci jako obecné
soudy. Rozhodnutí je vydáváno v experty z oboru, a to v poměrně krátké době (v řádech
několika měsíců).61 Organizační struktura CAS je tvořena komorami (Divisions). V rámci
jedné komory (Ordinary Arbitration Division) probíhají řízení o běžných komerčních sporech
a u druhé komory jsou pak vedeny procesy, které by se daly přirovnat k řízením
před odvolacím soudem. K této (Appeal Divisions) se účastníci obracejí při napadání
rozhodnutí, jež vydaly různé sportovní asociace. U CAS je možné také spor řešit za pomoci
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a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2011. s. 147. ISBN 978-807380-349-0
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KOCINA Jan, POLÁČEK Bohumil a kolektiv. Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2011. s. 147. ISBN 978-807380-349-0
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mediátora, před kterým však nelze řešit všechny typy sporu jako např. disciplinární věci
(v oblasti dopingu).62
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10.

SPORY PŘED ČESKÝM TELEKOMUNIKAČNÍM ÚŘADEM

Český telekomunikační úřad (dále i jen jako „Úřad“) byl zřízen zákonem
o elektronických komunikacích ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon
státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování
podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Úřad
je právním nástupcem Českého telekomunikačního úřadu, který byl jako samostatný správní
úřad zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ke dni 1. července 2000.
Úřad působí jako nezávislý regulační úřad v oblasti elektronických komunikací a
poštovních služeb a zároveň i jako orgán ochrany spotřebitele v daném sektoru, přičemž
tato jeho úloha regulátora a orgánu ochrany spotřebitele pro alternativní řešení
spotřebitelských sporů bude ještě více akcentována s transpozicí Směrnice 2013/11/EU
o alternativním řešení spotřebitelských sporů63 do českého právního řádu. Regulace
e-komunikací je Úřadem prováděna za účelem nahradit chybějící účinky hospodářské soutěže,
vytvářet předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů
a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí.64 Dále Úřad podle
zákona o poštovních službách zajišťuje ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu poštovních
služeb, vede evidenci provozovatelů, provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních
služeb a přezkoumává nutnost uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby,
rozhoduje o udělení poštovní licence a dohlíží, zda provozovatelé plní své povinnosti podle
tohoto zákona.65 Mimo jiné Úřad ve své činnosti prosazuje zájmy koncových uživatelů a to
tím, že Úřad zajišťuje v souladu s ustanoveními zákona o elektronických komunikacích
vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Úřad zveřejňuje praktické informace z oblasti služeb
elektronických komunikací, dále informace z oblasti používání rádiových a koncových
telekomunikačních zařízení s cílem poskytnout účastníkům/spotřebitelům takové informace,
aby se dokázali vyhnout rizikovým situacím, podvodnému jednání a nekalým obchodním
praktikám v oblasti elektronických komunikací.66
Nad rámec shora uvedených aktivit dále Úřad rozhoduje mimosoudně spory mezi
osobami vykonávajícími komunikační činnost a uživateli/spotřebiteli na jejich návrh, pokud
se spor týká povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích (včetně sporů
o peněžitá plnění), dále spory mezi podnikateli podnikajícími v elektronických komunikacích,
spory v oblasti poštovních služeb na návrh účastníků služeb včetně sporů mezi podnikateli
v souladu se zákonem o poštovních službách.
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11.

REZIDUÁLNÍ OBLASTI SPORŮ

Nad uvedené jednotlivé kategorie sporů v rámci prezentované typologie podle
generalizovaného předmětu (právní oblasti) sporu (např. rodinné spory, spotřebitelské spory,
podnikatelské spory) se nabízí ADR postupy aplikovat i v případech sporů ze specifičtějších
(užších) právní oblastí, které pak lze zahrnout do kategorie tzv. reziduálních (zbytkových)
sporů.
V České republice se jedná o oblast tzv. svobodných povolání představované
především smírčím řízením před příslušnou samosprávnou stavovskou (profesní)
komorou. Pokud jde o vymezení profesní samosprávy, tak Ústavní soud ve svém nálezu
ze dne 16. dubna 2003, sp. zn. I. ÚS 181/01, uvádí, že jde o problematiku týkající se tzv.
zájmové samosprávy, konkrétně profesních komor s povinným členstvím, sdružujících
samostatně výdělečné fyzické osoby v určitých povoláních, kde je dán silný veřejný zájem na
jejich řádném výkonu. Tyto komory jsou právnickými osobami veřejného práva, zřizované
zákonem, vybavené oprávněním vydávat různé vnitřní předpisy pro komoru a její členy, kteří
se jim musí s ohledem na povinné členství podřídit. Komora tak nad těmito členy –
příslušníky určitého profesního stavu – vykonává určitá mocenská oprávnění, mezi něž
typicky patří – kárná pravomoc.67
Za ústavní základ profesní samosprávy lze mít článek 21 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod, který zaručuje občanům právo na účast na správě veřejných záležitostí.68
Každá komora s povinným členstvím je koncipována z hlediska legislativní úpravy nejméně
na jednom zákonném předpisu, kterým byla daná komora zřízena.
Zákonem byly v právním řádu České republiky zřízeny následující profesní komory, a to
Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora, Komora
patentových zástupců České republiky, Komora veterinárních lékařů České republiky,
Notářská komora České republiky a notářské komory v sídlech krajských soudů, Česká
komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Komora daňových poradců České republiky, Komora auditorů České republiky, Česká
advokátní komora a Exekutorská komora České republiky.
U profesních komor s povinným členstvím, sdružující samostatně výdělečné fyzické
osoby v určitých povoláních, je dán silný veřejný zájem na jejich řádném výkonu. Tyto
komory jsou právnickými osobami veřejného práva, zřizované zákonem, vybavené
oprávněním vydávat různé vnitřní předpisy pro komoru a její členy, kteří se jimi musí s
ohledem na povinné členství podřídit. Komora tak nad těmito členy – příslušníky určitého
profesního stavu – vykonává určitá mocenská oprávnění, mezi něž typicky patří právě kárná
pravomoc. Tato pravomoc však samozřejmě není bezbřehá, je regulována zákonem a proti
rozhodnutí, které členu komory stanoví jakékoli povinnosti, musí být umožněno podat návrh
na soudní přezkum.69 Volené orgány členy komor pak vykonávají dohled nad respektováním
závazných právních předpisů, stavovských (profesních) předpisů a pravidel a jejich porušení
kárně trestají.
67
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Členům některých z českých profesních komor pak v rámci předcházení zahájení sporných
soudních nebo jiných řízení (přestupkové či rozhodčí řízení) je uložena příslušným
stavovským předpisem (smírčím řádem) zpravidla povinnost za určitých podmínek absolvovat
smírčí řízení. To je koncipováno jako obligatorní nebo fakultativní smírčí řízení např.
exekutorským smírčím řádem70 nebo advokátním smírčím řádem71. Účelem smírčího řízení je
vést účastníky sporu k jeho vyřešení smírem.

70

Čl. 1 odst. 1 Usnesení Sněmu Exekutorské komory České republiky ze dne 28. února 2006, kterým se upravuje
smírčí řízení (exekutorský smírčí řád)
71
Čl. 1 odst. 1 Usnesení Představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. 4. 2006, kterým
se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád) ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č.
1/2003 Věstníku ze dne 17. února 2003
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III./ ADR v Evropské unii
_____________________________________________
1.

GENERÁLNÍ VÝVOJ ADR V EU

Kromě tradičního řešení sporů soudní cestou mohou spotřebitelé a podniky
v některých členských státech využít tzv. systémy alternativního řešení sporů. Pojem
alternativní řešení sporů se vztahuje na mimosoudní postupy jako je smírčí řízení, mediace,
rozhodčí řízení, rada pro stížnosti. Řada právních předpisů EU pro jednotlivá odvětví
obsahuje doložku o alternativním řešení sporů a směrnice o mediaci podporuje smírné
urovnání sporů, včetně sporů spotřebitelských.72
V rámci Evropské unie lze sledovat unifikační a harmonizační tendence co se ADR
týká již řadu let. Počátky těchto snah lze najít již v roce 1999 na zasedání Evropské rady, které
se konalo dne 15. –16. října ve finském Tampere. Výsledkem tohoto zasedání byla mimo jiné
i výzva, aby byl zabezpečen lepší přístup občanů Evropské unie ke spravedlnosti, a to mimo
jiné i vytvořením alternativních, mimosoudních postupů pro řešení sporů.73
Právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele na úrovni EU a na úrovni členských
států byly v posledních desetiletích významně posíleny. Zajištění skutečného vymáhání
právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele představuje hlavní prioritu spotřebitelských
strategií EU a pilíř Evropského programu pro spotřebitele, který byl předložen v květnu roku
2012.74
Na evropské úrovni již v současné době existuje vícero sítí vnitrostátních orgánů, na
jejichž vzniku se podílela Evropská komise a jejichž cílem je usnadnit občanům přístup
k mimosoudním způsobům řešení přeshraničních sporů.
Jednou z největších je ECC-Net neboli Síť evropských spotřebitelských center
(z anglického „European Consumer Centers Network“), která vznikla v roce 2005 spojením
dvou dříve existujících sítí na ochranu spotřebitele EEJ-Net a Euroguichets75. Byla zřízena
především za účelem pomoci spotřebitelům při řešení přeshraničních sporů se společnostmi
poskytujícími vadné výrobky nebo služby. Za tímto účelem zejména informuje spotřebitele
o možnostech využití ADR a taktéž zajišťuje praktickou asistenci při výběru správné formy
stížnosti nebo při překládaní stížností do cizích jazyků. 76 ECC-Net je tvořena přibližně 30
72
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evropskými spotřebitelskými centry, které se nacházejí ve všech zemích EU a dále v Norsku
a na Islandu.77 Každý stát v rámci ECC-Net zřizuje ústřední místo, které slouží jako kontaktní
bod pro spotřebitele usilujícího o mimosoudní urovnání sporů v jiném státě. Evropská komise
poskytuje technickou podporu pro vytváření a provoz sítě a koordinuje provoz celé sítě.78
Další sítí je FIN-Net (z anglického „Financial Dispute Resolution Network“), která je
rovněž tvořena zeměmi Evropského hospodářského prostoru, tedy členskými státy Evropské
unie, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. FIN-Net byla spuštěna Evropskou komisí
v roce 2001 Její funkcí je spolupráce při mimosoudním vyřizování sporů mezi spotřebiteli
a poskytovateli finančních služeb, tj. bankami, pojišťovnami, investičními společnostmi
a obdobnými subjekty v přeshraničních záležitostech.79
Síť SOLVIT byla vytvořena v roce 2002 Evropskou komisí, členskými státy EU,
Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem pro občany cestující do zahraničí a pro podniky
aktivně obchodující přes hranice. SOLVIT jim poskytuje rychlé a pragmatické řešení
problémů způsobených porušením práva EU orgány veřejné moci. SOLVIT je alternativou
k jiným způsobům řešení problémů jako je národní soudní řízení, formální stížnosti Komisi
nebo petice.80 Na SOLVIT se lze obrátit v otázkách týkajících se oblastí uznávání odborných
kvalifikací, víz a práva pobytu, obchodu a poskytování služeb, motorových vozidel a
řidičských průkazů, rodinných dávek, důchodových práv, práce v zahraničí, dávek
v nezaměstnanosti, zdravotního pojištění, přístupu ke vzdělání, přeshraničního pohybu
kapitálu a plateb nebo vrácení DPH. Jednotlivé případy se vyřizují převážně on-line a
spolupracují na nich vždy dvě centra – místní neboli tzv. domácí centrum a centrum země,
kde vznikl problém neboli tzv. řídicí centrum. Cílem ze strany sítě SOLVIT je nalézt řešení
případu do 10 týdnů od chvíle, kdy se daným případem začne zabývat centrum SOLVIT
v zemi, kde daný problém vznikl.81
ECODIR (z anglického „Electronic Consumer Dispute Resolution“) pomáhá
spotřebitelům a podnikatelům předcházet nebo řešit své stížnosti a spory on-line pomocí
rychlé, efektivní a cenově dostupné služby. Elektronické řešení spotřebitelských sporů je
výsledkem práce Evropské komise na zlepšení přístupu evropských spotřebitelů k právní
ochraně. Hlavním cílem je vytvořit nástroj řešení sporů, který je snadno přístupný.82 ECODIR
funguje na principu negociace a je-li to nezbytné také mediace. Vše je poskytováno v rámci
zabezpečeného on-line prostředí.83
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Již v roce 2002 vydala Evropská Komise tzv. Zelenou knihu o alternativním řešení
sporů v občanských a obchodních věcech (dále i jen jako „Zelená kniha“)84, která uvádí 3
hlavní důvody zvýšeného zájmu o alternativní řešení sporů:
1.
Zvyšování povědomí o alternativním řešení sporů má vést k obecnému zlepšení
přístupu k spravedlnosti v každodenním životě.
2.
ADR získává čím dál tím větší pozornost ze strany mnoha členských států,
které na jeho podporu také již přijaly speciální legislativní úpravu.
3.
ADR je politickou prioritou, kterou opakovaně zdůrazňují orgány Evropské
unie, kterých úkolem je podporovat tyto alternativní metody, zajistit prostředí
pro jejich příznivý rozvoj a udělat vše proto, aby byla zaručena jejich kvalita.
Zelená kniha se zabývá výhradně ADR ve věcech občanských a obchodních, včetně sporů
zaměstnaneckých a spotřebitelských. Je potřeba upozornit na tu skutečnost, že Zelená kniha
rozumí pod pojem ADR mimosoudní postupy řešení sporů vedené neutrální třetí stranou,
s výjimkou řádného rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení má podle Zelené knihy blíže
ke qvasi-soudnímu řízení než k ADR, jelikož rozhodčí nález může nahradit soudní rozhodnutí
a rozhodčí řízení jako takové je předmětem mnoha samostatných legislativních aktů, jak
na vnitrostátní úrovni jednotlivých členských států, tak na mezinárodní úrovni.85 Pro účely
této analýzy však rozhodčí řízení budeme považovat za jednu z forem ADR.
V návaznosti na tento dokument byla přijata celá řada závazných i nezávazných aktů
upravujících tuto problematiku. Vybraná legislativa bude dále zmíněna a případně rozebrána
v dalších částech analýzy.
Ve světle výše uvedeného vydala Evropská Komise v letech 1998 – 2001 (kromě
jiného) dvě doporučení - Doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách
pro orgány příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů86 a Doporučení
Komise 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány při řešení
spotřebitelských sporů dohodou87, které zakotvily základní principy, které by měly splňovat
mechanismy ADR.
Principy, které by měly jednotlivé způsoby ADR podle doporučení splňovat, jsou88:

84

EU. Green paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law. EUR-LEX. online. cit.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Princip nezávislosti
Princip transparentnosti
Princip kontradiktornosti
Princip efektivnosti
Princip svobody
Princip zákonnosti
Princip možného zastoupení

V rámci členských států Evropské unie se vývoj, povaha a způsoby mimosoudního
řešení sporů (ADR) značně liší, a proto si Generální ředitelství pro zdraví a ochranu
spotřebitele nechalo vypracovat studii89 o ADR v Evropské unii. V roce 2009 byl výsledek
vydán pod názvem „Studie o používání alternativního řešení sporů v Evropské unii“90
na kterou v roce 2011 navázala „Studie o přeshraničním alternativním řešení sporů
v Evropské unii“91.
Cílem Studie o používání alternativního řešení sporů v Evropské unii bylo vytvořit
náhled na mechanismy ADR, které se uplatňují v rámci Evropské unie. Na základě získaných
dat byla analyzována rozmanitost mechanismů, existující nedostatky a mimo jiné i to, jestli
jsou zjištěné mechanismy ADR v souladu s výše uvedenými doporučeními Komise. Hlubší
analýza proběhla na vzorku 15 vybraných mechanismů ADR působících v různých členských
státech.92
Bylo zjištěno, že v rámci Evropské unie k roku 2009 fungovalo 750 rozmanitých
alternativních způsobů řešení sporů. Z nichž bylo jen 60% notifikováno Evropské Komisi.
Rozmanitost se netýkala jen Evropské unie jako celku, nýbrž rozdíly se daly najít i v rámci
samotných členských států. Tyto se týkaly především způsobu založení (veřejné vs. soukromé
mechanismy) a s tím spojeným způsobem financování, případně povinnosti alternativní
způsob řešení využít (povinná účast vs. dobrovolná). Mechanismy se lišily také ve výsledku
postupu. Některé postupy ADR končí závazným rozhodnutím, jiné nezávazným doporučením,
nebo dohodou, nicméně v praxi se můžeme setkat také s kombinací možných výsledků.
V rámci ADR fungujících v členských státech Evropské unie lze kromě individuálního
uplatnění nároků v některých případech také postupovat kolektivně (např. kolektivní postup
pro spotřebitele, kteří uplatňují podobné nároky vůči jednomu podniku). Ze studie vyplývá, že
v roce 2009 to bylo možné jen ve velmi malém počtu ADR. Tuto možnost nabízel méně než
jeden z pěti systémů. Mezi hlavní překážky pro širší uplatnění ADR pro řešení „kolektivních“
případů patří složitost postupu a nezávazná povaha rozhodnutí vydaných v ADR. Nedostatky
89

Studie byla zpracována externím kontraktorem a tedy názory v této studii vyjádřené nepředstavují přímo
názory Evropské komise. Evropská komise nezaručuje správnost údajů v této studii obsažených a zřekla se
odpovědnosti za jejich užití. Viz. sekce „Studies“ bod I) EU. EUROPEAN COMMISSION. Collective redress.
EC.EUROPA. online Last Update: 04-12-2013 cit. 2014-05-13.
Dostupné z: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/collective_redress_en.htm
90
EU. CIVIC CONSULTING OF THE CONSUMER POLICY EVALUATION CONSORTIUM (CPEC). Studie o používání
alternativního řešení sporů v Evropské unii. CPEC [online]. © 2009 [cit. 2014-04-18].
Dostupné z: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_study.pdf
91
EU. DIRECTORATE-GENERALE FOR INTERNAL POLICIES. Studie o přeshraničním alternativním
řešení sporů v Evropské unii. IMCO [online]. © 2011 [cit. 2014-04-18]. Dostupné
z: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/imco/dv/adr_study_/adr_study_en.pdf
92
EU. CIVIC CONSULTING OF THE CONSUMER POLICY EVALUATION CONSORTIUM (CPEC). Studie o používání
alternativního řešení sporů v Evropské unii, s. 29, CPEC [online]. © 2009 [cit. 2014-05-05]. Dostupné
z: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_study.pdf
28

„Alternative Dispute Resolution“ (ADR) v Evropské unii a v České republice
v možnostech využití ADR byly identifikovány jak sektorové, tak geografické (tyto budou
dále zmíněny u jednotlivých členských států zvlášť).93
Na základě (z)analyzovaných podkladů bylo konstatováno, že systémy ADR obecně
splňují požadavky na ně kladené ve dvou výše uvedených doporučeních. Problematickým byl
však shledán princip transparentnosti, jelikož řada systémů nemá vlastní webové stránky
a obecně je pro subjekty obtížné získat informace o jednotlivých alternativách, jak by mohli
svoji situaci mimosoudně řešit. Výsledkem studie bylo celkové doporučení, aby Evropská
Komise výše uvedené dokumenty (Doporučení Komise 2001/310/ES94 a Doporučení Komise
98/257/ES95) aktualizovala, nebo alespoň vydala pokyny k aplikaci, jelikož docházelo
k nejasnostem, který dokument kdy aplikovat. Dále bylo navrženo, aby byl seznam principů
obsažený v doporučeních doplněn o tzv. nejlepší procesní postupy (z anglického „best
procedural practices“) a tento byl vydán v podobě směrnice, nebo prostřednictvím
formálnějších průmyslných standardů vytvořených odbornou organizací .96
Snahy Evropské unie o zpřístupnění ADR do všech členských států vyústily
v centralizovaný elektronický systém stížností provozovaný Sítí evropských
spotřebitelských center (ESC), který hraje zásadní roli při překlenutí jazykových rozdílů
mezi spotřebiteli a obchodníky. Navíc národní ESC může přímo zasahovat do přeshraničních
sporů, pokud v daném členském státě není k dispozici žádný systém ADR97.
O dva roky později (2011) byla zpracována Studie o přeshraničním alternativním
řešení sporů v Evropské unii, která se však už úžeji zaměřovala na problematiku uplatnění
ADR v přeshraničních sporech98. Tato analýza navazuje na výše uvedenou studii z roku
200999, rekapituluje její závěry a doplňuje je o některé nové poznatky. Kromě jiného
zobecňuje poznatky studie z roku 2009 a zahrnuje základní kategorizaci alternativních
způsobů řešení sporů.
Tato studie uvádí, že i mezi velkou diverzifikovanou skupinou schémat ADR
existujících v EU je možné najít některé společné rysy jako je otázka financování (soukromé
93
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pomocí příspěvků členů či poplatků, nebo státní), závaznosti výsledku řízení, nákladů
pro spotřebitele, délky řízení apod. Rovněž je podle studie možné vysledovat vzrůstající trend
využití ADR v rámci EU (viz Graf č. 1).
Graf č. 1: Využití ADR v rámci EU

Zdroj: Studie o přeshraničním alternativním řešení sporů v Evropské unii, s. 27

Studie o přeshraničním alternativním řešení sporů v Evropské unii dále uvádí, že
použití alternativního řešení sporů není rovnoměrně rozloženo v jednotlivých členských
státech, jak ukazuje následující schéma (počet případů ADR na 1000 obyvatel v roce 2007):
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Obrázek č. 1: Srovnání počtu ADR v jednotlivých státech EU

Zdroj: Studie o přeshraničním alternativním řešení sporů v Evropské unii, s. 29

Mechanismy ADR dělí studie podle následujících kritérií100:
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Přátelská dohoda
Přeshraniční
Národní
Podnárodní
Vícero oblastí
Jedena oblast

* Notifikací v tomto smyslu myšleno oznámení mechanismu ADR Evropské Komisi
a prohlášení jejího souladu s příslušnými doporučeními. Od roku 2009, kdy bylo Komisi
notifikováno jen asi 60% všech mechanismů ADR nelze pozorovat výrazné zlepšení.
Výjimkou je však (kromě několika dalších) Česká republika, která nenotifikovala v roce 2009
žádný systém, avšak do roku 2011 jich notifikovala celkem 5. Počet notifikovaných systémů
však nemusí indikovat a také zaručovat lepší přístup subjektů k možnostem mimosoudního
řešení sporů. Např. Německo má notifikovaných 200 systémů, avšak přístup k ADR je
omezenější než např. v Nizozemí, které má notifikováno jenom 4 systémy, avšak jeden z nich
pokrývá až 50 různých oblastí101.
I přes celkový pokrok v dostupnosti a využívání alternativního řešení sporů, zmíněné
studie identifikují několik překážek, které brání využívání alternativního řešení sporů
spotřebitelů v celé EU. Hlavní problémy s přeshraničním ADR se překrývají s problémy
na národní úrovni, přičemž jsou doplněny specifiky přeshraničních situací jako např. jazykové
bariéry a fyzická nepřítomnost spotřebitele v zemi obchodníka. FIN-Net uvádí, že je patrná
silná disbalance v pokrytí finančních služeb možností alternativního řešení sporů v rámci celé
EU. Výzkumy ECC-Net poukazují na nedostatek pokrytí ADR v oblasti cestovního ruchu
a služeb souvisejících s cestováním.102
V následující části se pokusíme ilustrativně nastínit některé existující možnosti
alternativního řešení sporů v jednotlivých členských státech Evropské unie. Jen pro úplnost
uvádíme, že za určitý odklon od standardního soudního řízení lze považovat také speciální
zjednodušený postup pro řešení sporů týkajících se drobných pohledávek. V roce 2007 bylo
vydáno Nařízení (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích103,
které poskytuje zjednodušený postup pro řešení přeshraničních sporů nepřesahující částku
2000 Eur. Toto nařízení je použitelné ve všech členských státech s výjimkou Dánska.104
V některých členských státech se lze setkat také s obdobným zjednodušeným řízením
o vnitrostátních drobných nárocích. Jak bude uvedeno dále, v jednotlivých státech se liší
limity, do kterých jsou nároky považovány za „drobné“.
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2.

SITUACE V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH
ČLENSKÝ
STÁTECH EU

Belgické království
V Belgii existuje několik desítek (podle dostupných údajů z roku 2011 jich bylo 40)
způsobů alternativního řešení sporů (veřejných i soukromých). Většinu z těchto mechanismů
je možné uplatnit pouze v rámci určitého sektoru – např. existuje Komise pro spory v oblasti
služeb souvisejících s cestováním (z francouzského
fran
„Commission
Commission de Litiges Voyages“
Voyages“),
Mediační služba v oblasti telekomunikací (z francouzského „Service
„Service de médiation pour les
télécommunications“)) či Veřejný ochránce práv pro cestující v železniční přepravě (z
francouzského „Médiateur
Médiateur auprès de la SNCB“) – nebo jsou na místní úrovni – např.
Antverpy či Charleroi mají své městské mediátory (z francouzského „des
„des médiateurs des
villes d’Anvers et de Charleroi“).
Charleroi“ Proces ADR obvykle v této zemi obecně trvá jeden až šest
měsíců. V průměru 74,4 % obchodních
obchodních společností se přizpůsobí rozhodnutí příslušného ADR
orgánu. Nedostatky byly zjištěny v několika odvětvích včetně energetiky a dopravy. V roce
2009 Mediační služba v oblasti telekomunikací obdržela stížnosti týkající se zrušení poplatků
a plateb za SMS. Asi 93 % z těchto stížností mediační služba dovedla ke smírčí dohodě.
V Belgii existuje smírčí řízení (konciliace) pro spory týkající se nároků, které nepřevyšují
částku 1860 eur. Průměrná délka tohoto druhu řízení je jeden rok. Neexistuje žádný postup
pro kolektivní odškodnění spotřebitelů v Belgii. Nicméně, byl v parlamentu předložen návrh
zákona, který by měl usnadnit kolektivní řešení sporů.105

Bulharská republika
V Bulharsku bylo vytvořeno 9 komisí, které
které fungují pod záštitou Komise pro ochranu
spotřebitele, Smírčí komise pro platební spory a Rozhodčího soudu při Bulharské obchodní
a průmyslové komoře. Nedávno bylo u Okresního soudu v Sofii vytvořeno Centrum
pro dohody a zprostředkování. Bylo zjištěno, že
že tento orgán by mohl být uplatnitelný v řadě
odvětví (např. energetika, finanční služby, cestovní ruch a doprava, telekomunikace apod.).
Zvláštní postup, pokud jde o uplatňování drobných nároků, není zaveden. K uplatnění těchto
nároků lze
ze využít běžné soudní řízení. V Bulharsku lze také uplatňovat nároky kolektivně.
Nároky na náhradu škody, které mají podobný základ může u soudu uplat
uplatnit sdružení
spotřebitelů, jehož cílem je pomoci spotřebitelům při nárokování kompenzace individuální
újmy.106
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Dánské království
V Dánsku existuje 20 (podle údajů z roku 2012) sektorově zaměřený
zaměřených komisí
pro mimosoudní řešení soukromých sporů, které jsou schváleny ministrem. Veřejná Komise
pro spotřebitelské stížnosti („Consumer
(„
Complaints Board“)) se zabývá stížnostmi
spotřebitelů, které spadají mimo oblast působnosti soukromých sektorových komisí. Komise
vydává doporučení, která se, pokud strany nemají námitky, stávají závaznými. Nedostatky
v možnostech řešit spory mimosoudně lze spatřovat v oblasti dopravy. Vnitrostátní řízení
pro drobné nároky lze užít pro pohledávky pod částku 6 700 Eur. Odvolání není možné podat
u nároku, který nepřevyšuje částku 1 330 Eur. Pokud souhlasí obě strany, mohou být v tomto
řízení řešeny i spory nad částku 6 700 Eur a spory pod tuto částku mohou být naopak řešeny
v běžném soudním řízení. Od ledna roku 2008 lze v Dánsku také řešit nároky k odškodnění
spotřebitelů kolektivně. Proces je založen především na systému opt-in,
opt in, který může být
zahájen jednotlivými spotřebiteli, Spotřebitelskou radou, jinou reprezentativní spotřebitelskou
organizací nebo spotřebitelským ombudsmanem. Pro nároky, které jsou tvořeny menšími
částkami, může spotřebitelský ombudsman zahájit řízení na opt-out
opt
bázi.107

Estonská republika
V Estonsku fungují 2 (údaj z roku 2013) systémy ADR: Výbor pro stížnosti
spotřebitelů (z anglického „The
The Consumer Complaint Commitee“),
Commitee“), což je veřejnoprávní
orgán, který se zabývá spotřebitelskými stížnostmi týkajícími se zboží a služeb a Rozhodčí
soud pro pojistné věci (z anglického „Insurance
„
Court of Arbitration“),
), u kterého je na rozd
rozdíl
od Výboru pro stížnosti spotřebitelů pro pojišťovatele účast na řízení povinná. Mezery byly
zjištěny v oblasti některých finančních služeb. Výbor pro stížnosti spotřebitelů vyřizuje
záležitosti zhruba ve lhůtě jednoho měsíce. V Estonsku je možné využít speciální řízení
o drobných nárocích u pohledávek pod částku 1 278 Eur. V Estonsku není možné řešit nároky
na odškodnění spotřebitelů kolektivně.108

Finská republika
Ve Finsku lze najít orgány pro ADR působící v několika oblastech. Kupříkladu tzv.
Rada pro spotřebitelské spory (ze švédského „Konsumenttvistenämnden“
„Konsumenttvistenämnden“), která je
veřejnoprávním orgánem, nebo Ombudsman pro oblast finančnictví a pojištovnictví
(ze švédského „Försäkrings--och finansrådgivningen“),
), který se zabývá spory z finanční
107
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oblasti, bankovnictví, pojišťovnictví a také případy týkajícími se cenných papírů. Místní
poradce pro spotřebitele může také zastupovat spotřebitele ve sporech. Tyto orgány byly
založeny na základě spolupráce vlády a průmyslného sektoru. Oba tyto oorgány vydávají
nezávazná doporučení. Řízení u Rady pro spotřebitelské spory trvalo v průměru 66-12 měsíců
a v 80 % případech se strany držely vydaného doporučení. Co se ombudsmana týká, řízení
u něj trvalo v průměru 3 – 6 měsíců a doporučení bylo dodrženo v 99 % případů. Speciální
postup pro vnitrostátní řízení o drobných nárocích ve finském právním řádu není zakotven.
Tyto nároky lze uplatňovat prostřednictvím standardního soudního řízení. Od roku 2007 je
ombudsman oprávněn podat kolektivní žalobu. Řízení je založeno na opt
opt-in systému a již
zaznamenalo několik úspěchů.109

Francouzská republika
Ve Francii funguje přes 30 systémů ADR. Některé z těchto systémů jsou veřejné (např.
Veřejný ochránce práv110, Komise pro řešení spotřebitelských sporů111), jiné jsou soukromé
(Mediátor francouzské federace pojišťoven112 aj.). Ve Francii se lze setkat s orgány ADR,
které působí jak na lokální, tak na národní úrovni. 80% případů je vyřešeno ve lhůtě 30 – 90
dnů, míra dodržování rozhodnutí v těchto procesech vydaných, se pohybuje
uje mezi 84 – 100%.
Nedostatky byly zjištěny v oblasti dopravy a turismu. Ve Francii vznikla v nedávné době
Komise pro mediaci ve spotřebitelských věcech (z anglického „Commission
„Commission for Consumer
Mediation“).
). Tento orgán je zodpovědný za vypracování Listiny nejlepších
nejlepších praktik a měl by
ročně zveřejňovat zprávu o nejlepších a nejhorších praktikách. Ve Francii lze pro drobné
nároky do částky 4 000 Eur využít zvláštní soudní řízení, u kterého však není přípustné
odvolání. Ve Francii je také možné řešit spory kolektivně.
kolektivně. Kvalifikované spotřebitelské
organizace přijmou opatření v případech, kdy alespoň 2 spotřebitelé jsou obětí nekalé praktiky
podnikatele. Pro zastupování u soudu musí však spotřebitelé organizaci výslovně pověřit.
Tyto organizace však nejsou oprávněny
oprávněny uskutečňovat veřejné výzvy (prostřednictvím např.
televize nebo rádia), aby se spotřebitelé k uplatněnému nároku připojili. Spotřebitelská
organizace může také vystupovat v trestním řízení jako civilní účastník uplatňující nárok
na náhradu škody při porušení
ušení kolektivního spotřebitelského zájmu.113

Chorvatská republika
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Vzhledem k faktu, že Chorvatsko do Evropské unie přistoupilo teprve k 1. červenci
2013, máme (s ohledem na srovnání s jinými členskými státy Evropské unie) k dispozici jen
kusé informace o mechanismech ADR v tomto státě fungujících. Základ možnosti
alternativního řešení sporů byl v Chorvatsku položen v roce 2003 přijetím zákona o mediaci
(Zakon o mirenju, N.N. 163/03. i 79/09)
79/09 . V roce 2006 byl u Obchodního soudu v Záhře
Záhřebu započat
pilotní projekt, kdy byla mediace poprvé představena jako alternativní způsob
k soudnímu řešení sporů. V průběhu roku 2006 byl projekt rozšířen na dalších 8 městských
soudů ve větších chorvatských městech. Cílem projektu bylo vytvoření systému alternativního
řešení sporů a jeho přizpůsobení evropským standardům. V pozdějších letech s přijetím
nového chorvatského občanského soudního řádu (Zakon o parničnom postupku, N.N. 84/08
84/08) byl
zaveden systém mediace v rámci celého soudního řízení a tím se soudům
soudům otevřela možnost
využívat mediaci častěji jako rychlejší a ekonomičtější způsob řešení sporů.114 V Chorvatsku
lze také využívat cestu rozhodčího řízení (Zakon o arbitraži, N.N. 88/01115). Závěrem lze říct, že
svým vstupem do Evropské unie na sebe Chorvatsko přebralo závazky,
závazky, které pro něj vyplývají
z přístupových smluv, a také se po něj stal závazným právní řád EU. Lze proto očekávat, že
v průběhu doby bude nevyhnutelné, aby Chorvatsko přijalo opatření pro další rozvoj
mechanismů ADR v souladu se standardy Evropské unie.

Irská republika
Irské mechanismy ADR jsou sektorově dělené. Mezi veřejné patří například
Ombudsman pro oblast finančních služeb (z anglického „Financial
„Financial Services Ombudsman“
Ombudsman“),
mezi soukromé naopak Irská asociace přímého prodeje (z anglickéh „„Direct Selling
Association of Ireland“).
). Většina z těchto systémů působí celonárodně. Nedostatečné
možnosti mimosoudního řešení sporů lze spatřovat v oblasti dopravy a poštovních služeb.
Mimosoudní řízení v Irsku trvá průměrně 90 dní. Při uplatňování drobných nár
nároků do částky
2 000 Eur, ať už vnitrostátních nebo příhraničních, lze v Irsku využít speciální postup. Co se
vnitrostátních nároků týká, lze v těchto věcech proti rozhodnutí první instance podat odvolání.
Speciální soudce pro řízení o drobných nárocích u okresního
okresního soudu řeší spory týkající se
vadného zboží, spory ze smluv o dílo (vady díla), menších škod na majetku, zatímco škodami
na zdraví, dluhy a nájemními spory se zabývá Komise pro soukromé nájmy bytů. Soudce
pro řízení o drobných nárocích je povinen pokusit se dovést strany k smírnému řešení. Toto
řízení trvá v průměru 2 –33 měsíce. V Irsku nefunguje žádný systém pro kolektivní odškodnění
nároků.116
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Italská republika
V Itálii je pro řešení sporů mimosoudně k dispozici přes 100 m
mechanismů. Tyto
možnosti jsou nabízeny většinou ze strany veřejných orgány např. obchodními komorami (
z italského „le
le Camere di Commercio“),
Commercio“ v některých situacích se lze však také obrátit
na soukromé subjekty jako je např. orgán pro smírčí řízení italského
italského Telecomu (z italského
„l'organismo
l'organismo di conciliazione di Telecom Italia“).
Italia“). Nedostatečné možnosti byly zjištěny např.
v oblasti pojišťovnictví. Ve většině případů trvá proces v ADR méně než 3 měsíce. Kromě
těchto mechanismů mohou subjekty také využít možnost
možnost zvláštního vnitrostátního řízení
o nárocích, které nepřesáhnou částku 2 582 Eur. Kolektivní řešení sporů je v Itálii také
možné. Od roku 2010 získaly organizace spotřebitelů a případně i jednotliví spotřebitelé
právo podat o náhradu škody kolektivní žalobu.
žalobu. Tento mechanismus je založen na opt
opt-in
117
systému. Rozsah záležitostí, ve kterých je takový postup možný, je však omezen.

Kyperská republika
Komisař pro elektronické komunikace a poštovní kanceláře (z anglického
„Commissioner of Electronic
tronic Communications and Post Offices“)
Offices“) je jediným mechanismem
alternativního řešení sporů na Kypru. Na přijetí v legislativním procesu v roce 2012 čekaly
dva návrhy zákonů, které měly zavést další způsoby ADR. Jednalo se o zákon o rozhodčím
řízení ve spotřebitelských
třebitelských sporech a další o systému ADR ve věcech finančních nároků.
Nedostatečné možnosti řešení sporů prostřednictvím ADR byly zjištěny kupříkladu v oblasti
energetiky, finančních služeb a dopravy. Na Kypru není právně upraven žádný speciální
postup pro uplatňování vnitrostátních drobných nároků. Tyto lze uplatňovat prostřednictvím
standardního soudního řízení. Není možné žádat odškodnění kolektivně.118

Litevská republika
Úřad pro ochranu práv spotřebitelů (z anglického „The
„
Consumer Rights Protection
Authority“) může v Litvě řešit všechny spotřebitelské spory. V roce 2008 trvalo řízení
u tohoto úřadu v průměru 1 měsíc s tím, že rozhodnutí se strany podřídily v 52 % případů.
Další sektorově orientované mechanismy ADR jsou např.
např. Regulační úřad pro komunikace
(z anglického „The
The Communications Regularoty Authority“)
Authority“) a Dozorčí komise
pro pojišťovnictví (z anglického „Insurance
„Insurance Supervisory Commission“
Commission“). V Litvě je
u drobných pohledávek pod částku 289 Eur povinné speciální řízení, u kterého se lze odvolat,
117
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avšak jen u nároků nad 72 Eur (s výjimkou určitých specifických případů). Toto řízení trvá
v průměru 1 –33 měsíce. Pře tímto soudním řízením je povinná účast na mediačním řízení.
Neexistuje žádný mechanismus pro odškodňování kolektivních
kolek
nároků.119

Lotyšská republika
V Lotyšsku se lze setkat s 3 hlavními mechanismy ADR. Jeden je veřejný – Centrum
pro ochranu spotřebitelských práv (z anglického „The
„The Consumer Rights Protection Centre“
Centre“) a
dva soukromé – Ombudsman asociace komerčních bank (z anglického „The
„The Ombudsman of
the association of commercial banks“)
banks“ a Ombudsman asociace lotyšských pojistitelů
(z anglického „The
The Ombudsman of the association of the Latvian insurers“
insurers“). Nedostatky byly
zjištěny v oblasti
sti investic, poštovních služeb a energetiky. Většina stížností řešených
prostřednictvím těchto mechanismů byla vyřešena v rozmezí 31 – 90 dnů. Pro řešení
vnitrostátních sporů o drobné nároky nelze využít žádné speciální řízení. Neexistuje žádný
mechanismuss pro odškodňování kolektivních nároků.120

Lucemburské velkovévodství
V Lucembursku se lze setkat s několika systémy ADR. Jedním z nich je Mediační
centrum lucemburské advokátní komory (z anglického „The
„The Mediation Centre of the
Luxembourg Bar“),
), které má obecnou působnost. Tento systém je však pro spotřebitele drahý.
Z dalších orgánů lze zmínit kupříkladu Mediátora pro oblast pojišťovnictví (z francouzského
„Médiateur en assurances“)) nebo Lucemburskou komisi pro spory týkající se cest
cestování (z
francouzského „Commission
Commission Luxembourgeoise des litiges de voyages“
voyages“). Mezery
v možnostech řešit spory mimosoudně lze spatřovat zejména v oblasti investic, dopravy,
telekomunikací a energetiky. Průměrná délka řízení v ADR v Lucembursku je od 31 do 18
180
dnů. Za drobné nároky, které lze uplatňovat ve zvláštním řízení se v Lucembursku považují
pohledávky do výše 10 000 Eur. Odvolání se proti rozhodnutí je možné jen u pohledávek
přesahujících částku 1 250 Eur. Kvalifikované spotřebitelské organizace mohou vystupovat
v trestním řízení jako civilní strana a usilovat tak o nápravu, pokud byly poškozeny kolektivní
zájmy spotřebitelů. Jiný mechanismus pro kolektivní odškodňování nároků v Lucembursku
nelze využít.121
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Maďarsko
Maďarsko zřídilo 20 veřejných rozhodčích komisí pod záštitou regionálních
obchodních komor. Tyto komise mohou řešit vnitrostátní i přeshraniční spory mezi
spotřebiteli a podnikateli a také spory kolektivní. Pro drobné pohledávky není v prvním stupni
zavedeno
no zvláštní řízení, jistá specifika se projeví až na úrovni odvolací.122

Maltská republika
Na Maltě funguje několik veřejných systémů ADR (např. Maltské rozhodčí centrum,
Maltské mediační centrum, Maltský úřad pro finanční služby, Maltský úřad pro komunikaci
apod.) Nedostatečné mechanismy pro řešení sporů v ADR byly zjištěny v oblasti dopravy,
turismu a energetiky. Spory řešené mimosoudně jsou většinou vyřešeny do 90 dnů. Subjekty
si pro řešení sporů o nárocích, které nepřevyšují částku 3 494 Eur, mohou zvoli
zvolit mezi řízením
před Soudem pro spotřebitelské nároky (z anglického „Consumer
„Consumer Claims Tribunal“
Tribunal“), Soudem
pro drobné nároky (z anglického „Small
„
Claims Tribunal“)) nebo před obecným soudem.
Pro kolektivní uplatňování nároků není na Maltě zaveden žádný mechanismus.
mechanismus.123

Spolková republika Německo
V Německu lze využít více než 200 způsobů alternativního řešení sporů, ať už
veřejných nebo soukromých. Jsou zaštitovány odbornými organizacemi a spolky. Některé
způsoby lze využít jen na lokální úrovni,
úrovn jiné působí celonárodně (např. Reiseschiedsstelle –
Smírčí úřad pro oblast cestovního ruchu). Mezery byly zjištěny zejména v oblasti energetiky,
dopravy a turismu. Většina případů řešených mimosoudně je vyřízená ve lhůtě od 30 do 90
dnů. Míra dodržování rozhodnutí vydaných mimosoudně je v průměru 81%. V Německu je
možné také využít speciální soudní řízení o drobných nárocích u pohledávek nižších než 600
Eur. Soud však může využít i běžný postup, pokud je případ příliš složitý. Před uplatněním
pohledávky u soudu se musí strany účastnit mimosoudní mediace. Odvolání lze podat jen
za specifických okolností. 67,6% případů je vyřešeno do 3 měsíců. Některé spotřebitelské
organizace mohou požádat o vydání příkazu soud. Doporučuje se vést vyjednávání
před podáním věci k soudu. Soud může nařídit publikaci rozhodnutí na úkor neúspěšné strany.
Soudní řízení o tyto příkazy trvají v průměru 3 roky.124
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Byly zde zavedeny 2 typy mechanismů kolektivního odškodňování:
1.) Tzv. „test – case“ postup v oblasti
lasti finančních investic. Tento opt
opt-in proces má dva
kroky. V prvním jsou vyřešeny společné právní a faktické otázky na modelovém
případu. V druhé fázi jsou závěry prvního kroku aplikovány na jednotlivé případy.
Tento postup byl zaveden v roce 2005 na dobu 5 let. V současné době se vyhodnocují
výsledky.
2.) Společná žaloba se zastoupením jedním zmocněncem,
zmocněncem, při které mohou
spotřebitelé převést svoji pohledávku na spotřebitelskou organizaci, která může podat
návrh na zahájení soudního řízení. Tento mechanismus
mechanismus může být využit buď jako „test
– case“ postup nebo jako kolektivní postup, při kterém jsou shromážděny nároky a
náhrada přiznaná soudem je rozdělena mezi spotřebitele až po skončení řízení.
Nicméně v žádném případě nemůže být rozhodnutí závazné pro subj
subjekty, které nebyly
125
stranou sporu.

Nizozemské království
V Nizozemí byl spotřebitelskými a obchodními organizacemi založen Ústav
pro stížnosti v oblasti finančních služeb, který je zaměřen na řešení nároků a pohledá
pohledávek
vzniklých při poskytování finančních služeb. Úřad pro reklamní standardy byl také založen
na základě spolupráce spotřebitelských organizací s reklamním odvětvím průmyslu. Nadace
pro stížnosti spotřebitelů (z holandského „De
„De Stichting Geschillencommiss
Geschillencommissies
Consumentenzaken“)) zahrnuje 49 soukromých komisí, které řeší spory mezi spotřebiteli a
podnikateli. Je dotována vládou a podnikatelskou sférou. Úspěšnost tohoto způsobu (míra
podřízení se rozhodnutím vydaným výše uvedenými komisemi) je 100%. Za drobné nároky,
pro které lze využít zvláštní vnitrostátní řízení se považují pohledávky do 5 000 Eur. Od roku
2005 v případě kolektivního uplatňování nároků, se mohou spotřebitelské organizace pokusit
dosáhnout dohody s podnikateli a požádat soud o stvrzení této dohody. Systém je založen
na principu opt-out
out a jeho efektivita je založena na ochotě stran k dosažení dohody.126

Polská republika
ublika
Polská obchodní inspekce provozuje systém mediace a také kolem 30 stálých
spotřebitelských rozhodčích soudů nabízí možnost řešit spory cestou rozhodčího řízení.
Kromě toho existuje v Polsku i několik sektorově zaměřených systémů ADR např. Pojistný
ombudsman nebo Bankovní ombudsman. Proces ADR trvá v průměru 1 ––3 měsíce. V Polsku
chybí možnosti řešení sporů mimosoudně především v oblasti investic, dopravy a turismu,
energetiky a telekomunikací. Pro vnitrostátní drobné nároky, za které se v Polsku považují
nároky nepřevyšující 2 500 Eur, je povinné zvláštní řízení. Toto řízení je omezeno nejen výší
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nároku, ale také okruhem vztahů, kterých se dotýká. Použití je omezeno na nároky vyplývající
ze smluv, z obchodní záruky, z nesouladu zboží se smlouvou a také
aké na nároky o zaplacení
částky vyplývající ze smluv o nájem. Odvolání je přípustné jen za předpokladu nesprávného
právního posouzení věci, případně porušení procesních pravidel. Nová možnost kolektivního
odškodňování nároků byla zavedena v roce 2010. Jedná
ná se o možnost založenou na principu
opt-in,
in, kdy může 10 žadatelů nebo regionálních ombudsmanů podat žalobu k soudu.127

Portugalská republika
Portugalsko má šest regionálních arbitrážních center s kompetencí řešit všechny
spotřebitelské spory (např. z portugalského „Centro
„Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo
de Lisboa“, „the Centro de Arbitragem de Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de
Lisboa“, „Centro de Arbitragem de conflitos de Consumo do distrito de Coimbra“
Coimbra“). Nemají
všakk celonárodní působnost. Existuje také několik odvětvově zaměřených rozhodčí center
(např. Regulační orgán pro elektrárenství nebo Portugalský institut pro přímý prodej). Mezery
byly identifikovány zejména v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, dopravy, ppoštovních
služeb a telekomunikací. V průměru trvá mimosoudní vyřešení sporu 31 – 180 dnů. V případě
vnitrostátních drobných nároků (v Portugalsku se za drobný nárok považuje nárok pod částku
3 740 Eur) lze využít zvláštní řízení (dobrovolně). Tento proces trvá méně než 2 měsíce. Také
se může soud před zahájením soudního řízení fakultativně pokusit vyřešit spor soudem
nařízenou mediací (v tomto stadiu je vyřešeno asi 30% případů). Portugalsko má nejstarší
mechanismus pro kolektivní odškodňování v Evropské unii
ii (funguje od roku 1995).
Spotřebitelé, spotřebitelské organizace a obecní úřady mohou podat kolektivní žalobu
s požadavkem kompenzace individuální škody vícero spotřebitelů. Tento mechanismus je
založen na principu opt-out.128

Rakouská republika
V Rakousku funguje 22 systémů ADR. Většina z nich je určena pro specifické oblasti,
ať už soukromé nebo veřejné (např. rakouský bankovní ombudsman, internetový ombudsman,
rozhodčí úřad pro regulaci vysílání a telekomunikací). Některé systémy
systémy ADR mají jen
regionální působnost (např. smírčí úřad pro otázky týkající se obchodu s ojetými vozy
v Horním Rakousku). 50% případů řešených v ADR je vyřešeno do jednoho měsíce. V 78,2%
případů se podnikatelé podřídili rozhodnutí vydanému v ADR. Mezery
Mezery byly odhaleny
v sektoru dopravy. Internetový ombudsman je v Rakousku velmi populárním způsobem řešení
sporů, jelikož je poměrně rychlý a bez poplatků. V roce 2008 řešil internetový ombudsman
10 009 případů, čímž spotřebitelům ušetřil 853 000 Eur. V Rakousku
ousku je pro nároky
pod částku 10 000 Eur dostupné tzv. „řízení o drobných nárocích“. V případech pod částku
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2 000 Eur není možné odvolání. Ve spotřebitelských záležitostech může v Rakousku požádat
o vydání soudního příkazu na zdržení se protizákonných praktik
praktik prodejců několik veřejných
subjektů jako např. Rakouská hospodářská komora (z anglického „Austrian
„Austrian federal Economic
Chamber“),
), Komora práce (z anglického „Chamber
„
of Labour“),
), Rakouská asociace
pro informování spotřebitelů (zkratka – VKI; z anglického „Austrian
Austrian Association for
Consumer Information“)) a jiné specializované spotřebitelské organizace. Rozhodnutí mohou
být publikovány na náklady neúspěšné strany. V některých oblastech (např. televizní vysílání)
jsou k vydání příkazu přímo oprávněny některé správní orgány.129
Kolektivní odškodnění v Rakousku umožňují 2 mechanismy130:
1.) reprezentativní žaloba v modelovém případě, která může být podána a řízení
následně vedeno Rakouskou asociací pro informování spotřebitelů jménem
spotřebitelů
2.) tzv. žaloba na kolektivní odškodnění – rakouského typu – vedena Rakouskou
asociací pro informování spotřebitelů nebo jinou krajskou odborovou organizací,
jestliže se k ní spotřebitelé rozhodnou připojit své nároky (opt-in).
(opt
Uvedená možnostt není stanovena v právních předpisech, ale bylo schválena Nejvyšším
soudem v roce 2005. Tato forma byla úspěšně užita v roce 2000, když se jejím
prostřednictvím podařilo získat kompenzaci pro 110 poškozených otravou jídlem
v dovolenkovém rezortu.131

Rumunsko
Rumunsko má dva veřejné ADR mechanismy – Národní úřad pro ochranu spotřebitele,
který se zabývá individuálními spotřebitelskými spory a Národní úřad pro řízení a regulaci
v oblasti komunikací Rumunska (ANCOM), který se zabývá spory v oblasti elektronických
komunikací. Mezery v existenci mechanismů ADR v Rumunsku byly zjištěny zejména
v oblasti finančních služeb, dopravy a cestovního ruchu, poštovních služeb a energetiky.
Rumunsko má zjednodušené řízení pro vnitrostátní majetkové
majetkové nároky nižší než částka 23 278
Eur. V Rumunsku není mechanismus pro mimosoudní řešení kolektivního odškodňování.132

Řecká republika
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V Řecku se pro alternativní vyřešení sporu lze obrátit na Spotřebitelského
ombudsmana (z anglického „Hellenic
Hellenic Consumer Ombudsman“),
Ombudsman“), který zaštituje a dozoruje 54
výborů pro řešení spotřebitelských sporů na místní úrovni, na Ombudsmana pro investiční a
bankovní služby (z anglického „Hellenic
„
Ombudsman of Banking-Investment
Investment Services“
Services“)
anebo na Ombudsmana
mbudsmana pro oblast pojišťovnictví (z anglického „Insurance
„Insurance Ombudsman“
Ombudsman“).
Pro drobné nároky pod částku 1 500 Eur existuje v Řecku obligatorní speciální řízení,
ve kterém není možné podat odvolání. Smírčí soudce má povinnost pokusit se urovnat spor
mezi stranami
ranami smírnou cestou. Obdobné nároky několika spotřebitelů lze řešit společnou
cestou, když spotřebitelská organizace je oprávněna podat žalobu na uznání nároků
spotřebitelů na kompenzaci. Poté co se deklaratorní rozhodnutí vydané soudem stane
nezrušitelné,
é, mohou poškození spotřebitelé individuálně požadovat kompenzaci přímo
po podnikateli. Pokud podnikatel žádosti do 30 dnů nevyhoví, může spotřebitel požádat soud
o vydání platebního příkazu.133

Slovenská republika
Jako vyplývá z informací
informací zveřejněných na stránkách Evropské komise134, Slovensko
doposud nenotifikovalo žádný mechanismus ADR. Tato skutečnost však nevylučuje existenci
takových systémů. Pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podniky se lze obrátit
na Telekomunikační úřad Slovenské
Slovenské republiky. Řízení před tímto orgánem v roce 2008 trvalo
1 – 3 měsíců a vyřešení sporu bylo dosaženo v 45 % případů. Jinak mohou mechanismy ADR
nabízet jak veřejné, tak soukromé společnosti, nebo profesní korporace. Pro vnitrostátní
drobné nároky nelze na Slovensku využít žádné zvláštní řízení a také není zaveden
mechanismus pro kolektivní uplatňování nároků na odškodnění.135

Slovinská republika
Okresní soudy ve Slovinsku poskytují mediační služby v občanských a obchodních
věcech od roku 2010. V některých odvětvích (např. bankovnictví nebo pojišťovnictví) se
v současné době rozvíjí soukromé mechanismy ADR. Nedostatečné možnosti byly zjištěny
zejména v oblasti investic, dopravy, cestovního ruchu,
ruchu, poštovních služeb, telekomunikací
a energetiky. Pro drobné nároky, za které se považují nároky nepřevyšující částku 835 Eur je
zavedeno povinné zvláštní řízení, u kterého je možné podat odvolání jen z důvodu vážného
133
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porušení zákona. Toto řízení obvykle trvá několik měsíců. Mechanismus pro kolektivní
uplatňování nároků v tomto členském státu také není zaveden.136

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
V UK existuje 43 veřejných i soukromých mechanismů ADR. Většinou sse zaměřují
na určitý specifický sektor (např. finanční ombudsman, Kancelář ombudsmana pro
telekomunikace nebo Kancelář ombudsmana pro energetiku). Nedostatky byly zaznamenány
zejména v oblasti dopravy. Většina případů je vyřešena mezi 31 až 90 dny.
Ve Spojeném
jeném království lze nárok pod částku cca 7 316 Eur a cca 1 500 liber vzniklé
ve spojitosti s újmou na zdraví nebo v důsledku havárie řešit ve zvláštním řízení. Průměrná
délka trvání tohoto řízení je 53 týdnů. Tyto spory lze také řešit cestou soudní media
mediace.137
Nároky na odškodnění lze ve Spojeném království kolektivně uplatnit následujícími cestami
(jednu lze využít jen ve věcech týkajících se hospodářské soutěže):
1.) tzv. „Group Litigation
ation Order“ – poskytuje soudům nebo samotným jednotlivcům
možnost spojit dohromady podobné případy, ve kterých utrpěly strany újmu.
2.) V případech, kdy má více osob stejný zájem, existuje institut, kde se může jedna
z těchto osob stát jejich zástupcem. Výraz
Výraz „stejný zájem“ je zde však interpretován
138
restriktivně.

Španělské království
Španělsko má 73 rozhodčích spotřebitelských rad, které jsou veřejné a existují
na různých úrovních. Lze se také setkat s odvětvově
vě zaměřenými mechanismy (např.
AUTOCONTROL). Možnosti řešit spory mimosoudně zaostávají v oblasti finančních služeb
a energetiky. V průměru jsou stížnosti vyřešeny za 30 až 180 dnů. Za drobné nároky, které
mohou být řešeny ve zvláštním řízení, jsou považovány
považovány nároky pod částku 30 000 Eur. Řízení
zabere průměrně 5 měsíců. Tyto spory lze také řešit soudní mediací.
Nároky lze také uplatňovat kolektivně žalobou. Následné řízení je založeno na opt
opt-in
principu. Žaloba může být podána spotřebitelskou organizací, skupinou poškozených nebo
legálně vytvořenými právnickými osobami na ochranu spotřebitelských zájmů. Žaloby,
kterými se uplatňují nároky kolektivně, jsou soudy přijímány i přesto, že v nich nejsou
konkretizováni poškození (takové žaloby však mohou být podány
podány pouze kvalifikovanou
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spotřebitelskou organizací). Spotřebitelské organizace mohou tyto žaloby veřejně
„propagovat“ (aby se k nim mohlo připojit více dotčených spotřebitelů, pozn. autorů.)139

Švédské království
Veřejná Národní rada pro
pro stížnosti spotřebitelů řeší spory mezi spotřebiteli a podniky.
Ve Švédsku také působí odvětvově zaměření soukromý ombudsmani nebo komise
pro stížnosti (např. Komise pro pojištění osob, Rada pro stížnosti národní asociace autoškol,
Disciplinární komise Švédské
védské Asociace hotelů a restaurací apod.). Veřejná Národní rada
pro stížnosti spotřebitelů vyřeší spor průměrně za 6 měsíců s 76% mírou dodržování
rozhodnutí. Soukromé subjekty stížnosti vyřizují v průměru za 3 měsíce. U peněžních nároků
pod částku cca 2 500 Euro je ve Švédsku povinné zvláštní řízení o (vnitrostátních) drobných
nárocích. Odvolat se je možné jen na základě konkrétních okolností. Řízení o drobných
nárocích trvá průměrně 2 měsíce. Spotřebitelé se mohou domáhat odškodnění svých nároků
také kolektivně
lektivně prostřednictvím skupinové žaloby (řízení je založeno na opt
opt-in systému). Tato
žaloba může být podána soukromou osobou, spotřebitelskými organizacemi nebo vládním
orgánem. Za 6 let bylo takto řešeno dvanáct případů před švédským soudem. V roce 2008
bylo fungování daného postupu vyhodnoceno pozitivně.140

European Commission. Consumer redress – Spain. online. Last Update: 23
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Seznam použitých zkratek
_____________________________________________
Právní předpis

Použitá zkratka

Zákon č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o rozhodčím řízení

Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů

obč. zák.

Zákon č. 89/2012 Sb.

o. z.

Zákon č. 202/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o mediaci

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

obch. zák.

Zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o svobodném přístupu
k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

správní řád

Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o ochraně spotřebitele

Zákon č. 145/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

zákon o spotřebitelském úvěru

Konsolidované
znění
Smlouvy
o fungování Evropské unie. In Úřední
věstník Evropské unie. CELEX:
12012E/TXT

Smlouva o fungování EU

Listina základních práv Evropské
unie. In Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 12007P/TXT.

Listina základních práv Evropské
unie

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne
22. prosince 2000 o příslušnosti
a
uznávání
výkonu
soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. In Úřední věstník
Evropské unie. CELEX: 32001R0044.

nařízení Brusel I.

Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12.
Prosince
2012
o
příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění). In
Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 32012R1215.

nařízení Brusel I. bis

Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne

nařízení o spolupráci
ochrany spotřebitele

v

oblasti
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27. října 2004 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány příslušnými
pro vymáhání dodržování zákonů
na ochranu zájmů spotřebitele
(nařízení o spolupráci v oblasti
ochrany spotřebitele). In Úřední
věstník Evropské unie. CELEX:
32004R2006.
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.
května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských
sporů on-line). In: Úřední věstník
Evropské unie. CELEX: 32013R0524.

nařízení o řešení spotřebitelských
sporů on-line

Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2013/11/EU ze dne 21.
května 2013 o alternativním řešení
spotřebitelských sporů a o změně
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (směrnice o alternativním
řešení spotřebitelských sporů). In:
Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 32013L0011.

směrnice o alternativním řešení
spotřebitelských sporů

Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května
2008 o některých aspektech mediace
v občanských a obchodních věcech. In
Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 32008L0052.

směrnice o mediaci v občanských
a obchodních věcech

Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 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. In: Úřední věstník Evropské
unie. CELEX: 32011L0083.

směrnice o právech spotřebitelů

Směrnice Rady č. 85/577/EHS ze dne
20.
prosince
1985
o ochraně
spotřebitele
v
případě
smluv
uzavřených mimo obchodní prostory.

směrnice o ochraně spotřebitele
v případě smluv uzavřených mimo
obchodní prostory
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In: Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 31985L0577.
Směrnice Evropského parlamentu a
Rady č. 97/7/ES ze dne 20. května
1997 o ochraně spotřebitele v případě
smluv uzavřených na dálku. In Úřední
věstník Evropské unie. CELEX:
31997L0007.

směrnice o ochraně spotřebitele
v případě
smluv
uzavřených
na dálku

Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 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,
směrnic
Evropského parlamentu a Rady
97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES
a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice
o nekalých obchodních praktikách).
In Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 32005L0029.

směrnice o nekalých obchodních
praktikách

Směrnice Rady č. 93/13/EHS ze dne
5. dubna 1993 o nepřiměřených
podmínkách
ve
spotřebitelských
smlouvách.
In: Úřední věstník
Evropské unie. CELEX: 31993L0013.

směrnice o nepřiměřených podmínkách
ve
spotřebitelských
smlouvách

Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 2008/48/ES ze dne 23.
dubna
2008
o
smlouvách
o spotřebitelském úvěru a o zrušení
směrnice
Rady
87/102/EHS.
In Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 32008L0048.

směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru

Směrnice Rady č. 87/102/EHS ze dne
22. prosince 1986 o sbližování
právních a správních předpisů
členských
států
týkajících
se
spotřebitelského úvěru. In Úřední
věstník Evropské unie. CELEX:
31987L0102.

směrnice o sbližování právních
a správních předpisů členských
států týkajících se spotřebitelského
úvěru

Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 2002/21/ES ze dne 7. března
2002 o společném předpisovém rámci
pro sítě a služby elektronických

rámcová směrnice o společném
předpisovém rámci pro sítě
a
služby
elektronických
komunikací
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komunikací (rámcová směrnice). In
Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 31985L0577.
Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 2002/22/ES ze dne 7. března
2002 o univerzální službě a právech
uživatelů týkajících se sítí a služeb
elektronických komunikací (směrnice
o univerzální službě). In Úřední
věstník Evropské unie. CELEX:
32002L0022.

směrnice o univerzální službě

Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 1999/44/ES ze dne 25.
května 1999 o některých aspektech
prodeje spotřebního zboží a záruk na
toto zboží. In Úřední věstník Evropské
unie. CELEX: 31999L0044.

směrnice o některých aspektech
prodeje spotřebního zboží a záruk
na toto zboží

Směrnice Rady č. 85/374/EHS ze dne
25. července 1985 o sbližování
právních a správních předpisů
členských
států
týkajících
se
odpovědnosti za vadné výrobky.
In Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 31985L0374.

směrnice o odpovědnosti za vadné
výrobky

Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne
13. června 1990 o souborných
službách pro cesty, pobyty a zájezdy.
In Úřední věstník Evropské unie.
CELEX: 31990L0314.

směrnice o souborných službách
pro cesty, pobyty a zájezdy
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Ad. I. díl: 1./Úvod ke II. dílu
____________________________________________
Jak již bylo uvedeno úvodním slovem v díle I. této analýzy, na který navazujeme dílem
II., cílem tohoto exkursu je nejen nastínit typologii ADR postupů na unijní úrovni (viz I. díl),
ale také i podat ucelenější vhled do stále ožehavější problematiky spotřebitelského práva
ve světle české potažmo evropské unijní legislativy (viz kapitola č. 4./„Spotřebitel v České
republice a v Evropské unii“) de lege lata i de lege ferenda neopomíjeje samozřejmě
i vybranou dosavadní judikaturu z rozhodovací praxe českých soudů a Soudního dvora EU
(kapitola č. 5./“Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii“).
Judikatorní blok je především kompilací chronologicky řazených vybraných rozhodnutí
českých soudů a Soudního dvora EU týkajících se ochrany spotřebitele rozčleněných
do jednotlivých tématických panelů podle soudem převážně aplikovaných právních předpisů.
Vybraná rozhodnutí českých soudů v první subkapitole kompilace se vztahují
k soukromoprávní úpravě spotřebitele podle obč. zák., řazená jsou však v souladu s platnou
a účinnou právní úpravou normovanou o. z., jejichž přiměřená aplikovatelnost soudní praxí
i pro futuro jest vždy otázkou k individuálnímu posouzení pro každý daný konkrétní právní
případ.
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IV./ Spotřebitel v České republice
a v Evropské unii
1. Spotřebitel v České republice
____________________________________________
1.1. SPOTŘEBITEL

V KONTEXTU ČESKÉHO, RESP. UNIJNÍHO PRÁVA, VS OCHRANA SLABŠÍ

SMLUVNÍ STRANY

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo
s ním jinak jedná (§ 419 o. z.). Spotřebitel je definován v české soukromoprávní úpravě
shodně s komunitárním právem, především pokud jde o úpravu směrnice o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv
uzavřených mimo obchodní prostory, směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv
uzavíraných na dálku a dalších (k posuzování otázky, zda jde o spotřebitele viz např. usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2013, sp. zn. 30 Cdo 1022/2013, uvedené v části 5./
Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle 1. Výběr judikatury
z rozhodovací praxe českých soudů).
Dané ustanovení má podstatný význam pro soukromoprávní ochranu spotřebitele. Pokud jde
o ochranu spotřebitele z pozice práva veřejného je ochrana spotřebitele koncipována
z hlediska práva správního v zákoně o ochraně spotřebitele1, popřípadě práva trestního.2
Konstrukce spotřebitele jako pouze fyzické osoby je v souladu s právem Evropské unie.
Účelem takto úzké konstrukce je omezení intenzivní právní ochrany jenom na ty, kdo ji zcela
nepochybně v rozsáhlé míře potřebují, zatímco u právnických osob může být sice
v jednotlivých případech nerovnováha také značná, není to však pravidelný jev.
Z pohledu míry (intenzity) právní ochrany pro oblast spotřebitelského práva lze tedy
vyvodit následující tripartici osob, a to:
1.) spotřebitele sui generis s tzv. plnou ochranou,
2.) jiné nepodnikatelské osoby se slabší ochranou,
3.) v zásadě nechráněného podnikatele – profesionála.
Podnikání je v o. z. definováno jako samostatná výdělečná činnost vykonávaná
na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku. Osoba, která takovou činnost vykonává, je považována
se zřetelem k této činnosti za podnikatele (§ 420 odst. 1 o. z.), dále k výkladu pojmu
podnikatel viz např. nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 1999, sp. zn. III. ÚS 140/99 v části 5./
Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle 1. Výběr judikatury
z rozhodovací praxe českých soudů.
Za podnikatele se ve vztahu ke spotřebitelům považuje při uzavírání smluv i každá
osoba, pokud takovou smlouvu uzavírá v souvislosti se svou vlastní obchodní, výrobní nebo
1

Spotřebitelem (je) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání /§ 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele/
2
Kolektiv autorů: Občanský zákoník: komentář: Svazek I - VI, Wolters Kluwer, a. s. (dříve ASPI, a. s.), Praha,
2013, ISBN: 978-80-7478-369-2, ASPI ID Komentář k KO89_2012CZ, Z důvodové zprávy (k § 419)
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obdobnou činností či samotným výkonem svého povolání (§ 420 odst. 2 o. z.). Taková činnost
se totiž vůči spotřebiteli může jevit jako podnikání, i když některý znak nutný pro podnikání
chybí – např. záměr soustavnosti, záměr dosažení zisku či výkon živnostenským či obdobným
způsobem. Podnikání není totiž v úpravě o. z. vázáno na dovolenost, tj. na to, že ten, kdo
podniká, má k podnikání příslušné podnikatelské oprávnění, je-li vyžadováno. To znamená, že
ten, kdo podniká ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 o. z., je podnikatelem bez ohledu na to,
zda potřebné podnikatelské oprávnění má, či zda k dané činnosti žádné podnikatelské
oprávnění potřeba není. Pro posouzení, zda konkrétní činnost je podnikáním či nikoliv, tak
rozhoduje fakticita výkonu takové činnosti, nikoliv zda pro konkrétní případ byla povolena.
Ze znění definice normované ustanovením § 420 odst. 1 o. z. navíc jasně vyplývá, že se má
jednat o činnost, která je vykonávána živnostenským nebo obdobným způsobem.
Podle ustanovení § 420 odst. 2 o. z. se pouze ve vztahu ke spotřebiteli za podnikatele
považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní
nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.
Obecně tedy platí, že podnikání je činností vykonávanou nezávisle, nikoliv v závislém vztahu;
navíc ve vztazích vůči spotřebiteli osoba vykonávající nezávislou činnost má, pokud jde
o tuto činnost, vždy postavení podnikatele. Rozdíl pak spočívá v tom, že ne každý, kdo
vykonává nezávislou činnost, je podnikatelem ve všech právních vztazích týkajících se této
činnosti, nýbrž může být podnikatelem pouze ve vztahu ke spotřebitelům, aniž by naplňoval
definici podle ustanovení § 420 odst. 1 o.z.
Vymezení, kdo tedy ve smyslu § 420 odst. 1 o. z. podniká a je tudíž podnikatelem, je
významné z toho důvodu, že zákon přihlíží ke zvláštnostem podnikatele a pro určité případy
v důsledku toho stanoví dílčí odchylky, které uvedenou skutečnost reflektují. Pro úplnost je
třeba zmínit i ustanovení § 5 odst. 1 o. z., ze kterého plyne, že kdo se veřejně nebo ve styku
s jinou osobou prohlásí za podnikatele, má v právním styku obecně nebo jen v konkrétním
vztahu postavení podnikatele, i kdyby jím jinak nebyl.3
Uchopení postavení podnikatele (profesionála) je významné z toho hlediska, že
vyloučení veškerých jednání profesionálního charakteru představuje de facto negativní
definici spotřebitelského chování. Tímto způsobem lze tedy vymezit slabší stranu
smlouvy, která na druhé straně bude mít vždy profesionála, ale na straně spotřebitele se bude
jednat o osobu, která obvykle nemá žádné zvláštní znalosti a není vybavena stejně jako
podnikatel. Ovšem z okruhu spotřebitelů nelze vyloučit ani osoby, které definici splňují,
zároveň ale shodou okolností potřebné znalosti a zkušenosti mají (např. zkušený manažer
velké korporace). Dovolání se ochranných ustanovení spotřebitelského práva z jejich strany
by však bylo možno v některých případech považovat za zneužití práva nebo za jednání
odporující dobrým mravům4. 5
Odlišení profesionálního a neprofesionálního jednání ovšem může být v praxi obtížné,
což znamená, že rozhodující bude skutečná povaha zakládaného vztahu a jeho vazba
na činnost fyzické osoby, jelikož úprava spotřebitelského práva jde za rámec pouhých
právních jednání, a je tudíž nutno brát v úvahu i faktické chování s právními jednáními
souvisící.
Pro ochranu slabší strany je nutno využít jiných prostředků nabízených právem.
Vedle zákazu zneužití práva6, práva nekalé soutěže7 či úpravy adhezních smluv8 to mohou být
3

Výkladové stanovisko č. 22 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu
spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014, ASPI ID LIT 47362CZ
4
Viz zejména § 1 odst. 2 o. z. aj.
5
Kolektiv autorů: Občanský zákoník: komentář: Svazek I - VI, Wolters Kluwer, a. s. (dříve ASPI, a. s.), Praha,
2013, ISBN: 978-80-7478-369-2, ASPI ID Komentář k KO89_2012CZ, Z důvodové zprávy (k § 419)
6
Zjevné zneužití práva nepožívá ochrany (§ 8 o. z.)
7
Viz § 2976 a násl. o. z.
8
Viz § 1798 a násl. o. z.
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i další právní principy, které mohou tuto funkci plnit (k ochraně spotřebitele jako slabší strany
v souvislosti s ADR srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2012, sp. zn. 33
Cdo 1621/2012, v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii,
oddíle 1. Výběr judikatury z rozhodovací praxe českých soudů). Nelze však připustit např.
analogickou aplikaci spotřebitelského práva, které je explicitně omezeno jenom na ochranu
osob fyzických. Taková analogie by byla ve skutečnosti aplikací contra legem.9
Na zákaz zneužití práva a princip dobré víry navazuje ustanovení týkající se ochrany
slabší smluvní strany. Ustanovení § 6 o. z. ukládá jednat v právním styku poctivě,
ustanovení § 7 o. z. zakládá domněnku jednání v dobré víře a ustanovení § 8 o. z. zakazuje
zneužití práva. Ten, kdo by se jako podnikatel (profesionál) choval v rozporu s ustanovením
§ 433 odst. 1 o. z.10, tedy zneužil by své převahy k vytváření nebo k využití závislosti slabší
strany, nejenom že poruší toto ustanovení, ale zneužitím svého postavení poruší zákaz
zneužití práva a současně bude jednat v rozporu s principem dobré víry, protože bude těžit
ze svého protiprávního jednání.
Podnikatel bude velmi často převahu tohoto druhu bezpochyby mít, a to jak převahu
znalostní a zkušenostní, tak převahu hospodářskou (nebo alespoň jednu z nich). Jednodušeji
řečeno se zakazuje konstituovat právní vztahy nápadně nevýhodné pro slabší stranu a nápadně
výhodné pro podnikatele. Takové chování je porušením zákona. Zákaz je obecný, uplatní se
nejenom vůči spotřebitelům, ale i vůči podnikatelům. Aby nebylo v konkrétním případě třeba
váhat, zda je možno druhou stranu považovat za slabší, a tedy chráněnou tímto ustanovením,
zakotvuje ustanovení § 433 odst. 2 o. z.11 právní domněnku. Tu ovšem nelze považovat
za omezující v tom směru, že by nikdo jiný slabší stranou být nemohl.12
Právní domněnka slabší strany jde však dále, než kam sahá definice spotřebitele.
Spotřebitelem je především jenom fyzická osoba, přičemž však právní domněnka slabší strany
je záměrně koncipována šířeji, resp. rámec jejího uplatnění. Slabší smluvní stranou tak může
být nejen spotřebitel, ale např. i zaměstnanec13, pacient, nájemce v případě nájmu za účelem
bydlení jako základní životní potřeby, cestující apod.
Charakteristické znaky slabší smluvní strany spočívají v nižších znalostech ohledně
předmětu právního jednání, v menších zkušenostech s podobnými operacemi, v některých
případech může být významné i rozrušení, menší soustředění a pozornost vycházející
z konkrétních okolností případu.14
Pojem slabší smluvní strany se samozřejmě promítá do oblasti relativních majetkových práv,
a to např. v úpravě adhezních smluv15, v oblasti spotřebitelského práva zákazem
zneužívajících klauzulí ve spotřebitelských smlouvách16 aj. Kromě úpravy normované o. z.
jsou zákazy zneužití silnějšího postavení podnikatele ve smluvním vztahu upraveny
především v zákoně o ochraně spotřebitele (zejména nekalé obchodní praktiky).

9

Kolektiv autorů: Občanský zákoník: komentář: Svazek I - VI, Wolters Kluwer, a. s. (dříve ASPI, a. s.), Praha,
2013, ISBN: 978-80-7478-369-2, ASPI ID Komentář k KO89_2012CZ, Z důvodové zprávy (k § 419)
10
Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani
své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé
a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. (§ 433 odst. 1 o. z.)
11
Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo
souvislost s vlastním podnikáním. (§ 433 odst. 2 o. z.)
12
Kolektiv autorů: Občanský zákoník: komentář: Svazek I - VI, Wolters Kluwer, a. s. (dříve ASPI, a. s.), Praha,
2013, ISBN: 978-80-7478-369-2, ASPI ID Komentář k KO89_2012CZ, Z důvodové zprávy (k § 433)
13
Srov. § 2401 odst. 2 o. z.
14
Kolektiv autorů: Občanský zákoník: komentář: Svazek I - VI, Wolters Kluwer, a. s. (dříve ASPI, a. s.), Praha,
2013, ISBN: 978-80-7478-369-2, ASPI ID Komentář k KO89_2012CZ, Z důvodové zprávy (k § 433)
15
Viz § 1798 a násl. o. z.
16
Viz § 1814 o. z.
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1.2. PRÁVNÍ RÁMEC ÚPRAVY OCHRANY SPOTŘEBITELE V ČESKÉ REPUBLICE
Obecná právní úprava spotřebitelských smluv je zakotvena v ustanoveních § 1810
a násl. o. z. (ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem), kde jsou
stanoveny obecné požadavky týkající se všech smluv, které uzavírá spotřebitel
s podnikatelem. Systematicky je zmíněná úprava rozčleněna na obecná ustanovení a speciální
oddíly, přičemž další aplikovatelná ochranářská ustanovení představují např. zvláštní
ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 o. z.) [ke specifické povaze prodeje zboží
v obchodě viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. ledna 2009, sp. zn. 28 Cdo 171/2008,
ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.171.2008.1 uvedený v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel
v České republice a v Evropské unii, oddíl 1.], zájezd (§ 2521 o. z.) [k problematice ochrany
spotřebitele u zájezdu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. srpna
2010, sp. zn. 1 As 46/2010, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. srpna 2008, sp. zn.
24 C 7/2007 uvedený v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské
unii, oddíl 1.], náhrada škody způsobená vadou výrobku (§ 2939 o. z.) neopomíjeje
samozřejmě i úpravu ve zvláštních právních předpisech (zákon o ochraně spotřebitele,
zákon o spotřebitelském úvěru) [výběr rozhodnutí k uvedeným oblastem lze nalézt dále
v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíl 1. Výběr
judikatury z rozhodovací praxe českých soudů].
Česká právní úprava spotřebitelských smluv samozřejmě přejímá právní
pravidla formulovaná na unijní úrovni.
Ochrana spotřebitele vyžaduje, aby veškerá sdělení vůči němu podnikatel učinil jasně
a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.17 Jedná se o zakotvení tzv.
informační povinnosti podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli přejaté zejména z čl. 5 směrnice
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a čl. 5 odst. 1 směrnice
o právech spotřebitelů.18
Konkretizaci vyjádření obecné zásady proporcionality promítnuté do ochrany
spotřebitele jako slabší smluvní strany ve shodě s čl. 3 odst. 1 směrnice o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách pak nalezneme jako tzv. nepřiměřená ujednání
neboli nepřiměřené smluvní podmínky.19 (Srov. např. rozsudek Krajského soudu v Plzni
ze dne 15. října 2008, sp. zn. 25 Co 64/2008 uvedený v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel
v České republice a v Evropské unii, oddíle 1. Výběr judikatury z rozhodovací praxe českých
soudů.). Posouzení povahy nepřiměřených smluvních ujednání v praxi znamená, že je
zapotřebí v první řadě posoudit rovnováhu práv a povinností smluvních stran. Pokud půjde
o značnou nerovnováhu, je třeba zkoumat, zda jde o nerovnováhu v neprospěch spotřebitele
a dále, zda je tato nerovnováha s ohledem na konkrétní okolnosti právního případu přiměřená
nebo nepřiměřená. Nepřípustná jsou zejména taková ujednání, která omezují nebo vylučují
odpovědnost podnikatele za jednání, z nichž vznikne spotřebiteli újma na životě nebo
na zdraví, kterými se omezují nebo vylučují práva spotřebitele pro případ, že bude plněno
vadně nebo že bude spotřebiteli způsobena škoda. Nepřípustná jsou i ujednání, že smlouva
zavazuje spotřebitele bez dalšího, zatímco podnikatele až po splnění podmínky, jejíž
uskutečnění je závislé výlučně na jeho vůli, nebo ujednání, která podnikateli umožní, aby si
ponechal, co mu spotřebitel poskytl, v případě, že s podnikatelem smlouvu neuzavře nebo
od ní odstoupí, jakož i ujednání opravňující podnikatele odstoupit od smlouvy
bez ujednaného či zákonného důvodu, zatímco spotřebitele nikoliv, nebo vypovědět závazek
ujednaný na neurčitou dobu bez přiměřené výpovědní doby. Rovněž jsou nepřípustná
17

Viz § 1811 o. z.
PSP – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Vláda České republiky. Důvodová zpráva k zákonu
č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění). ASPI ID: LIT 38253CZ
19
Viz § 1813 a násl. o. z.
18
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ujednání zavazující spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před
uzavřením smlouvy, která umožňují podnikateli jednostranně a bez ujednaného důvodu
smluvní podmínky změnit, nebo ujednání, podle nichž má být cena určena až v době splnění,
aniž bude mít spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, dojde-li při splnění k podstatnému
překročení ujednané ceny za zboží nebo službu. Zakázány jsou i takové doložky, které
spotřebitele zaváží, aby splnil všechny své povinnosti ze smlouvy i v případě, že je podnikatel
nesplní, nebo podle které vznikne podnikateli právo postoupit smlouvu bez spotřebitelova
souhlasu, i když se v důsledku převodu zhorší dobytnost spotřebitelovy pohledávky nebo její
zajištění. Tato a jim podobná nepřiměřená ujednání jsou zakázána.20 Porušení zákazu
nepřiměřených ujednání ve spotřebitelské smlouvě má ten právní následek, že se k nim
nepřihlíží, tj. považují se za nicotné, ovšem spotřebitel se jich i tak může dovolat.21 K ochraně
spotřebitele je pak i normována koncepce pro odstoupení od smlouvy.22 Zvláštní ochrana také
náleží spotřebiteli, je-li s ním uzavírána smlouva za použití prostředků komunikace na dálku
tzv. distanční smlouvy (k problematice distančních smluv srov. např. rozsudek Krajského
soudu v Hradci Králové ze dne 7. února 2012, sp. zn. 22 Co 533/2011 uvedený v části 5./
Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle 1. Výběr judikatury
z rozhodovací praxe českých soudů), je-li s ním uzavřena smlouva mimo obchodní prostory
23
a také v případě tzv. timesharingu 24, jehož úprava je provedením směrnice o ochraně
spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení
(timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.
Jedním ze zvláštních právních předpisů poskytujících ochranu spotřebiteli je
zákon o ochraně spotřebitele, který novelizací provedenou zákonem č. 476/2013 Sb. doznal
zásadních změn především v oblasti nekalých obchodních praktik25 a dalším je pak zákon
o spotřebitelském úvěru. Účelem novely je především zabránit zneužívání důvěry
a zranitelnosti spotřebitelů ze strany neseriózních podnikatelů v průběhu tzv. předváděcích
akcí. Jedná se o situace, kdy jsou spotřebitelé zváni na různé zájezdy či jiné tematické akce,
během nichž jim jsou nabízeny a zpravidla pod nátlakem či za použití různých klamavých
obchodních triků prodávány výrobky, které bývají oproti srovnatelným výrobkům nabízeným
v kamenných obchodech několikanásobně předražené a často nedosahují požadované či
inzerované kvality. Navíc při prodeji používají uvedení podnikatelé nejrůznější nátlakové
praktiky, které zejména v seniorech vyvolávají pocit závazku či vděčnosti, a ti pak koupí
výrobky, které by jinak nikdy nekoupili. Nezřídka se také stává, že jsou účastníci takových
akcí vystaveni výhrůžkám a jiným formám psychického nátlaku, zaznamenán byl i fyzický
útok. S cílem tedy odstranit výše uvedené obchodní praktiky a jejich negativní dopady
na společnost, zejména na seniory jako zranitelnou skupinu spotřebitelů, byly proto zavedeny
ohlašovací povinnosti prodávajících, kteří realizují organizované akce, a to jak v případě, že
se taková akce koná mimo obchodní prostory obvyklé k jejich podnikání, tak v případě, že se
koná v provozovnách dotčených podnikatelů, a stanovení náležitostí pozvání k účasti
na organizované akci.26 Právní úprava v zákoně o spotřebitelském úvěru je především
transpozicí směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru, kdy tento zákon upravuje některá
práva a povinnosti související se spotřebitelským úvěrem.27
20

PSP – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Vláda České republiky. Důvodová zpráva k zákonu
č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění). ASPI ID: LIT 38253CZ
21
Viz § 1815 o. z.
22
Viz § 1818 o. z.
23
Viz § 1820 a násl. o. z.
24
Viz § 1852 a násl. o. z.
25
Viz § 20, § 20a, § 20b zákona o ochraně spotřebitele
26
PSP – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Vláda České republiky. Důvodová zpráva k zákonu
č. 476/2013 Sb., změna zákona o ochraně spotřebitele. ASPI ID: LIT 46400CZ
27
Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba
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1.3. SPOTŘEBITELSKÉ SPORY
Spotřebitelské spory jsou fenoménem, který s sebou přinesla koncentrace služeb
v rukou velkých dodavatelů a jejich standardizace. Tato množina sporů bývá zpravidla řešena
hlavně arbitráží. Jedním z úskalí této problematiky je v současné době podezření
ze závislosti rozhodujícího orgánu a tím i oslabení nestrannosti rozhodování.
Česká republika se proti tomuto možnému ohrožení snaží bojovat, a to zejména
prostřednictvím transpozice směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských
smlouvách. Tato směrnice byla do českého právního řádu přijata v podobě novely č. 19/2012
Sb. ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon o rozhodčím řízení (dále i jen jako
„novela zákona o rozhodčím řízení“). Reflektuje úsilí zákonodárce chránit spotřebitele
v tom smyslu, že zavádí pevné obsahové náležitosti rozhodčí smlouvy uzavírané
ve spotřebitelských sporech, zavádí informační povinnost dodavatele ve vztahu
ke spotřebiteli, zákaz rozhodování podle zásad spravedlnosti ve spotřebitelských sporech,
meritorní přezkum rozhodčího nálezu soudem, zavádí seznam rozhodců vedeného
Ministerstvem spravedlnosti ČR a povinnost dosažení vysokoškolského vzdělání v oboru
právo pro rozhodce rozhodující ve spotřebitelských sporech.28 Je nutné zdůraznit, že tato
novela zákona o rozhodčím řízení má zásadní význam v oblasti ochrany spotřebitele, jelikož
znění zákona o rozhodčím řízení ve stavu před novelou zákona o rozhodčím řízení na tuto
problematiku prozatím vůbec nereagovalo.
Novelou zákona o rozhodčím řízení došlo ke zpřísnění kvalifikačních předpokladů
pro výkon funkce rozhodce, který může být určen rozhodčí doložkou k rozhodování sporů
ze spotřebitelských smluv. Přičemž důvodová zpráva k novele zákona o rozhodčím řízení
(dále i jen jako „důvodová zpráva k zákonu o rozhodčím řízení“) k tomuto říká, že
„vzhledem k tomu, že běžné rozhodčí řízení je jednoinstanční a jeho výsledkem může být
vykonatelný rozhodčí nález, stát by měl být určitým garantem, aby osoba rozhodce byla
důvěryhodná. Na druhou stranu je třeba respektovat, že rozhodce je určen na základě
svobodného projevu vůle stran a podmínky pro výkon funkce rozhodce by neměly být příliš
svazující. Zejména se navrhuje nestanovit vůbec žádné omezující podmínky, pokud je
rozhodce určen na základě smlouvy o rozhodci. Konkrétní požadavky stran můžou být
různorodé, a to s ohledem na charakter vzniklého sporu. Smlouva o rozhodci je totiž projevem
vůle obou stran řešit spor jinak než soudně a projevem jejich důvěry v osobu, která má
neshody za ně vyřešit a rozhodnout. Strany uzavřením smlouvy o rozhodci dávají najevo, že se
raději podřídí rozhodnutí konkrétní osoby (zpravidla odborníka na oblast, která je předmětem
sporu), než státem garantovaného soudce. Omezovat požadavky na takto sjednanou osobu
nemá význam. Při uzavírání rozhodčí doložky je motivace jiná. Cílem stran je zpravidla
dosáhnout rychlejšího exekučního titulu v případě vzniku sporu za minimální náklady.
Z tohoto důvodu je třeba u rozhodců určených rozhodčí doložkou určité standarty upravit.
Jako obecný nutný předpoklad se jeví bezúhonnost. Obdobně jako je tomu v zákoně o soudech
a soudcích, navrhuje se negativně vymezit, kdy podmínky bezúhonnosti splněny nejsou.
Navrhuje se také, aby takto určeným rozhodcem mohl být pouze rozhodce, který má
vysokoškolské vzdělání v oboru právo.“ 29
V zákoně o rozhodčím řízení byly také zapracovány širší podmínky pro stanovení
podjatosti rozhodce. Podle § 8 zákona o rozhodčím řízení „při rozhodování sporů
ze spotřebitelských smluv je rozhodce povinen před zahájením projednávání věci stranám
poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem (§ 1 věta druhá zákona
o spotřebitelském úvěru)
28
eLAW.cz. Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012 - díl třetí [online]. © 2007-2014 [cit. 2014-04-16].
Dostupné z: http://www.elaw.cz/clanek/euronovela-zakona-o-rozhodcim-rizeni-2012-dil-treti
29
Zvláštní část k čl. 1, k bodu 3 (§ 4 odst. 3 a 4) důvodové zprávy k zákonu o rozhodčím řízení
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sdělit, zda v posledních 3 letech vydal nebo se podílel na vydání rozhodčího nálezu nebo zda
je rozhodcem v dosud neskončeném rozhodčím řízení ve sporu, jehož účastníkem byla či je
některá ze stran. Lhůta podle předchozí věty se počítá od data skončení rozhodčího řízení,
na které se informační povinnost vztahuje, do data zahájení rozhodčího řízení, v němž
rozhodci vzniká informační povinnost.“ Tím zákonodárce reaguje zejména na skutečnost, kdy
jeden konkrétní rozhodce rozhoduje většinu sporů, v nichž je účastníkem větší společnost
poskytující služby pro spotřebitele. Spotřebitel by měl mít právo se dozvědět informaci, která
bývá v praxi považována za nejčastější důvod podjatosti. 30
Jako další prvek sloužící k ochraně spotřebitele je povinné odůvodňování rozhodčích
nálezů vydaných ve spotřebitelských sporech.31 „Znát důvody, které rozhodce vedly k vydání
rozhodčího nálezu je nutné i z důvodu nastavení věcného přezkumu, který novela zavádí. Nově
se též zavádí povinnost rozhodce uvést v nálezu poučení, že je možné formou návrhu
na zrušení rozhodčího nálezu požádat o jeho přezkum, zda byl vydán v souladu s právními
předpisy na ochranu spotřebitele.“32
Jedním z pravidel vyplývajících ze směrnic o právech spotřebitelů je povinnost státu
zakázat spotřebiteli vzdát se svých práv garantovaných právem Evropské unie. Tento princip
bylo nutné promítnout do textu zákona o rozhodčím řízení 33. Rozhodci jsou při rozhodování
spotřebitelského sporu povinni přihlížet ke všem právním předpisům obsahujícím ustanovení
na ochranu spotřebitele a to i přesto, že si strany vymíní, že spor má být rozhodován podle
zásad spravedlnosti. Účastník má však i právo obrátit se na soud s návrhem na zrušení
rozhodčího nálezu, pokud rozhodce rozhodoval v rozporu s právními předpisy stanovenými
na ochranu spotřebitele nebo bylo-li rozhodnuto ve zjevném rozporu s dobrými mravy či
veřejným pořádkem.34
Novelou zákona o rozhodčím řízení nově vložené ustanovení § 31 písm. g) zákona
o rozhodčím řízení zakládá možnost meritorního přezkumu rozhodčího nálezu. Toto
ustanovení vychází z judikatury Nejvyššího soudu, která říká, že „Podle § 31 písm. f) zákona
č. 216/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů nelze zrušit rozhodčí nález proto, že zavazuje
k plnění, které je v rozporu s dobrými mravy. Měl-li by soud v rámci řízení o zrušení
rozhodčího nálezu přezkoumávat jeho věcnou správnost, pozbyla by smyslu právní úprava
rozhodčího řízení.“35 Popisovaná změna byla do zákona vtělena z důvodu potřeby širší
ochrany spotřebitele. Oproti dosavadní koncepci se zavádí možnost věcného přezkumu nálezů
vydaných ze spotřebitelského sporu. V současné době požadavek na věcný přezkum
rozhodčího nálezu soudem z právních předpisů Evropské unie nevyplývá, nicméně směrnice
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách v příloze č. 1 uvádí, že nelze
spotřebitele zbavit práva podat žalobu.36 Nyní lze jen stěží vyloučit, že vývoj evropského

30

Zvláštní část k čl. 1, k bodu 6 (§ 8) důvodové zprávy k zákonu o rozhodčím řízení
§ 25 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení
32
Zvláštní část k čl. 1, k bodu 13 (§ 25 odst. 2) důvodové zprávy k zákonu o rozhodčím řízení
33
§ 25 odst. 3 zákona o rozhodčím řízení
34
Zvláštní část k čl. 1, k bodu 14 (§ 25 odst. 3) důvodové zprávy k zákonu o rozhodčím řízení
35
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2009, sp. zn. 33 Cdo 2675/2007, uveřejněný pod číslem 46/2010
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.2675.2007.1
36
eLAW.cz. Euronovela zákona o rozhodčím řízení 2012 - díl třetí [online]. © 2007-2014 [cit. 2014-04-16].
Dostupné z: http://www.elaw.cz/clanek/euronovela-zakona-o-rozhodcim-rizeni-2012-dil-treti
31
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práva povede k tomu, že uzavřením rozhodčí doložky nelze spotřebitele zbavit práva
na soudní přezkum věci.37
V případě, že rozhodčí smlouva týkající se sporu ze spotřebitelských smluv, tedy
uzavřená mezi spotřebitelem a podnikatelem, neobsahuje informace požadované v § 3 odst. 5
zákona o rozhodčím řízení, popřípadě tyto informace jsou neúplné, nepřesné nebo nepravdivé,
tak zde nastupuje ze zákona sankce v podobě zrušení rozhodčího nálezu soudem.38 „Smyslem
ustanovení § 3 odst. 5 je především poskytnout spotřebiteli veškeré informace, které jsou pro
rozhodčí řízení důležité, a to na jednom místě. Pokud tyto informace poskytnuty nejsou nebo
jsou poskytnuty v podstatném rozsahu neúplně či zkresleně, není možné po spotřebiteli
požadovat, aby byl takovým rozhodčím nálezem vázán.“39
Další snaha zákonodárce o to, jak se vyhnout obejití vůle spotřebitele je zakotvena v § 3
odst. 3 zákona o rozhodčím řízení. Sjednávají-li si strany rozhodčí smlouvu pro řešení sporů
ze spotřebitelských smluv, tak tato smlouva nesmí být součástí podmínek, kterými se řídí
smlouva hlavní. Smlouva musí být sjednána pouze samostatně, jinak je neplatná.
Na spotřebitele je pohlíženo jako na slabší stranu sporu, proto rozhodčí smlouva je
individuální podmínkou a spotřebitel se sám rozhodne, zda ji podepíše či nikoliv.
V roce 2013 se Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. III ÚS 562/12 vyjádřil
k problematice platnosti rozhodčích doložek v tom smyslu, že „soud je povinen zkoumat, zda
způsob určení rozhodce nenaplňuje znaky nepřiměřených podmínek tím, že vyvolává nerovné
postavení mezi účastníky. Osoba rozhodce by měla být jednoznačně stanovena.“40 Nevyšší
soud vydal v říjnu roku 2013 stanovisko sp. zn. Cpjn 200/2011, v kterém je mimo jiné
věnována pozornost prorogační doložce ve spotřebitelských smlouvách s tím, že „prorogační
doložka ve spotřebitelské smlouvě, která nebyla sjednána individuálně, a která zakládá místní
příslušnost soudu, jenž se nachází daleko od bydliště spotřebitele (§ 52 odst. 3 obč. zák.), jak
z hlediska územního, tak i dopravních možností, odporuje ustanovení § 56 odst. 1 obč. zák.,
§ 1813 NOZ, jestliže v rozporu s požadavkem dobré víry způsobuje významnou nerovnováhu
v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele.“41
Za účelem ochrany poškozených spotřebitelů Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
zřídilo institut spotřebitelského ombudsmana, který je určen především seniorům oklamaným
na předváděcích akcích. Spotřebitel má dále možnost se obrátit na kontaktní místo – obecný
živnostenský úřad, kde lze využít poradenských služeb, mediace a rozhodčího řízení.42
Pro řešení sporů s finančními institucemi je nevhodnější mimosoudní řízení před finančním
arbitrem. 43

37

Zvláštní část k čl. 1, k bodu 15 [§ 31 písm. g) a h)] důvodové zprávy k zákonu o rozhodčím řízení
§ 31 písm. h) zákona o rozhodčím řízení
39
Zvláštní část k čl. 1, k bodu 15 [§ 31 písm. g) a h)] důvodové zprávy k zákonu o rozhodčím řízení
40
Nález Ústavního soudu ze dne 24. října 2013, sp. zn. III. ÚS 562/12, ECLI:CZ:US:2012:3.US.562.12.1
41
Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 9. října 2013, sp. zn. Cpjn 200/2011,ECLI:CZ:NS:2013:CPJN.200.2011.1
42
ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Informace o systému "Spotřebitelského ombudsmana". MPO
[online]. © 2005 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http:// www.mpo.cz/dokument141062.html
43
Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci. Alternativní způsoby řešení sporů - Česká republika
[online]. © 2007 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http:// http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_cze_cs.htm#2.2.
38
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1.4. MEDIAČNÍ DOLOŽKA
„V návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21.
května 2008, o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, a v souladu
s implementačním požadavkem v ní formulovaným, byl v České republice přijat samostatný
zákon o mediaci publikovaný pod č. 202/2012 Sb., který nabyl účinnosti k 1. září 2012 […].
Tento právní předpis byl následně doplněn prováděcí vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách
a odměně mediátora.“ 44
I přestože byl těmito dvěma předpisy konečně vymezen jasný právní rámec regulace
mediace pro oblast soukromoprávních vztahů, tak stále převažuje mezi odbornou veřejností
názor, že je mediace ve sporech občanskoprávních, obchodních a pracovních využívána spíše
sporadicky.45
Mediace funguje především na principu dobrovolnosti, strany se na jejím užití
zpravidla domlouvají prostřednictvím mediační doložky, kterou si sjednávají např.
ve smlouvě.46
Institut mediační doložky umožňuje smluvním stranám v případě sporu vyloučit
pravomoc soudu a sjednat si možnost mediace jako alternativního způsobu řešení.47 Mediační
doložka může být uzavřena mezi podnikateli, i mezi spotřebitelem a podnikatelem.
Otázkou je, jaké jsou účinky mediační doložky. V našem kontinentálním systému
práva bude spíše běžné, že doložka bude mít odpovědnostní důsledky spojené s porušením
právní povinnosti, ale nebude s ní spojována překážka aktivní legitimace. Navíc je zachováno,
že i přes uzavření mediační doložky se strany sporu mohou i tak obrátit na soud nebo
rozhodce s návrhem na zahájení řízení.48 To ale nebrání stranám uzavřít vymahatelnou
podmínku s povinností úhrady smluvní povinnosti nebo náhrady škody při porušení závazku
řešit spor pomocí mediace. Co se týče vynutitelnosti, jsou mediační doložky závazné stejně
jako jiné hmotněprávní závazky.49
Největší rozdíl mezi mediační a rozhodčí doložkou tkví v tom, že v případě rozhodčí
doložky by případné řízení u soudu jím bylo zastaveno na základě toho, že věc má být
projednána v rozhodčím řízení. U mediační doložky tomu tak není, jde spíše o smluvní
povinnost.50
Novelizované znění zákona o rozhodčím řízení, má za cíl posílení postavení
spotřebitele, důraz na jeho ochranu a informovanost. Vzhledem k nepříliš častému užívání
mediační doložky je otázkou, zda se tyto prvky ochrany spotřebitele objeví i u tohoto
institutu. Spotřebitel se však může i při jejím uzavření obrátit na soud, což by mu mělo
zajistit náležitou ochranu.
44

ČESKO. Bulletin – advokacie.cz. Základní principy mediace.[online]. © 2012-2013 [cit. 2014-06-09].
Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zakladni-principy-mediace-z-pravniho-i-nepravniho-pohledu
45
ČESKO.Bulletin – advokacie.cz. Základní principy mediace.[online]. © 2012-2013 [cit. 2014-06-09].
Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zakladni-principy-mediace-z-pravniho-i-nepravniho-pohledu
46
ČESKO. Eprávo.cz. Mediační doložka. [online]. © 1999-2013 [cit. 2014-06-09]. Dostupné
z: http://www.epravo.cz/top/clanky/mediacni-dolozka-93479.html?mail
47
ČESKO. Eprávo.cz. Mediační doložka. [online]. © 1999-2013 [cit. 2014-06-09]. Dostupné
z: http://www.epravo.cz/top/clanky/mediacni-dolozka-93479.html?mail
48
ČESKO. Bulletin – advokacie.cz. Základní principy mediace.[online]. © 2012-2013 [cit. 2014-06-09].
Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/zakladni-principy-mediace-z-pravniho-i-nepravniho-pohledu
49
ČESKO. Eprávo.cz. Mediační doložka. [online]. © 1999-2013 [cit. 2014-06-09]. Dostupné
z: http://www.epravo.cz/top/clanky/mediacni-dolozka-93479.html?mail
50
ČESKO. Eprávo.cz. Mediační doložka. [online]. © 1999-2013 [cit. 2014-06-09].
Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/mediacni-dolozka-93479.html?mail
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1.5. PROJEKT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Ministerstvo průmyslu a obchodu je orgánem zajišťujícím spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele v rámci nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Právní rámec
tohoto nařízení vytváří tzv. síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (Consumer
Protection Cooperation Network - CPCN).51 Oblast alternativního řešení sporů spadá v České
republice do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Toto ministerstvo realizovalo
v letech 2008 – 2010 pilotní projekt ADR – Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů (dále jen „Projekt ADR“).
Projekt ADR vznikl na základě doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998
o zásadách platných pro orgány odpovědné za mimosoudní vyrovnání spotřebitelských sporů
a doporučení Komise 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány
při řešení spotřebitelských sporů dohodou52 a svou činnost zahájil dne 1. dubna 2008.53
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako garant a realizátor spolupracovalo s dalšími
orgány, např. s Ministerstvem spravedlnosti, Hospodářskou komorou České republiky,
Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře a dalšími.54 Česká advokátní komora zaujala
vůči Projektu ADR stanovisko preferující přijetí komplexní právní úpravy alternativního
(mimosoudního) řešení sporů a pro případ realizace vyjádřila ochotu se na projektu podílet,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ale nabídku neakceptovalo, proto vznikl projekt bez účasti
České advokátní komory.55
Projekt ADR nabízel 3 pilíře řešení spotřebitelských sporů: poskytnutí informací
a doporučení, mediace, rozhodčí řízení56 a byl založen na dobrovolné účasti.57 První dva pilíře
(poskytnutí kvalifikované rady a mediace) byly nejoblíbenějšími a nejúčinnějšími způsoby
řešení sporu. 58
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ČESKO. Spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele (CPC). MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU.
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Obrázek 1: Řešení spotřebitelských sporů podle Projektu ADR

Zdroj: Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu – prezentace Ivany Kocové59

Projekt byl realizován na 22 kontaktních místech za spolupráce 45 mediátorů a 59
rozhodců.60 V rozmezí dubna 2008 a konce roku 2009 bylo přijato a řešeno celkem 2 370
podnětů (v průměru bylo měsíčně vyřešeno 99 případů) – viz následující Tabulka 1.61
Tabulka 1: Výsledky Projektu ADR
Rok

Řešeno
případů

Uzavřené
případy

Kvalifikovanou
radou

%

Nesoučinností
protistrany

%

Mediací %

Rozhodčím
řízením

2008

1077

862

320

37,1

492

57,1

49

5,6

1

2009

1293

1228

374

30,5

771

62,8

83

6,8

0

Celkem

2370

2090

694

33,2

1263

60,4

132

6,3

1

%

Zdroj: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – Příloha62
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Rozhodčí soud se účastnil řešení sporů výhradně ve třetím pilíři (rozhodčí řízení),
přičemž spory rozhodoval podle svého Zvláštního dodatku Řádu pro rozhodčí řízení
pro spotřebitelské spory a řízení probíhalo on-line.63 Rozhodčí řízení v rámci projektu
nastupovalo pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit v rámci prvního ani druhého pilíře
– tj. poskytnutím informací a doporučení a mediací. Rozhodčí řízení bylo dobrovolné,
na základě rozhodčí smlouvy (smlouvy o rozhodci) uzavřené mezi spornými stranami. Spory
rozhodovány jedním rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu. V praxi bylo sporů
velmi málo (3), protože se spory dařilo řešit v rámci prvního a druhého pilíře. V řešených
případech byly předmětem sporu reklamace a odstoupení od kupní smlouvy. Dvě žaloby byly
zamítnuty, v jednom případě byla žaloba úspěšná.64 Důvodem, proč bylo pomocí rozhodčího
řízení řešeno tak malé procento případů je také nedostatek informací o tomto způsobu
řešení.65
Velké procento případů (60%) nebylo řešeno z důvodu nesoučinnosti protistrany –
nejde však jen o případy výslovného odmítnutí účasti, ale i případy, kdy jednání proběhne, ale
druhá strana shledá požadavek za zjevně neoprávněný a odmítne spor řešit touto cestou.
Nejčastěji se podněty týkaly oblasti prodeje výrobků (zejména obuv, elektronika a další).
Hlavním důvodem sporu byla nejčastěji reklamace vad výrobků a problematika odstoupení
od smlouvy. 66
Podání bylo nejčastěji uskutečněno elektronicky (46,8% případů) nebo osobně (42,1%
případů), co se oblasti týče tak nejvíce podání bylo učiněno v Praze (644), nejméně
v Uherském Brodě (1). 67
Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě hodnocení výstupů z proběhu projektu
konstatovalo, že mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je efektivní, ze strany
spotřebitelů a podnikatelů se projekt setkal s kladným hodnocením a že tato cesta řešení
spotřebitelských sporů významně ovlivňuje finanční i časovou náročnost sporů68 (vyřízení
jednoho podání trvá v průměru 60 dní, zatímco délka soudního řízení více než 12 měsíců).69
Pilotní fáze Projektu ADR byla ukončena po dvou letech70, a v současné době nejsou
přijímána žádná další podání.71
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V návaznosti na schválené dokumenty (směrnice o alternativním řešení
spotřebitelských sporů a nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) Ministerstvo
průmyslu a obchodu předpokládá znovuzavedení systému mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů,72 podle usnesení vlády ze dne 24. května 2010 bylo Ministerstvu
průmyslu a obchodu uloženo zahájit realizaci systému mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů.73
V mezidobí se Ministerstvo průmyslu a obchodu dohodlo s určitými spotřebitelskými
organizacemi (Sdružení českých spotřebitelů, dTest, Spotřebitel net a Sdružení obrany
spotřebitelů - Asociace) na pomoci s řešením konkrétních spotřebitelských sporů.74

sporů. MPO [online]. © 2005 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument127471.html
72
ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Informace o zajištění mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů. MPO [online]. © 2005 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument127471.html
73
ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. MPO [online]. © 2005
[cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument79754.html
74
ČESKO. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Informace o zajištění mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů. MPO [online]. © 2005 [cit. 2014-05-13]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument127471.html
20

„Alternative Dispute Resolution“ (ADR) v Evropské unii a v České republice
1.6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ POMOCÍ PROJEKTU VAŠE STÍŽNOSTI
Od října 2013 mohou spotřebitelé využívat služeb stránky www.vasestiznosti.cz, která
funguje pod sdružením dTest za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Služba pomáhá
spotřebitelům dosáhnout dohody s podnikateli, zároveň jim nabízí přehled zkušeností
a problémů jiných spotřebitelů.75 Služba je zdarma.76
Stížnosti mohou být podávány na zboží, služby nebo jednání prodejce. Podmínkou
k možnosti použití platformy jsou určitá specifika stížnosti – stížnost musí v dobré víře
směřovat k řešení a nesmí být neopodstatněná. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo
nevyhovující stížnosti nezveřejňovat, případně vyřadit, pokud by se později ukázalo, že
nejsou předkládány v dobré víře.77
Spotřebiteli je doporučeno se v případě sporu nejprve obrátit na samotného prodejce,
až při neúspěchu využít služeb stránky. 78
Pro vkládání stížnosti je nutná registrace pomocí krátkého registračního formuláře.
Poté spotřebitel zadá svou stížnost - popíše problém, identifikuje prodejce a napíše také
požadované řešení. Sdružení dTest se ke stížnosti vyjádří a stížnost i stanovisko zašle
prodejci. Stížnost je vyřízena kladně, pokud směřuje k navrhovanému řešení sporu. Pokud je
stížnost vyřízena negativně, může spotřebitel opět zaujmout na stránkách odmítavé stanovisko
a sdružení se ke stížnosti opět vyjádří. Prodejce opět obdrží výzvu k přehodnocení situace. 79
Co se týče stanoviska sdružení, obsahuje většinou krátké právní zhodnocení věci,
a pokud se skutečně jedná o spotřebitelský spor, navrhované řešení. Pokud problém spadá do
kompetence jiného orgánu (například České obchodní inspekce), sdružení informuje
spotřebitele o možnosti obrátit se na tento orgán. V některých případech stanovisko obsahuje
pouze krátké právní zhodnocení bez uvedení dalšího procesního postupu, který ze situace pro
spotřebitele vyplývá.
Sdružení nezprostředkovává následné možné soudní řešení sporu, ani neposkytuje
návody (alespoň v rámci zveřejněných informací), jak v případě možného soudního sporu
postupovat. Nicméně, stránka poskytuje i možnost podat obecný dotaz, takže by bylo pro
spotřebitele teoreticky možné získat další informace touto cestou. 80
V databázi případů se vyskytují jednotlivé stížnosti se způsobem řešení
a spotřebitelské hodnocení udělené jednotlivým prodejcům ve formě „skóre“. Pokud
podnikatel postupuje při smírném řešení sporu vstřícně, znamená to pro něj na stránkách
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pozitivní reklamu. 81
Na úvodní stránce služby je chronologický výčet aktuálních posledních stížností
s uvedení stavu řešení („v řešení“/“uzavřeno“) s hodnocením prodejce. Je možné také zvolit
prodejce ze seznamu a prohlížet všechny spory, které s ním byly řešeny.
Počet řešených stížností je 2139, což znamená zhruba 200 stížností za měsíc.82 Nejvíce
stížností bylo podáno na společnost Endemos distribution, s.r.o. (mediálně známá podvodná
společnost, celkem 98 stížností), na portál Nebeslev.cz (rovněž mediálně známá společnost,
79 stížností) a na společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (58 stížností). 83
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1.7. SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE
Spotřebitelské organizace jsou upraveny v zákoně o ochraně spotřebitele84, podle
něhož jsou oprávněny k tomu podávat soudní žaloby za účelem dosažení zdržení se dalšího
protiprávního jednání vůči spotřebiteli. „V rozsahu správních řízení však přiznává zákon
o ochraně spotřebitele […] spotřebitelským organizacím pouze právo podat podnět k zahájení
správního řízení z moci úřední dle § 42 správního řádu.“ 85 Mají podobu buď zájmových
sdružení fyzických a právnických osob, nebo sdružení výhradně právnických osob podle o. z.,
příp. mohou mít podobu právnických osob založených o ochraně spotřebitele. Jejich činnost
se zaměřuje na provádění ochrany a podpory spotřebitele a slouží veřejnému zájmu.
Organizace sice nemůžou přijímat rozhodnutí právně závazná, jejich rozhodnutí ale bývá
podnikateli respektováno.86
Spotřebitelé se na tyto organizace mohou obracet s podněty pro mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů. Kladou si za cíl vyřešit spor mezi podnikatelem a spotřebitelem
smírně.87 Snaží se chránit lidi před zneužíváním v oblasti nebezpečných výrobků, klamavých
reklam, bezpečnosti potravin či znečištění. Organizace mohou tyto zájmy prosazovat skrze
protesty, soudní spory, kampaně či lobbing. Své výstupy často publikují ve formě
srovnávacích výzkumů či testů výrobků a služeb.88
Práva spotřebitelských organizací jsou dána předpisy EU a ČR. Povinnost
spotřebitelských organizací vychází jak ze znění právních norem, tak z povinností primárně
dobrovolných, které jsou vymezeny většinou v jejich stanovách.89
Spotřebitelské organizace nelze ztotožňovat se spotřebitelem a jeho právy.
Spotřebitelem totiž mohou být pouze fyzické osoby. I když je spotřebitel členem organizace,
nemohou být dotčením jeho práv dotčena práva organizace. Spotřebitelská organizace tak
nemůže být poškozena kvůli poškození práv spotřebitele. To jí dává možnost disponovat
s vlastní aktivní legitimací.90
Ministerstvo průmyslu a obchodu registruje v roce 2014 na svých webových stránkách
9 spotřebitelských sdružení.91 Mezi ně patří např. Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace,
jejímž hlavním úkolem je poradenství, bezpečnost spotřebitele a prosazování jeho práv.92 Dále
zde působí Občanské sdružení spotřebitelů dTest, které se zaměřuje na kvalitu, bezpečnost
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a nezávadnost výrobků93, Sdružení českých spotřebitelů94, které hájí zájmy spotřebitelů, či
Asociace občanských poraden95.
Na úrovni Evropské unie je nejznámější spotřebitelskou organizací BEUC, která
zastupuje přes 40 spotřebitelských organizací. BEUC se zaměřuje na hájení zájmů evropských
spotřebitelů v oblasti energie a udržitelného rozvoje, finančních služeb, potravin, zdraví,
bezpečnosti, spotřebitelských smluv, životního prostředí a kolektivního jednání o náhradě
škody pro spotřebitele snažící se dosáhnout spravedlnosti při poškození poskytovatelem.96
Dalšími mezinárodními spotřebitelskými organizacemi jsou např. ANEC, jejíž snahou je větší
spolupráce spotřebitelů na tvorbě norem a vliv na evropskou politiku97 nebo EURO COOP,
což je první evropská iniciativa pro ochranu spotřebitele. 98
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1.8. ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Česká obchodní inspekce (dále i jen jako „ČOI“), jako orgán státní správy podřízený
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR ve své působnosti provádí kontrolu a dozor právnických
a fyzických osob prodávajících zboží nebo poskytujících služby, které mají vliv i na ochranu
spotřebitele. Zejména se jedná o kontrolu poctivosti prodeje, zabezpečení jakosti výrobků
(kromě potravin, jejich kontrolu má na starosti Státní zemědělská a potravinářská inspekce),
kontrolu označení zboží, kontrolu bezpečnosti zboží a dalšími činnostmi.99
ČOI ve vymezeném rozsahu vykonává dozor nad plněním těchto zákonů100:


zákon o ochraně spotřebitele,



o spotřebitelském úvěru,


zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších
předpisů,

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů,


zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů,



zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů,


zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších
předpisů,


zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,


zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších
předpisů,

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých
jiných provozoven v noční době,

zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,
a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů,


zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
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zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších
předpisů,


zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů,


zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění
pozdějších předpisů.
ČOI byla zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů, který také vymezuje její kompetence a pravomoci. V zákoně je též
zakotveno oprávnění ředitele inspektorátu ČOI postihovat určitá protiprávní jednání. Procesní
činnost ČOI je upravena ve správním řádu a v zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění
pozdějších předpisů.101
ČOI nezprostředkovává mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a prodejci,
nicméně spotřebitelé se na ni mohou obracet se svými podněty. Podněty je možno podávat
nejen písemně, ale i s využitím zvláště zřízené elektronické podatelny na stránkách ČOI.102
Ve formuláři spotřebitel vybere, kterému inspektorátu má být podnět adresován
(na výběr je 7 inspektorátů rozdělených podle místní příslušnosti a Ústřední inspektorát).
Kromě podnětů je možné prostřednictvím formuláře podat i jiné typy sdělení, a to stížnost,
návrh, dotaz nebo jinou zprávu.103
Pokud spotřebitel není spokojen s vyřízením reklamace a ani pomocí jiných způsobů
mimosoudního řešení sporu nedošlo k vyřešení sporu, je nucen obrátit se s občanskoprávním
sporem na soud. ČOI však může podle § 13 a § 19 zákona o ochraně spotřebitele postihovat
nedostatky spojené s průběhem reklamačního řízení.104
Spotřebitel se na ČOI může obrátit i se žádostí o informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.105 V tomto případě žádost musí splňovat náležitosti podle ustanovení
§ 14 odst. 2 téhož zákona.
Při ČOI působí Evropské spotřebitelské centrum, které je z části financované ČOI
a z části Evropskou Komisí. Evropské spotřebitelské centrum již poskytuje i zprostředkování
mimosoudních řešení spotřebitelských sporů.106
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Příloha – Přehled výsledků akcí všeobecné kontroly v rámci ochrany spotřebitele
provedené ČOI v roce 2012 a 2013107
Název kontrolní akce

Počet kontrol celkem

Kontroly se zjištěním

Zjištěná porušení v %

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1791

1498

92

68

5,1%

4,5%

1642

1946

552

614

33,6%

31,6%

Sledování výskytu enviromentálně nevyhovujících obalů na trhu a
prověřování obalů a balených výrobků na trhu nebo v oběhu,
včetně jejich zpětného odběru

1055

919

50

41

4,7%

4,5%

Internetový prodej

1206

1296

988

1013

81,9%

78,2%

1344

1000

15

15

1,1%

1,5%

255

319

109

153

42,7%

48,0%

365

204

262

72,6%

71,8%

1546

477

556

37,1%

36,0%

511

135

141

30,5%

27,6%

323

105

121

31,6%

37,5%

102

52

47

44,1%

46,1%

2
13
14513 5657
2671 3363
3714 3046

7

1

53,8%

50,0%

110
677
1384

1501
1240
1389

0,8%
25,3%
37,3%

26,5%
36,9%
45,6%

Pohonné hmoty
Sledování a monitorování jakosti, včetně odběru vzorků
Některá práva duševního a průmyslového vlastnictví
Sledování nabídky nebo prodeje výrobků či služeb porušujících
tato práva (včetně internetového prodeje)
Obaly výrobků

Průběžné sledování vývoje této formy prodeje
Diskriminace
Prověřování rizikových míst možné diskriminace skupin
spotřebitelů (zejména na základě rasy, věku, národnosti, pohlaví či
hendikepovaných osob dle zák. č. 634/1992 Sb.)
Spotřebitelské úvěry
Prověřování úrovně sjednávání spotřebitelských úvěrů
Předváděcí prodejní akce
Prověřování dodržování právních předpisů při prodeji zboží mimo
prostory obvyklé k podnikání (zaměření na nekalé obchodní
praktiky)

281

Letní turistická sezóna
Prověřeování činností cestovních kanceláří a agentur
Zimní turistická sezóna
Kontrola poskytování služeb, včetně veřejného stravování,
půjčoven vybavení a lyžařských vleků

1286
442

Výkupny druhotných surovin
Kontrola dodržování správních předpisů - seznámení spotřebitele s
cenami výkupu a ověření měřidel

332

Pevná paliva
Kontrola povinností při prodeji
Kapalná paliva
Kontrola hmotnosti prodávaných lahví s PB plynem
Prodej alkoholických nápojů
Kontrola nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků
Prodej zboží za akční ceny, zboží ze sezónních akcí a výprodejů

118

107
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s. 48. Dostupné z: http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/vyrocni-zpravy-o-cinnosti/2013-vyrzprava-cinnost.pdf
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1.9. SPOTŘEBITELSKÝ OMBUDSMAN
Spotřebitelský ombudsman je novým systémem, který má pomoci oklamaným
a zneužitým spotřebitelům domoci se svých práv. Nejedná se o konkrétní osobu, úředníka
nebo úřad, ale o síť kontaktních míst na živnostenských úřadech (celkem na 227)
a v nevládních organizacích.108 Program byl vyhlášen v květnu roku 2013.109
Účelem zavedení je zejména řešení problémů spojených s nepoctivým prodejem
na tzv. předváděcích akcích, kde jsou spotřebitelé nuceni kupovat předražené zboží, které
nepotřebují. Na spotřebitelského ombudsmana (tedy na některý z živnostenských úřadů) se
mohou spotřebitelé obrátit zdarma110. Na úřadě spotřebitel vyplní vstupní formulář
a okopíruje dokumenty týkající se případu. Všechny písemnosti jsou elektronickou cestou
postoupeny přímo nejbližší nevládní neziskové organizaci, která případ111 následně zpracuje,
a která spotřebiteli radí a bezplatně jej zastupuje. Spotřebitel se také může obrátit
na neziskovou organizaci přímo sám, nebo využít publikované vzory112.
Stát podporuje projekty neziskových organizací ročně částkou zhruba 15 milionů

113

korun.

Obrázek 2: Síť živnostenských úřadů

Zdroj: Doplňující informace k principu fungování spotřebitelského ombudsmana
Na živnostenském úřadě se spotřebitel kromě možnosti vyplnění formuláře dozví
i základní informace o právních problémech týkajících se smluv uzavřených na předváděcích
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akcích – např. o možnosti odstoupení, domáhání se vrácení peněz atd.114
Podle slov Tomáše Hajduška, náměstka ministra průmyslu a obchodu, spotřebitelský
ombudsman zatím řeší nejčastěji případy „nerespektování práva spotřebitele na odstoupení
od smlouvy, neochoty vrátit peníze za vrácené zboží a fingované losování o ceny a zneužívání
slov výhra“115. Celkem bylo zatím využito služeb živnostenských úřadů ve 400 případech,
přičemž ve 200 z nich stačilo podání informací ze strany úřadu a druhá polovina byla předána
k řešení spotřebitelským organizacím.116
Samotné neziskové organizace program hodnotí velmi kladně, zejména oceňují
reklamní kampaň a využití široké sítě živnostenských úřadů k co nejrychlejší komunikaci
a pomoci postiženým seniorům. Nejčastější způsob řešení je odstoupení od smlouvy a pomoc
s mimosoudním řešením sporu.117
Před soudem končí zhruba 5% případů neziskových organizací, což ale není
zapříčiněno jen činností spotřebitelského ombudsmana.118
O projektu spotřebitelského ombudsmana v současné době informují veřejnost také
stránky jednotlivých krajů, obcí a městských částí.
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1.10. POŠTOVNÍ OMBUDSMAN
Pro zkvalitnění služeb a zvýšení spokojenosti zřídila Česká pošta 1. listopadu 2009
tzv. poštovního ombudsmana.119 Ten řeší se zákazníky problémy v případě, kdy nejsou
spokojení s řešením své reklamace či stížnosti. Poštovní ombudsman se tedy podáním zabývá
až v případě, kdy bylo využito všech řádných opravných prostředků. Ve své funkci by měl
vystupovat nestranně. Aktuálně je poštovní ombudsmankou pro Českou poštu JUDr. Zuzana
Kvášová120.

1.11. BANKOVNÍ OMBUDSMAN
V I. díle Analýzy úpravy alternativních řešení sporů v jiných státech Evropské unie
a judikatura soudů České republiky, části 2./ ADR v České republice, oddíle 1. Spory v oblasti
finančních služeb a produktů bylo zmíněno několik slov o institutu klientského ombudsmana.
Jelikož je služba bankovního ombudsmana zaměřena především na klienty, spotřebitele
finančních institucí, tak je tato problematika zařazena i do této části. Svého ombudsmana mají
tak některé větší banky. Mezi ně patří Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s.,
Československá obchodní banka, a.s., a GE Money Bank, a.s. I bankovní ombudsmani by
měli být nezávislí. Ne vždy je to však zcela splněno. Např. v případě ombudsmana Komerční
banky, a.s., JUDr. Josepha Franciscuse Vedlicha, LL.M., tomu tak skutečně je. JUDr. Vedlich
není zaměstnancem banky. Ombudsmana vybírá představenstvo Komerční banky, a.s.,
z nezávislých osobností. Jedná se o osobu povolanou a obecně uznávanou. Jeho činnost se řídí
Chartou ombudsmana.121 Jeho rozhodnutí nejsou pro žádnou ze stran právně závazné,
Komerční banka, a.s., se však v rámci smírčího řízení zavazuje jej respektovat122. Naopak
u České spořitelny, a.s., je celý tým ombudsmanů, který je tvořen zaměstnanci banky.123 Spíše
než o nestranná stanoviska jde o posilování kvality bankou poskytovaných služeb.
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1.12. ENERGETICKÝ OMBUDSMAN
V případě, že má spotřebitel problémy s dodavatelem elektřiny nebo plynu a nedostává
se mu reakce na reklamaci, může se obrátit na energetického ombudsmana. Ten má za úkol
rychlejší vyřizování stížností, věnuje se problémům se smlouvami či změnami dodavatele,
zlepšení postavení spotřebitele ve vztazích s dodavateli energií, nekalým praktikám
podomních prodejců a jiným sporům. Hlavním úkolem bude však příprava legislativy
pro mimosoudní řešení sporů, aby tak mohl ombudsman efektivně a s minimem nákladů řešit
problémy.124
Cílit by měl i na prevenci proti tzv. energetické chudobě. Energetická chudoba
znamená, že domácnost nemá prostředky na zaplacení topení a elektřiny a musí se doslova
rozhodovat, jestli se nají nebo zatopí (tzv. „heat or eat dilema“125). V současné době hrozí až
20 % obyvatel České republiky.126
„Funkce energetického ombudsmana byla nově zřízena od 1. února 2014 při
Energetickém regulačním úřadě“127 a ombudsmanem byl jmenován JUDr. Petr Scholz, PhD.
Energetický ombudsman zatím nemůže spor rozhodnout ani uložit pokuty, jelikož nemá
pravomoc mimosoudně řešit spory mezi dodavateli energií a spotřebiteli. Energetický
regulační úřad ale již připravuje návrh zákona, který by to umožňoval, čímž by zajistil
spotřebitelům časovou i finanční úsporu. Zatím může ombudsman přispět svojí radou
a doporučením.128
Česká republika se tímto institutem inspirovala v jiných členských státech Evropské
unie. Například ve Velké Británii nebo Francii již energetický ombudsman působí.129 Právě
ve Velké Británii se vážně řeší problém energetické chudoby a vznikl zde výše zmíněný výraz
„heat or eat dilema“ – energetická chudoba zde zasáhla celou čtvrtinu obyvatel.130 Služba
ombudsmana je tam bezplatná a lidé by se na něj měli lidé obrátit až v případě vyčerpání
jiných možností (např. neúspěšného podání reklamace).131
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1.13. VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
Institutu Veřejného ochránce práv byla
byla věnována pozornost v I. díle Analýzy úpravy
alternativních řešení sporů v jiných státech Evropské unie a judikatura soudů České republiky,
části 2./ ADR v České republice, oddíle 7. Spory se státními orgány. Veřejný ochránce práv
(dále i jen jako „Ochránce“)
“) se při své rozmanité působnosti zabývá i spotřebitelskými spory.
Spotřebitelé, kteří se cítí být poškozeni na svých právech, jsou oprávněni podat stížnost
adresovanou přímo Ochránci. Proces šetření je graficky znázorněn níže.
Obrázek 3: Jak probíhá šetření Ochránce
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Zdroj:: Jak probíhá šetření Ochránce – grafická podoba postupu z webu Ochránce132
Ochránce uzavírá své poznatky do Zprávy o šetření a v případě, žee nedojde k nápravě
chybného stavu, vydává Ochránce Závěrečné stanovisko.133 V minulosti byla vydána závazná
stanoviska týkající se ochrany spotřebitele v následujících oblastech: Účast spotřebitelských
sdružení ve správních
ch řízeních – sp. zn. 1530/2012/VOP/PN134, Vynucování součinnosti
při provedení kontroly – sp. zn. 3827/2011/VOP/PN135, Dohled České národní banky
nad výkonem směnárenské činnosti – sp. zn. 4146/2011/VOP/PN136, Nekalé obchodní
praktiky – poskytování tzv. prohlášení výrobce – sp. zn. 2708/2011/VOP/PN137, Řádné
uplatnění reklamace – sp. zn. 399/2012/VOP/VBG138, Označení sídla podnikatelského
132
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subjektu údaji podle ust. § 31 odst. 2 živnostenského zákona – sp. zn. 6493/2011/VOP/PN139,
Nepřijetí písemně uplatněné záruční odpovědnosti za vady – sp. zn. 964/2011/VOP/TČN140,
Zaokrouhlování ceny při platbě kartou – sp. zn. 1614/2011/VOP/IFH.141 Názory Ochránce
nejsou sice závazné, ale jsou obecně respektovány.
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IV./ Spotřebitel v České republice
a v Evropské unii
2. Spotřebitel v Evropské unii
____________________________________________
2.1. PRÁVNÍ RÁMEC ÚPRAVY OCHRANY SPOTŘEBITELE V EVROPSKÉ UNII
Evropská unie poskytuje stejnou úroveň ochrany pro všechny spotřebitele. Jak již bylo
uvedeno v I. díle Analýzy úpravy alternativních řešení sporů v jiných státech Evropské unie
a judikatura soudů České republiky, části 3./ ADR v Evropské unii, oddíle 1. Generální vývoj
ADR v EU, byly právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele na evropské úrovni a na
úrovni členských států v posledních desetiletích významně posíleny. Zajištění skutečného
vymáhání právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele představuje hlavní prioritu
spotřebitelských strategií Evropské unie i pilíře Evropského programu pro spotřebitele, který
byl předložen v květnu roku 2012.142 Existuje celá řada nařízení a směrnic, které se dotýká
spotřebitele v mnoha aspektech jeho života, proto následují výčet nařízení a směrnic není
vyčerpávající.
Ode dne vstupu do Evropské unie se staly pro Českou republiku závazné unijní právní
předpisy. Pro oblast uznání a výkonu rozhodnutí se jednalo především o nařízení Brusel I.143
Rozdílnost vnitrostátních úprav jednotlivých členských států pro příslušnost a uznávání
rozhodnutí představovali překážku řádného fungování jednotného trhu. Nařízení Brusel I.
bylo teda přijato za účelem dosažení volného pohybu rozhodnutí v občanských a obchodních
věcech. Byla zvolena forma nařízení, jelikož se jedná o nástroj závazný a přímo použitelný.144
Nařízení Brusel I. je závazné pro všechny členské státy Evropské unie s výjimkou Dánska.145
Byl jím zakotven požadavek zvýšené ochrany slabší strany v případech pojištění, pracovních
a spotřebitelských smluv pravidly příznivějšími než obecnými. U těchto vztahů je také
omezena smluvní volnost týkající se volby příslušného soudu, která by měla být jinak obecně
respektována.146
V roce 2009 přijala Evropská komise zprávu o provádění nařízení Brusel I.147
Ze zprávy vyplynul požadavek na zdokonalení jeho uplatňování a také zjednodušení volného
142
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pohybu soudních rozhodnutí a přístupu ke spravedlnosti. Z důvodu většího počtu změn a také
kvůli srozumitelnosti byla zvolena cesta přepracování původního nařízení148, a proto bylo
přijato nařízení Brusel I. bis. Toto nařízení zavádí množství změn, které se týkají např.
možnosti rozšířit jurisdikci na osoby ze třetích zemí (mimo Evropskou unii), pravidel
pro dohody o volbě soudu a zjednodušení uznání a výkonu rozhodnutí.149 Nařízení Brusel I.
bis je použitelné od 10. ledna 2015.150
Dne 27. října 2004 bylo přijato Evropským parlamentem a Radou nařízení
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Cílem tohoto nařízení je ochrana kolektivních
zájmů spotřebitelů proti rušitelům jejich zájmů v Evropské unii v přeshraničních případech.151
Nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele se snaží odstranit překážky při výměně
informací a spolupráci v rámci zjišťování a řešení protiprávního jednání uvnitř Evropské unie.
Ochrana spotřebitelů před protiprávním jednáním uvnitř EU vyžaduje zřízení sítě veřejných
donucovacích orgánů. Těmto orgánům nařízení poskytuje za účelem účinného uplatňování
svých povinností a odrazení prodejců nebo dodavatelů od protiprávního jednání uvnitř
Evropské unie minimální společné vyšetřovací a donucovací pravomoci.152
Harmonizaci týkající se ochrany spotřebitele ve spotřebitelských smlouvách za účelem
podpoření konkurenční nabídky na vnitřním trhu a zároveň zajištění vysoké úrovně ochrany
spotřebitele153 obsahuje směrnice o právech spotřebitelů. Tato směrnice154 si klade za cíl
zjednodušit a aktualizovat platná pravidla a odstranit nesrovnalosti a nežádoucí mezery,
přičemž nahrazuje směrnici o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo
obchodní prostory a směrnici o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.
Směrnice o právech spotřebitelů zakotvuje zásadu úplné harmonizace pro zvýšení právní
jistoty spotřebitelů i obchodníků.155 Vztahuje se jak na smlouvy uzavřené mimo obchodní
prostory, smlouvy uzavřené na dálku, tak i na smlouvy týkající se dodávek vody, plynu,
elektřiny nebo tepla z dálkového vytápění v rozsahu, ve kterém jsou tyto komodity
poskytovány na smluvním základě, přičemž se použije na smlouvy uzavřené mezi obchodníky
a spotřebiteli po 13. červnu 2014.156 Směrnice o právech spotřebitelů se však nepoužije
na smlouvy uvedené v článku 3. Jedná se např. o smlouvy týkající se sociálních služeb,
zdravotní péče, finančních služeb, nemovitostí, přepravy cestujících. Výčet těchto závazků je
podobný výčtům uvedeným v článku 3 směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv
uzavřených mimo obchodní prostory a v článku 3 směrnice o ochraně spotřebitele v případě
smluv uzavřených na dálku.
Směrnice o právech spotřebitelů stanovuje základní informace, které musí obchodníci
148

Srov. bod 1 nařízení Brusel I. bis.
KONEČNÁ, P. Uznání a výkon rozhodnutí v přepracovaném nařízení Brusel I. In: Epravo online ©
epravo.cz, a.s. 1999-2014 cit. 2014-06-12. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/uznani-a-vykonrozhodnuti-v-prepracovanem-narizeni-brusel-i-91964.html
150
Srov. čl. 81 nařízení Brusel I. bis.
151
Článek 1 nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.
152
Srov. články 4, 6 až 10 nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.
153
EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 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. EUR-Lex. [online]. © 2011
[cit. 2014-06-09].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32011L0083&qid=1402303529863
154
Body 1 a 2 směrnice o právech spotřebitelů.
155
Bod 7 směrnice o právech spotřebitelů.
156
Články 3 a 28 směrnice o právech spotřebitelů.
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spotřebitelům poskytnout před uzavřením veškerých spotřebitelských smluv.157 Tato směrnice
rovněž obsahuje ustanovení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy bez sankcí
a bez uvedení důvodu. Lhůtu pro uplatnění tohoto oprávnění směrnice o právech spotřebitele
stanovuje na 14 dnů158, což je lhůta delší než uváděly směrnice o ochraně spotřebitele
v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory a směrnice o ochraně spotřebitele
v případě smluv uzavřených na dálku. (Srov. např. rozsudek Hamilton, C-412/06,
ECLI:EU:C:2008:215 uvedený v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice
a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora EU).
V zásadě platilo a platí, že dodavatel má třicet dnů na splnění objednávky spotřebitele.159
Směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku i směrnice o právech
spotřebitelů ukládají členským státům, aby přijaly opatření, jímž by zprostily spotřebitele
povinnosti zaplatit cenu v případech nevyžádaného dodání zboží, vody, plynu, elektřiny, tepla
z dálkového vytápění nebo digitálního obsahu či nevyžádaného poskytnutí služeb.160
Směrnice o právech spotřebitelů zavádí nové pravidlo, na základě něhož se riziko za ztrátu
nebo poškození zboží přesouvá na spotřebitele až tehdy, kdy on sám nebo jím určená třetí
osoba (jiná než dopravce) získá zboží do fyzického držení.161
Jak již bylo uvedeno výše, směrnice o právech spotřebitelů nahradila směrnici
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Směrnice
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory upravovala
„smlouvy uzavřené v průběhu zájezdu organizovaného dodavatelem mimo jeho obchodní
prostory nebo v průběhu návštěvy dodavatele u spotřebitelů doma nebo u spotřebitele na jeho
pracovišti, neuskutečnila-li se návštěva na výslovnou žádost spotřebitele.“162 (Blíže např.
rozsudek Heininger, C-481/99, ECLI:EU:C:2001:684 uvedený v části 5./ Judikatorní blok:
Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury z rozhodovací
praxe Soudního dvora EU).
Výčet smluv, na něž se směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo
obchodní prostory nevztahovala, byl uveden v článku 3 této směrnice. Patřily sem např.
smlouvy o výstavbě, prodeji, nájmu nemovitostí a smlouvy týkající se jiných práv
k nemovitostem, smlouvy o pojištění nebo smlouvy o cenných papírech. (Srov. rozsudek
Schulte, C-350/03, ECLI:EU:C:2005:637 a rozsudek Ángel Lorenzo González Alonso, C166/11, ECLI:EU:C:2012:119, které jsou uvedeny v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel
v České republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe
Soudního dvora EU).
Druhou nahrazenou směrnicí je směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv
uzavřených na dálku, jež se týkala smluv uzavřených na dálku mezi dodavatelem
a spotřebitelem při poskytování služeb nebo prodeji zboží. Distanční smlouva mohla být
uzavřena jakýmkoli způsobem (telefonicky, e-mailem, katalog, atd.), který nevyžadoval
157

Článek 5 a 6 směrnice o právech spotřebitelů.
Článek 9 směrnice o právech spotřebitelů.
159
Článek 7 směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku a článek 18 směrnice
o právech spotřebitelů.
160
Článek 9 směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku a článek 27 směrnice
o právech spotřebitelů.
161
Článek 20 směrnice o právech spotřebitelů.
162
Článek 1 směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory.
158
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současnou fyzickou přítomnost smluvních stran při sjednávání smlouvy163.
Tato směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku se nevztahovala
na smlouvy vyjmenované v článku 3 této směrnice – jednalo se např. o smlouvy o finančních
službách, smlouvy zavřené za použití prodejních automatů nebo uzavřené ve veřejné dražbě.
K vykladu článku 3 směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku se
Soudní dvůr EU vyjádřil např. v rozsudku easyCar, C-336/03, ECLI:EU:C:2005:150
uvedeném v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle
2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora EU.
Evropští spotřebitelé jsou proti nekalým obchodním praktikám chráněni
prostřednictvím směrnice o nekalých obchodních praktikách. Tato směrnice představuje
hlavní obecný soubor právních předpisů Evropské unie upravujících klamavou reklamu a jiné
nekalé praktiky v transakcích mezi podniky a spotřebiteli, přičemž zajišťuje vysokou úroveň
ochrany spotřebitele a vyplňuje mezery v jiných odvětvových předpisech EU.164 K výkladu
této směrnice se Soudní dvůr EU vyjádřil např. v rozsudku VTB-VAB, C-261/07,
ECLI:EU:C:2009:244,
rozsudku
Plus
Warenhandelsgesellschaft,
C-304/08,
ECLI:EU:C:2010:12, rozsudku Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C-540/08,
ECLI:EU:C:2010:660 a v rozsudku RLvS, C-391/12, ECLI:EU:C:2013:669 uvedených
v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr
judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora EU.
Směrnice o nekalých obchodních praktikách zakazuje nekalé obchodní praktiky, jež ve svém
článku 5 definuje jako: „obchodní praktiku, která je v rozporu s požadavky náležité
profesionální péče a podstatně narušuje nebo je schopná podstatně narušit ekonomické
chování průměrného spotřebitele, který je jejímu působení vystaven nebo kterému je určena,
nebo průměrného člena skupiny, pokud se obchodní praktika zaměřuje na určitou skupinu
spotřebitelů, ve vztahu k danému produktu.“
Před nepřiměřenými podmínkami ve smlouvách uzavřených s odborníky – prodejci
zboží či poskytovateli služeb je evropský spotřebitel chráněn směrnicí o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, jež vymezuje nepřiměřené smluvní podmínky
jako ty podmínky, které vyplývají ze smlouvy a které způsobují nerovnováhu v právech
a povinnostech stran v neprospěch spotřebitele.165 K vykladu nepřiměřenosti podmínek
Soudním dvorem EU srov. rozsudek Freiburger Kommunalbauten, C-237/02,
ECLI:EU:C:2004:209, rozsudek Invitel, C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242 nebo rozsudek
Aziz, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164 nebo rozsudek Constructora Principado, C-226/12,
ECLI:EU:C:2014:10 uvedené v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice
a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora EU.
Příkladný seznam podmínek, jež mohou být považovány za nepřiměřené, je pak uveden
v příloze této směrnice. Rovněž stanovuje, že písemné smluvní podmínky musejí být sepsány
jasným a srozumitelným jazykem.166 K výkladu této směrnice srov. rozsudek Océano Grupo
163

EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele
v případě smluv uzavřených na dálku. EUR-Lex. [online]. © 2011 [cit. 2014-06-09]. Dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:31997L0007&qid=1402303875507
164
EU. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU. Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách.
Bod I. ASPI ID 52013DC0138.
165
Článek 3 směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.
166
Článek 5 směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.
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Editorial a Salvat Editores, C-240/98, ECLI:EU:C:2000:346; rozsudek Salvat Editores, C241/98, ECLI:EU:C:2000:346; rozsudek Salvat Editores, C-242/98, ECLI:EU:C:2000:346;
rozsudek Salvat Editores, C-243/98, ECLI:EU:C:2000:346; rozsudek Salvat Editores, C244/98, ECLI:EU:C:2000:346, rozsudek Mostaza Claro, C-168/05, ECLI:EU:C:2006:675,
rozsudek Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, ECLI:EU:C:2009:615 nebo rozsudek Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madridm, C-484/08, ECLI:EU:C:2010:309, které jsou
uvedeny v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle
2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora EU.
Členským státům pak směrnice o nekalých obchodních praktikách ukládá, aby vnitrostátní
předpisy upravily tak, že nepřiměřené podmínky užité ve smlouvě uzavřené prodávajícím
nebo poskytovatelem se spotřebitelem nebudou podle těchto vnitrostátních právních předpisů
pro spotřebitele závazné, a zajistily přiměřené a účinné prostředky zabraňující dalšímu
používání nepřiměřených podmínek ve smlouvách.167 Srov. např. rozsudek Pannon GSM, C243/08,
ECLI:EU:C:2009:350,
rozsudek
Pereničová
a
Perenič,
C-453/10,
ECLI:EU:C:2012:144, rozsudek Banco Español de Crédito, C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349
nebo rozsudek Banif Plus Bank, C 472/11, ECLI:EU:C:2013:88, jež jsou uvedeny v části 5./
Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury
z rozhodovací praxe Soudního dvora EU.
Právní a správní předpisy členských států o spotřebitelském úvěru byly
harmonizovány směrnicí o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkajících se spotřebitelského úvěru. Tato směrnice stanovila na úrovni Evropské unie
základní pravidla pro smlouvy o spotřebitelském úvěru. Princip minimální harmonizace se
však jevil neefektivním pro dosažení fungujícího vnitřního trhu.168 A proto byla přijata
směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru, která zrušila směrnici o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru.
Cílem směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru je harmonizace spotřebitelských úvěrů
pro usnadnění přeshraničních služeb a zvýšení transparentnosti smluvních podmínek a úrovně
ochrany spotřebitele.169 Nicméně, jak směrnice uvádí v článku 2 bod 2., nevztahuje se na
některé, v tomto článku vyjmenované, úvěrové smlouvy. Jejich výčet je širší než uváděla
směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se
spotřebitelského úvěru. Blíže např. rozsudek SC Volksbank România, C-602/10,
ECLI:EU:C:2012:443 nebo rozsudek EEAE a další, C-555/11, ECLI:EU:C:2013:668, jejichž
závěry jsou uvedeny v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské
unii, oddíle 2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora EU.
Poskytovatelé úvěru musí na základě směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru
poskytnout spotřebiteli adekvátní informace nutné ke srovnání různých nabídek tak, aby si
spotřebitel mohl zvolit poskytovatele, s nímž uzavře smlouvu odpovídající jeho potřebám
a jeho finanční situaci.170 Aby byla zajištěna co nejvyšší transparentnost a srovnatelnost
167

Články 6 a 7 směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.
VACEK, L. Režim maximální harmonizace a jeho důsledky při transpozici směrnice o smlouvách
o spotřebitelském úvěru. Jurisprudence, č. 7/2010. ASPI ID LIT37620CZ.
169
EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách
o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. EUR-Lex. [online]. © 2011 [cit. 2014-06-12].
Dostupné z:
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:co0001&qid=1402568578232&from=CS&
isLegissum=true
170
Článek 5 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.
168
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nabídek by tyto informace měly obsahovat především roční procentní sazbu nákladů úvěru,
jejíž výpočet směrnice jednotně stanovuje pro celou Evropskou unii v článku 19. Navíc musí
poskytovatelé úvěru vyhodnotit solventnost svých klientů ještě před uzavřením smlouvy.171
Spotřebitelé mají podle směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru také právo
na předčasné splacení svého dluhu, přičemž věřitel má nárok na spravedlivé a objektivně
odůvodněné odškodnění za případné náklady přímo spojené s tímto předčasným splacením.172
Jelikož sítě a služby elektronických komunikací jsou nedílnou součástí hospodářské
a sociální struktury celé Evropské unie, další významnou směrnicí, která byla přijata
Evropským parlamentem a Radou, je rámcová směrnice o společném předpisovém rámci
pro sítě a služby elektronických komunikací. Tato směrnice je součástí "telekomunikačního
balíčku", jehož cílem je přepracovat stávající právní rámec pro telekomunikace tak, aby
odvětví elektronických komunikací bylo konkurenceschopnější. Hlavním cílem rámcové
směrnice o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací je
posílit hospodářskou soutěž jednodušším vstupem na trh a stimulací investic v tomto
odvětví.173
Rámcová směrnice o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických
komunikací stanovuje harmonizovaný rámec pro regulaci sítí a služeb elektronických
komunikací, přiřazených zařízení a doplňkových služeb.174 Obsahuje ustanovení týkající se
obecných principů, základních definic, obecných ustanovení o vnitrostátních regulačních
orgánech, nový koncept významné tržní síly a pravidla pro poskytování určitých základních
zdrojů jako jsou např. rádiové kmitočty.175 Dále v této směrnice srov. např. rozsudek
Deutsche Telekom, C-262/06, ECLI:EU:C:2007:703 nebo rozsudek UPC Nederland, C518/11, ECLI:EU:C:2013:709 uvedené v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České
republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora
EU.
Další směrnicí zabývající se elektronickými komunikacemi je směrnice o univerzální
službě. Z hlediska rámcové směrnice o společném předpisovém rámci pro sítě a služby
elektronických komunikací se tato směrnice týká zajišťování sítí a poskytování služeb
elektronických komunikací pro koncové uživatele.176
Univerzální službou se rozumí poskytování vymezeného minimálního souboru služeb všem
koncovým uživatelům za dostupnou cenu.177 Základním požadavkem směrnice je poskytovat
uživatelům na jejich žádost připojení k veřejné telefonní síti v pevném místě za dostupnou
cenu178 a zajistit možnost bezplatného tísňového volání z veřejných telefonních automatů
171

Článek 8 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.
Článek 16 směrnice o smlouvách o spotřebitelském úvěru.
173
EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém
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s použitím jednotného evropského čísla tísňového volání „112“ a dalších národních čísel
tísňového volání.179 Blíže srov. rozsudek Base a další, C-389/08, ECLI:EU:C:2010:584,
rozsudek Polska Telefonia Cyfrowa, C-99/09, ECLI:EU:C:2010:395 nebo rozsudek Deutsche
Telekom, C-543/09, ECLI:EU:C:2011:279, jež jsou uvedeny v části 5./ Judikatorní blok:
Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury z rozhodovací
praxe Soudního dvora EU.
Pro sbližování právních předpisů jednotlivých států upravující prodej spotřebního
zboží byla přijata mimo jiné směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží
a záruk na toto zboží. Tato směrnice si klade za cíl „[…] zajistit jednotnou základní úroveň
ochrany spotřebitele v rámci vnitřního trhu“180, a proto stanovuje jednotná minimální
pravidla spotřebitelského práva, která platí v Evropské unii bez ohledu na místo prodeje
zboží. Směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží
zajišťuje především ochranu spotřebitele v případě rozporu zboží se smlouvou. Stanovuje, že
zboží musí být v souladu s kupní smlouvou a zároveň vymezuje, co se za tento soulad
považuje.181 Směrnice také určuje odpovědnost prodávajícího za vady, nároky spotřebitele
z vadného plnění a lhůty, ve kterých spotřebitel může svá práva u prodávajícího uplatnit.182
K výkladu této směrnice se vyjádřil Soudní dvůr EU např. v rozsudku Quelle, C-404/06,
ECLI:EU:C:2008:231, rozsudku Gebr. Weber a Putz, C-65/09, EU:C:2011:396, rozsudku
Putz, C 87/09, ECLI:EU:C:2010:275 nebo rozsudku Duarte Hueros, C-32/12,
ECLI:EU:C:2013:637, které jsou uvedeny v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České
republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora
EU.
V rámci spotřebitelského práva byla v roce 1985 směrnicí o odpovědnosti za vadné
výrobky zavedena v Evropské unii zásada odpovědnosti bez zavinění na straně výrobce,
podle níž musí každý výrobce vadné movité věci nahradit jakoukoli škodu způsobenou
na fyzickém zdraví nebo majetku jednotlivců.183 K této směrnici se Soudní dvůr EU
vyjadřoval např. v rozsudku Rozsudek Skov a Bilka, C-402/03, ECLI:EU:C:2006:6 nebo
rozsudku Aventis Pasteur SA, C-358/08, ECLI:EU:C:2009:744, jež jsou uvedeny v části 5./
Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury
z rozhodovací praxe Soudního dvora EU. Výrobce se však může za splnění podmínek
uvedených v článku 7 směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky zprostit své odpovědnosti.
Za výrobce tento právní předpis považuje jak „výrobce konečného výrobku, výrobce každé
suroviny nebo výrobce součásti a každá osoba, která uvedením svého názvu, ochranné známky
nebo jiného rozlišovacího znaku na výrobku vystupuje jako jeho výrobce“184. Aniž by byla
dotčena odpovědnost výrobce, je odpovědná i každá osoba dovážející v rámci své obchodní
činnosti do Evropské unie výrobky za účelem prodeje, pronájmu, leasingu nebo jakékoliv jiné
formy distribuce.185 Poškozené osoby se pak mohou dožadovat náhrady za škodu způsobenou
vadnými výrobky uvedenými do oběhu na vnitřním trhu. K odpovědnosti osob a náhradě
škody srov. rozsudek Moteurs Leroy Somer, C-285/08, ECLI:EU:C:2009:351 a rozsudek
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Dutrueux a Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, C-495/10, ECLI:EU:C:2011:869,
které jsou uvedeny v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské
unii, oddíl 2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora EU.
Cestovní ruch hraje stále významnější roli v hospodářství členských států. Důležitým
předpisem Evropské unie pro tuto oblast je směrnice o souborných službách pro cesty,
pobyty a zájezdy, jejímž předmětem je harmonizace předpisů členských států o souborných
službách pro cesty, pobyty a zájezdy, které jsou prodávány nebo nabízeny k prodeji na území
EU.186 Systém souborných služeb tato směrnice definuje jako „předem stanovenou kombinaci
alespoň dvou z následujících položek, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou
cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo zahrnuje-li nocleh:
a) doprava,
b) ubytování,
c) jiné služby cestovního ruchu, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří
významnou část souboru služeb.“187 K pojmu souborné služby se vyjádřil Soudní dvůr EU
např. v rozsudku Club-Tour, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272 uvedený v části 5./ Judikatorní
blok: Spotřebitel v České republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury
z rozhodovací praxe Soudního dvora EU.
Směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy spotřebitelům zajišťuje, že jim
budou poskytnuty nezbytné informace před a po podpisu smlouvy o souborných službách.
Stanovuje, že organizátor souborných služeb ani jejich prodejce nesmí v dokumentech
popisujících souborné služby uvádět klamavé údaje a katalogy určené spotřebitelům by měli
obsahovat jasné a přesné informace.188 Všechna smluvní ujednání podléhající režimu této
směrnice musí být sdělena spotřebiteli před uzavřením smlouvy a musí být uvedena písemně
nebo jakoukoli jinou formou srozumitelnou a přístupnou pro spotřebitele tak, aby spotřebitel
obdržel jejich kopii.189
Článek 4 směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy také určuje, že cena
stanovená ve smlouvě by v zásadě neměla být měněna, ledaže možnost zvýšení či snížení
ceny výslovně stanoví smlouva. Tato možnost však podléhá dalším podmínkám stanoveným
v tomto ustanovení. Spotřebiteli musí být předloženy dostatečné záruky pro zajištění vrácení
vložených prostředků a pro návrat spotřebitele v případě platební neschopnosti nebo úpadku
organizátora nebo prodejce souborných služeb.190 Srov. např. rozsudek Jürgen Blödel-Pawlik,
C-134/11, ECLI:EU:C:2012:98 uvedený v části 5./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České
republice a v Evropské unii, oddíle 2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního dvora
EU. Tato směrnice je však považována za zastaralou a již se připravuje směrnice nová, jejíž
legislativní návrh připravuje Evropská komise.
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2.2. ZELENÉ KNIHY V OBLASTI OCHRANY SPOTŘEBITELE
Tak, jako i v jiných oblastech, i v oblasti ochrany spotřebitele vydala Evropská komise
několik tzv. zelených knih. Jedná se o dokumenty, vztahující se k určité oblasti politiky,
kterou se Evropské unie chystá regulovat. Zelené knihy obsahují vize a směr,
kterým se regulace jednotné úpravy určitých otázek bude ubírat. Jsou adresovány především
zúčastněným stranám (např. organizacím, jednotlivcům apod.), které tím jsou vyzývány
k tomu, aby se zapojily do procesu konzultace a debaty. Vyvolané konzultace jako reakce
na zelenou knihu mohou vést až k vydání tzv. „bílé knihy“, která navrhne soubor konkrétních
opatření na komunitární úrovni.191
Historie zelených knih sahá až do roku 1985, kdy je začala Evropská komise pravidelně
vydávat. V první části knihy je zpravidla popisován stávající stav určité problematiky a dále
je pro situaci navrženo možné řešení.192
Evropská komise zahájila v roce 2004 revizi spotřebitelského unijního práva. Jejím cílem
mělo být zjednodušení stávajícího právního rámce a vytvoření vnitřního trhu,
který by byl schopen všem spotřebitelům v Evropské unii zaručit rovnost v právech
a poskytnout stejnou úroveň ochrany. Revize měla také dopomoci tomu, aby byl všem
podnikatelům zaručen rovnoprávný přístup na všechny národní maloobchodní trhy. Vztahy
měly probíhat na principu rovné konkurence a usnadnit tak přeshraniční obchodní poměry.193
Z množství těchto dokumentů lze v oblasti ochrany spotřebitele zmínit Zelenou knihu
o přístupu spotřebitele k spravedlnosti a řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu
a Zelenou knihu o zárukách pro spotřební zboží o poprodejních službách z roku 1993,
Zelenou knihu o očekáváních spotřebitele v oblasti finančních služeb z roku 1996 nebo
Zelenou knihu o ochraně spotřebitele Evropské unie z roku 2001.194
Z novějších počinů Evropské komise je záhodno poukázat na Zelenou knihu k revizi
spotřebitelského acquis z roku 2007. Do konzultace ke stávajícím problémům na vnitřním
trhu se vyjádřilo přes 300 zainteresovaných subjektů. Převládl názor, že jedinou možností,
jak v revizi pokročit a dosáhnout stanovených cílů, je podpora přijetí horizontálního právního
nástroje s obecnou působností, který by platil jak pro národní tak i pro přeshraniční obchodní
poměry. Reakcí bylo již v roce 2008 zveřejnění návrhu směrnice o právech spotřebitelů, který
byl založen na principu plné harmonizace. K harmonizaci měly být cíleně vybrány ty oblasti,
které představují největší překážky v příhraničním obchodě.195 Novelizovaná pravidla měla
odpovídat rychlému rozvoji elektronického přeshraničního obchodu. V rozhodné době měl
každý stát vlastní pravidla doplňované základními normami Evropské unie, a tudíž bylo pro
spotřebitele obtížné orientovat se v tom, jaká práva ho chrání. V knize je obsaženo několik
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konkrétních návrhů a nových opatření. K sporným oblastem patřil např. pojem dodání
při přeshraničních nákupech, pravidla pro vrácení zboží, opravné prostředky, které měli
spotřebitelé k dispozici atd.196 Rozdíly v právní úpravě členských států v oblasti ochrany
spotřebitelů a problémy spojené s řešením případných sporů představovaly překážku
pro rozvoj vnitřního trhu, jelikož přeshraniční obchodní vztahy nebudily důvěru ani mezi
spotřebiteli, ani mezi podnikateli.197
V roce 2008 Evropská komise navázala na výše uvedené dokumenty z oblasti ochrany
spotřebitele vydáním Zelené knihy o kolektivním odškodnění spotřebitelů. Tento dokument
byl předložen dne 27. listopadu 2008 k veřejnému projednávání. Jeho cílem bylo vytvoření
systému kolektivních žalob, které by sloužili spotřebitelům k lepšímu přístupu pro vymáhání
svých práv. Byl přednesen požadavek k vytvoření účinného mechanismu, který by
spotřebitelům sloužil při vymáhání odškodnění bez ohledu na to, kde je v rámci Evropské
unie hospodářský objekt usazen.
Pro efektivnost celého procesu byla vypracovaná studie198, při níž bylo zjištěno, že největší
problémy se získáním odškodnění v odvětví finančních služeb (39 % případů), v odvětví
telekomunikací (12 %), v dopravě (8 %) a souborných službách pro cesty a cestovní ruch
(7 %). V případě, že je nárok nižší než 1000 €, se na soud neobrátí každý pátý spotřebitel.
Každý druhý spotřebitel se na soud neobrátí, pokud částka nepřevyšuje 200 €. Pokud by se
spotřebitelé mohli spojit s ostatními, na soud by se obrátilo až 76 % spotřebitelů. Dokument
dále rozebírá otázku vysokých nákladů a zdlouhavého postupu v případě individuálně
řešeného sporu.199
O možnostech kolektivního odškodňování nároků spotřebitelů v jednotlivých členských
státech bylo pojednáno již v I. díle Analýzy úpravy alternativních řešení sporů v jiných státech
Evropské unie a judikatura soudů České republiky, části 3./ ADR v Evropské unii, oddíle
2. ADR – situace v jednotlivých členských státech EU.
Zatím poslední zelenou knihou v oblasti ochrany spotřebitele je Zelená kniha o možnostech
politiky pro pokrok směrem k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky.200
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2.3. REGULACE ALTERNATIVNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ V EVROPSKÉ UNII
Ochrana spotřebitele patří do sdílených pravomocí mezi Evropskou unií a členskými
státy. Pravomoci Evropské unie jsou však v případě harmonizace systémů ADR omezené.
Právním základem pro regulaci alternativního řešení spotřebitelských sporů v Evropské
unii je ustanovení článku 114 Smlouvy o fungování EU, který uvádí pravomoci Evropské
unie na podporu zájmů spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele.201
V Zelené knize o alternativním řešení sporů v občanských a obchodních věcech
(„Green paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law“)202 z roku 2002
je uvedeno, že se pojmem ADR rozumí mimosoudní postupy řešení sporů vedené neutrální
třetí stranou, s výjimkou řádného rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení má podle této zelené
knihy blíže ke qvasi-soudnímu řízení než k alternativnímu řešení sporů, jelikož rozhodčí nález
může nahradit soudní rozhodnutí a rozhodčí řízení jako takové je předmětem mnoha
samostatných legislativních aktů, jak na vnitrostátní úrovni jednotlivých členských států, tak
na mezinárodní úrovni203 (Blíže viz I. díl Analýzy úpravy alternativních řešení sporů v jiných
státech Evropské unie a judikatura soudů České republiky, část 3./ ADR v Evropské unii,
oddíl 1. Generální vývoj ADR v EU).
Z výše uvedeného vyplývá, Evropská komise je velmi aktivní v podporování
alternativního řešení sporů. První kroky v tomto směru v Evropské unii byly nezávazného
charakteru. Jednalo se o Doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách
pro orgány příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů204 a Doporučení
Komise 2001/310/ES ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro mimosoudní orgány při řešení
spotřebitelských sporů dohodou205, jež zakotvily základní principy, které by měly splňovat
mechanismy ADR.
Dne 21. května 2008 byla přijata Evropským parlamentem a Radou směrnice
o mediaci v občanských a obchodních věcech. Tato směrnice navazuje na výše zmíněnou
Zelenou knihu z roku 2002 o alternativním řešení sporů206 a Kodex chování pro mediátory
(„European code of conduct for mediators“)207 vydaného v roce 2004. Měla by usnadňovat
využití mediace jako způsobu řešení sporů v občanských a obchodních věcech.
Prostřednictvím této směrnice Evropská unie zamýšlí podporovat smírné řešení sporů, a to
201
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Current Issues and Future Opportunities. ISSUES OF BUSINESS AND LAW - VOLUME 4. 2012, s. 26. ISSN
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zejména díky využití mediace.208 Směrnice o mediaci v občanských a obchodních věcech se
podle svého článku 1 „vztahuje na přeshraniční spory v občanských a obchodních věcech
s výjimkou sporů týkajících se práv a povinností, o kterých nemohou strany podle rozhodného
práva rozhodovat samy. Nevztahuje se zejména na daňové, celní či správní věci ani
na odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci (acta iure imperii).“
Jedinou výjimkou je Dánsko, pro něž tato směrnice není závazná ani použitelná.209 Směrnice
stanovuje, že členské státy by měly vyzvat soudy, aby ve vhodných případech a s ohledem
na všechny okolnosti případu doporučily stranám využití mediace k řešení jejich sporu.210
Ačkoliv dohody dosažené na základě mediace mají obecně větší pravděpodobnost, že
budou realizovány dobrovolně, směrnice o mediaci v občanských a obchodních věcech
vyžaduje, aby všechny členské státy stanovily postup, kterým může být dohoda na žádost
stran potvrzena soudem nebo orgánem veřejné moci. To zároveň umožní vzájemné uznávání
a výkon mediačních dohod v celé EU, a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny
pro uznání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.211
Výsledky četných studií provedených v oblasti ochrany spotřebitele (blíže popsaných
v I. díle Analýzy úpravy alternativních řešení sporů v jiných státech Evropské unie
a judikatura soudů České republiky, části 3./ ADR v Evropské unii, oddíle 1. Generální vývoj
ADR v EU) ukazovaly, že opatření přijatá na vnitrostátní úrovni jsou nedostatečná k zajištění
plného odvětvové a geografické pokrytí ADR, což v důsledku brání spotřebitelům nakupovat
přes hranice a omezuje to potenciál vnitřního trhu.212
Pokud mají spotřebitelé plně využívat potenciálu vnitřního trhu, měly by mít k dispozici
mechanismy alternativního řešení sporů u všech druhů vnitrostátních a přeshraničních sporů,
přičemž by spotřebitelé o těchto mechanismech měli vědět. S ohledem na zvýšení četnosti
přeshraničních obchodů a pohybu osob je také důležité, aby subjekty ADR řešily spory
efektivně.213 Postupy ADR by však neměly nahrazovat klasické soudní řízení ani zbavovat
spotřebitele nebo obchodníky jejich práva obrátit se na soud v souladu s právem na účinné
prostředky nápravy a spravedlivý proces, které jim zaručuje v článku 47 Listina základních
práv Evropské unie.
V roce 2011 pak Evropská komise ve svém Sdělení o alternativním způsobu řešení
spotřebitelských sporů na jednotném trhu (dále jen „Sdělení z roku 2011“)214 deklarovala,
že v Evropské unii je dosaženo vysoké úrovně ochrany spotřebitele. Přestože řada právních
208

EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech
mediace v občanských a obchodních věcech. EUR-Lex. [online]. © 2011 [cit. 2014-06-09].
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32008L0052
209
Bod 30 směrnice o mediaci v občanských a obchodních věcech.
210
Článek 5 směrnice o mediaci v občanských a obchodních věcech.
211
EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech
mediace v občanských a obchodních věcech. EUR-Lex. [online]. © 2011 [cit. 2014-06-09].
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HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU.
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předpisů Evropské unie pro jednotlivá odvětví již obsahuje doložku o alternativním řešení
sporů, směrnice o mediaci v občanských a obchodních věcech podporuje smírné urovnání
sporů, včetně sporů spotřebitelských, stále zůstává pro spotřebitele obtížným domoci se svých
práv. Rovněž bylo zjištěno, že spotřebitelé mají při přeshraničních nákupech obavy, že
případný problém bude obtížné odstranit, a proto jsou spotřebitelé k těmto transakcím
zdrženliví.215
Evropská komise v tomto Sdělení z roku 2011 také uvedla, že se z podobných důvodů
uzavírají před novými trhy i malé podniky, což má dopad především na jejich
konkurenceschopnost. Komise předpokládá, že zvýšení dostupnosti subjektů mimosoudního
řešení sporů by mělo situaci v Evropské unii zlepšit, protože alternativní řešení sporů je
považováno za levnou a rychlou alternativu pro spotřebitele a podniky usilující o řešení
sporů.216
V Pracovním programu Komise na rok 2011 bylo uvedeno, že Komise učiní
v tomto roce řadu konkrétních kroků, včetně návrhů na mechanismus alternativního řešení
sporů, v zájmu snadnějšího řešení problémů spotřebitelů v EU.217 Akt o jednotném trhu218
stanovil, že právní předpisy o alternativním řešení sporů a online řešení sporů jsou jedním
z klíčových opatření pro obnovu růstu a posílení důvěry spotřebitelů v jednotný trh.
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2.4. SMĚRNICE O ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
V návaznosti na výše popsaný vývoj využívání ADR byly vytvořeny dva legislativní
návrhy týkající se alternativního řešení sporů a online řešení sporů. Evropská komise
definovala ve Sdělení z roku 2011 oblasti, kterými by se měla nová směrnice o alternativním
řešení sporů zabývat: „[…]
a) mezerami v pokrytí subjektů alternativního řešení sporů jak na odvětvové, tak
na územní úrovni;
b) nedostatečným povědomím a nedostatečnými informacemi bránícími
spotřebitelům a podnikům ve využívání subjektů alternativního řešení sporů; a
c) rozdílnou kvalitou alternativního řešení sporů.“ 219
V oblasti spotřebitelských sporů proto byla přijata směrnice o alternativním řešení
spotřebitelských sporů. Tato směrnice a nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line
představují dva propojené a doplňující se právní nástroje.
Nová právní úprava ADR umožňuje spotřebitelům a obchodníkům řešit jejich spory
mimosoudně, rychle, jednoduchým způsobem a s nízkými náklady. Stanovuje, že spotřebitelé
se mohou obrátit na kvalifikované subjekty alternativního řešení sporů se všemi druhy sporů
mezi nimi a obchodníky bez ohledu na to, co si koupili (s výjimkou sporů, které se jsou
směrnicí vyloučeny) či zda jej zakoupili on-line nebo off-line, v tuzemsku nebo přes
hranice.220
Cílem směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů je harmonizování
způsobů alternativního řešení sporů v rámci celé EU tak, aby byly ADR pokryty veškeré
spotřebitelské spory související se závazky vyplývajícími z kupních smluv nebo ze smluv
o poskytování služeb.221 Podmínkou osobní působnosti této směrnice je pak usazení
obchodníka a bydliště spotřebitele v některém z členských států EU.222
Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů se nevztahuje
na nehospodářské služby obecného zájmu, na služby v oblasti zdravotní péče, postupy
u subjektů pro řešení sporů, kde jsou fyzické osoby pověřené řešením sporu zaměstnány nebo
odměňovány výhradně obchodníkem, spory mezi obchodníky, veřejné poskytovatele dalšího
nebo vysokoškolského vzdělávání či na postupy pro vyřizování stížností spotřebitelů v rámci
zvláštního systému provozovaného obchodníkem.223 Rovněž touto směrnicí není dotčena
směrnice o mediaci v občanských a obchodních věcech, která již stanoví pro přeshraniční
spory rámec pro mediační systémy na úrovni EU.224
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Ze směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů vyplývá, že ačkoli je systém ADR
ve směrnici koncipován jako nepovinný, členské státy by měly zajistit, aby veškeré spory
mezi spotřebitelem a obchodníkem vzniklé v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním
služeb mohly být předloženy subjektu ADR.225
Postupy alternativního řešení sporů by měly být efektivní a zároveň byly dostupné, aniž by
spotřebitel byl nucen využívat služeb právníka nebo právního poradce.226 Proto směrnice
o alternativním řešení spotřebitelských sporů v článku 8 stanoví, že „postup alternativního
řešení sporů musí být pro spotřebitele bezplatný nebo dostupný za nízký poplatek a výsledek
postupu alternativního řešení sporu musí být k dispozici do 90 kalendářních dnů ode dne, kdy
subjekt alternativního řešení sporů obdržel úplný spis stížnosti.“
Všechny subjekty poskytující alternativní řešení sporů budou muset v souladu s touto
směrnicí splňovat minimální kvalitativní předpoklady zaručující, že fungují efektivně,
spravedlivě, nezávisle, odborně a transparentním způsobem.227 Obchodníci usazení
v členských státech, již se zavázali nebo mají povinnost při řešení sporů se spotřebiteli
k využívání mechanismů ADR, by měli informovat spotřebitele o příslušných subjektech
alternativní řešení sporů, a to jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem na
internetových stránkách obchodníka.228
V současné době plní funkci spočívající v navádění spotřebitelů k subjektům alternativního
řešení sporů příslušným pro řešení jejich přeshraničních sporů Centra sítě evropských
spotřebitelských center (síť ESC).229 Více informací k síti ESC naleznete v I. díle Analýzy
úpravy alternativních řešení sporů v jiných státech Evropské unie a judikatura soudů České
republiky, části 3./ ADR v Evropské unii, oddíle 1. Generální vývoj ADR v EU a v závěru této
části v pododdíle 2.6. pojednávajícím o internetových stránkách poskytovatelů cestovních
služeb.
Ačkoliv směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů nestanovuje proces, kterým by
se ADR – projednávání sporů – mělo řídit, v každém členském státě bude jmenován příslušný
orgán odpovědný za sledování fungování subjektů ADR, který bude mimo jiné posuzovat, zda
subjekty ADR splňuji požadavky kvality a bude pravidelně zveřejňovat zprávy o vývoji
a fungování subjektů ADR.230
Členské státy mají lhůtu pro transpozici a implementaci této směrnice do 9. července 2015.
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2.5. ON-LINE ŘEŠENÍ SPORŮ (ODR)
On-line řešení sporů (ODR) je jednou z variant alternativního řešení sporů, při němž
je využíváno zejména Informačních a komunikačních technologií. Již z názvu je jasné,
že na rozdíl od klasických metod ADR má on-line řešení sporů mnohem silnější základ právě
v technologické rovině založené na zcela nových procesech umožňující vést řízení
prostřednictvím kyberprostorového média.
V současnosti je nabídka systémů alternativního řešení sporů, pokud jde o řešení
spotřebitelských sporů souvisejících s elektronickým obchodem, roztříštěná a neúplná. Navíc
zatímco polovina stávajících systémů alternativního řešení sporů nabízí spotřebitelům
možnost předložit své stížnosti on-line, velmi málo jich nabízí spotřebitelům možnost vést
celý postup online (prostřednictvím on-line řešení sporů).231
Hlavním smyslem on-line řešení sporů je snaha řešit spor před nestranným orgánem, který
není soud. V některých zemích EU je užíváno i různých speciálních systémů on-line řešení
sporů, kde subjekty využívající těchto služeb ocení především vysokou odbornost osob
řešících jejich spor. Tato specializovaná vzdělanost rozhodců je opět výhodou, která bývá
často upřednostněna před řízením u soudu.
Jelikož jsou obecně hodnoty sporů relativné nízké je žádoucí zachovat i nízké náklady řízení.
V Německu se rozsah peněžitého plnění pohybuje mezi 50 až 100 €, ve Francii bylo v roce
2009 projednáno 47% sporů o hodnotě menší než 120 € a v sousedním Rakousku v roce 2009
to bylo něco okolo 106 €. Z analýz však jasně vyplývá, že hodnota sporu se postupem let
mírně snižuje.232
On-line řešení sporů se zatím nepoužívá ve všech členských státech EU, ale v některých
vyspělejších státech, kde se ADR stalo naprostou součástí systému řešení sporů, se tento nový
způsob on-line řešení sporů již několik let používá. Těmito státy jsou např. výše zmíněné
Německo a Rakousko. V Německu byl v roce 2009 zřízen orgán pro on-line řešení sporů,
který se nazývá Online Schlichter, jehož mottem je „Pokud si zakoupíš on-line, měl bys být
také schopen stěžovat si on-line.“ Rakousko má několik let v provozu službu Internetového
ombudsmana pro řešení sporů vzniklých z on-line obchodování.233 V České republice nabízí
řešení sporů on-line např. Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, který garantuje délku řízení
do 35 dnů. Veškeré úkony před tímto soudem probíhají výlučně elektronickou formou.234
Legislativa Evropské unie poměrně rychle zareagovala svoji právní úpravou na progresivně se
rozvíjející fenomén internetového „života“, který ovlivnil společenské návyky obrovské masy
lidí. Po internetu se s velkou oblibou komunikuje, vyhledávají se informace a neposlední řadě
i nakupuje. Uživatel internetu se tedy stává i spotřebitelem, kterého je nutné chránit.
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Srov. bod 1 důvodové zprávy k Nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských
sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů), 2011/0374 (COD). In Úřední věstník Evropské unie
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V reakci na nejednotnost legislativy členských státu EU týkající se spotřebitelských
sporů vzniklých při on-line nakupování byl přijat závazný a zároveň přímo aplikovatelný
sekundární akt nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.
Vnitřní trh Evropské unie umožňuje spotřebitelům nákup zboží v zahraničí. Jedná se
pomyslnou digitální dimenzi vnitřního trhu a je naprosto žádoucí, aby v něj měli spotřebitelé
důvěru, tedy aby měli snadný přístup k rychlému, spolehlivému a levnému řešení sporů.235
Spotřebitel by měl mít pocit, že nakupování v jiných státech Evropské unie je pro něj
bezpečné.
On-line řešení sporů je v nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line založeno zejména
na možnosti „mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají
z kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line mezi spotřebitelem
s bydlištěm v Unii a obchodníkem usazeným v Unii, prostřednictvím subjektu alternativního
řešení sporů uvedeného na seznamu podle čl. 20 odst. 2 směrnice 2013/11/EU a za využití
platformy pro řešení sporů on-line.“236
On-line prodejem zboží nebo poskytováním služeb se rozumí transakce, při níž obchodník
nebo jeho prostředník nabízí zboží či služby prostřednictvím internetové stránky nebo jiného
elektronického prostředku a spotřebitel si takové zboží nebo služby na této stránce nebo
prostřednictvím jiného elektronického prostředku objedná.237 Elektronický prostředek je pak
prostředek, který používá elektronické zařízení pro zpracování a ukládání dat, jež jsou
zaslány, přeneseny či obdrženy jako celek po drátě, rádiem nebo optickými prostředky.238
Evropská komise v nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line přislíbila zřídit platformu
pro řešení on-line sporů, která bude přístupná všem a pro všechny. Komise tímto na sebe
zároveň vzala i odpovědnost za financování, provoz i údržbu této platformy.239 Platforma
bude zdarma zpřístupněna prostřednictvím internetových stánek na portálu „Vaše Evropa“,
a to ve všech úředních jazycích EU.240 Platforma pro řešení sporů on-line by měla mít podobu
interaktivní internetové stránky nabízející jednotné místo, na které se mohou obrátit
spotřebitelé a obchodníci usilující o mimosoudní vyřešení smluvních sporů mezi obchodníky
a spotřebiteli, které vznikají v souvislosti s kupními smlouvami nebo smlouvami
o poskytování služeb uzavíranými on-line.241
Platforma by také měla účastníkům nabízet funkci elektronického překladu, která zajistí
stranám výměnu informací, jež jsou nezbytné pro řešení sporů on-line.242
Podle nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line „každý členský stát určí jedno kontaktní
místo pro řešení sporů on-line a sdělí Komisi jeho název a kontaktní údaje. Členské státy
mohou odpovědnost za kontaktní místa pro řešení sporů on-line přenést na svá centra
zapojená do sítě evropských spotřebitelských center, na sdružení spotřebitelů nebo na jakýkoli
235

Bod 2 nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.
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Článek 4 odst. 1 písm. f) nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.
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Článek 5 odst. 1 nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.
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jiný subjekt. V každém kontaktním místě pro řešení sporů on-line musí působit alespoň dva
poradci pro řešení sporů on-line.“243 Osoby působící na kontaktním místě budou plně
nápomocní účastníkům sporu.
Žalující strana v případě sporu podá svoji stížnost prostřednictvím snadno dostupného
elektronického formuláře, po jehož přijetí platforma postoupí pro řešení sporů on-line stížnost
neprodleně odpůrci.244 Po té jim bude plně nápomocna při dohodě o subjektu ADR, který
bude spor řešit. Platforma pro řešení sporů v co nejkratší době postoupí stížnost subjektu, na
kterém se strany dohodly.
Pro posílení důvěry stran budou kontaktní místa pro řešení sporů povinny zachovávat
mlčenlivost, jelikož se na ně budou vztahovat pravidla týkající se služebního tajemství či jiné
obdobné povinnosti vztahující se k zachování důvěrnosti.245
Podle předpokladů by měla být tato jednotná celoevropská platforma plně zprovozněna
počátkem roku 2015, neboť k jejímu fungování bude v určitých případech nutné zřídit
mimosoudní subjekty nebo zkvalitnit jejich fungování.246 Do 9. ledna 2015 se předpokládá, že
Evropská komise bude provádět testování technické funkčnosti a uživatelské přístupnosti
platformy s formulářem pro podávání stížností včetně překladů.247
„Aby se zajistilo široké povědomí spotřebitelů o existenci platformy pro řešení sporů on-line,
měli by obchodníci usazení v Unii, kteří jsou stranami kupních smluv nebo smluv
o poskytování služeb uzavíraných on-line, na svých internetových stránkách uvádět
elektronický odkaz na tuto platformu. Obchodníci by měli rovněž sdělit svou e-mailovou
adresu, která slouží jako první kontaktní místo pro spotřebitele. Značný podíl kupních smluv
a smluv o poskytování zboží uzavíraných on-line se uzavírá přes internetová tržiště, která
umožňují nebo usnadňují transakce mezi spotřebiteli a obchodníky prováděné on-line. Tato
internetová tržiště jsou on-line platformy, které umožňují obchodníkům zpřístupnit své zboží
nebo služby spotřebitelům. Tato internetová tržiště by proto měla mít stejnou povinnost uvádět
elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Touto povinností by neměl být
dotčen článek 13 směrnice 2013/11/EU týkající se informování spotřebitelů ze strany
obchodníků o postupech alternativního řešení sporů […]. Kromě toho by touto povinností
neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. t) a článek 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů […] Spotřebitel musí být před
uzavřením smlouvy obchodníkem informován o možnosti využití mechanismu pro mimosoudní
urovnání stížností a prostředky nápravy, který se na obchodníka vztahuje, a o způsobu
přístupu k němu. Ze stejného důvodu týkajícího se povědomí spotřebitelů by měly členské
státy podpořit sdružení spotřebitelů a sdružení obchodníků, aby uváděla elektronický odkaz
na internetovou stránku platformy pro řešení sporů on-line.“248
Zmiňované nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line se s výjimkou určitých ustanovení
použije od 9. ledna 2016.249
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Článek 7 odst. 1 nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.
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Projekt on-line řešení sporů a s ním související přístup k on-line službám a jejich
využívání je dále také podpořen tím, že v Evropské unii mají občané (spotřebitelé) nárok
nechat si domů zřídit základní, cenově dostupné a kvalitní internetové připojení. V každé
členské zemi Unie zemi musí existovat minimálně 1 poskytovatel internetových služeb, který
připojení zajistí. V právu EU se tomuto provozovateli říká „poskytovatel všeobecných
služeb“.250 V České republice je poskytovatelem všeobecných služeb Český telekomunikační
úřad.251

250

Vaše Evropa. Vaše on-line práva.[online]. ©2012 [cit. 2014-06-09].
Dostupné z: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/buy-sell-online/accessibility-data/index_cs.htm
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2.6. KONTROLY INTERNETOVÝCH STRÁNEK TÝKAJÍCÍCH SE ZÁJEZDŮ A UBYTOVÁNÍ ON-LINE
Již každý třetí uživatel internetu v Evropské unii rezervuje zájezdy a ubytování online. Je to trend, který bude pokračovat i nadále, proto je nutné zabezpečit ochranu
spotřebitelů při nákupu těchto služeb, a proto Komise společně s vnitrostátními orgány
provádí pravidelné kontroly internetových stránek v EU.252
Klamavé praktiky při prodeji on-line se často týkají provozovatelů umístěných v několika
členských státech. Obchodníky, kteří se takovými úmysly snaží oklamat spotřebitele lze lépe
odhalit a vypořádat se s nimi díky spolupráci na úrovni celé Evropské unie. Na základě
nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele253 spolupracují evropské orgány na tom,
aby potlačily nelegální praktiky, které se šíří po všech členských státech. „Kontrolní akce,
které se provádějí současně v konkrétním odvětví v celé EU, posilují celkovou účinnost
kontrol a prokazují snahu a ochotu Evropské unie tyto problémy ve spotřebitelských otázkách
důrazně řešit. Díky této spolupráci se omezuje roztříštěnost na evropském vnitřním trhu,
z čehož profitují spotřebitelé i firmy s dobrou pověstí.“254
Na základě kontrol, které probíhaly v průběhu roku 2013, bylo zjištěno, že mnoho
internetových stránek je v rozporu s právními předpisy. Konkrétně z 552 prověřených
internetových stránek uspělo 31 % v první fázi kontroly a ověřování souladu s příslušnými
předpisy EU pro ochranu spotřebitelů. Zbývajících 69 % (382) stránek bylo shledáno
v rozporu s pravidly na ochranu spotřebitelů. Pozitivním jevem byl posléze fakt, že na základě
kontroly bylo již 173 internetových stránek zaktualizováno a opraveno, s dalšími 209
stránkami se vede řízení a 6 stránek bylo dokonce zrušeno.255
Členské státy se zaměřily na internetové stránky obchodníků, kteří nabízejí leteckou dopravu
a ubytování. Mohly si samy zvolit počet stránek, které zkontrolují, vše se odvíjelo
i od prostředků, které mohly pro tuto kontrolu vyhradit. Obecně byly ale stránky vybírány
na základě návštěvnosti a obliby u spotřebitelů a také na základě již zjištěných problémů,
které mají úřady k dispozici.256
K hlavním nedostatkům výše zmíněných stránek byly hlavně chybějící povinné informace
o totožnosti obchodníka, včetně jeho e-mailové adresy. Spousta stránek neobsahovala pokyny,
jak v případě nespokojenosti podat stížnost, popřípadě byly pokyny kusé a nejasné. Ceny
služeb nebo produktů byly často zavádějící.257 Dále je třeba řešit, že spotřebitelé jsou uváděni
v omyl ohledně toho, které doplňkové služby související s letem jsou volitelné (např. poplatky
za zavazadla, pojištění nebo přednostní nástup do letadla), tyto služby bývají často
na internetových stránkách předem zaškrtnuté a spotřebitelé je tím pádem musí odstranit
z políčka zaškrtnutí. Tohoto políčka si ale nemusí ani všimnout. Spotřebitelé navíc nejsou
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informováni předem o celkové ceně v momentě, kdy se poprvé zobrazí hlavní body rezervace,
a proto je pro ně složitější porovnat různé nabídky.258
Pozitivním následkem kontrol internetových stránek poskytovatelů cestovních služeb je, že
předpisům odpovídá již 62% stránek, se stránkami, které ale stále nevyhovují podmínkám
a normám Evropské unie, bude pokračovat správní nebo soudní řízení. V něm se
přezkoumávají zejména praktiky obchodníka a dojem, který stránky na spotřebitele mají. Dále
se sleduje, zda jsou srozumitelné a poskytují všechny příslušné informace.259
Spotřebitelé se s dotazy nebo stížnostmi mohou obrátit na spotřebitelské organizace nebo
příslušný vnitrostátní orgán. Pokud se problém týká jiné společnosti z Evropské unie, lze se
také obrátit na místní pobočku Evropského spotřebitelského centra.260 Celoevropská síť
Evropských spotřebitelských center (síť ESC) nabízí bezplatné poradenství v oblasti
cestování a ochrany spotřebitele. Centra nabízí bezplatnou pomoc odborníků s vyřizováním
stížnosti na zahraničního obchodníka z Evropské unie, např. internetového prodejce nebo
cestovní kancelář, pokud nejste spokojeni s tím, jak vyřešili vaši stížnost. Centra společně
financuje Evropská komise a jednotlivé státy společenství. Centra se nachází ve všech zemích
EU a také v Norsku a na Islandu.261 O této sítě byla rovněž zmínka v I. díle Analýzy úpravy
alternativních řešení sporů v jiných státech Evropské unie a judikatura soudů České republiky,
části 3. ADR v Evropské unii, pododdíle Generální vývoj ADR v EU a v této části
v pododdíle 2.4. týkajícím se směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů.
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V./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České
republice a v Evropské unii
1. Výběr judikatury z rozhodovací praxe českých
soudů
262

_____________________________________________
o. z.

Spotřebitel
§ 419
Judikatura:
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. listopadu 2010,
sp. zn. 20 Co 433/2010, uveřejněný pod číslem 102/2011 Sbírky soudních rozhodnutí
a stanovisek, ECLI:CZ:KSHK:2010:20.CO.433.2010.1
„Smlouva
zprostředkovatelská
je
současně
i
smlouvou
spotřebitelskou,
jestliže zprostředkovatel provozuje podnikatelsky služby realitní kanceláře a zájemce
v právním vztahu se zprostředkovatelem jako podnikatel nevystupuje.“
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2013, sp. zn. 30 Cdo 1022/2013,
ECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.1022.2013.1
„Zjištění, zda jde o spotřebitele či nikoliv, není rozhodující pouze formální postavení,
ale skutečný účel jednání. Spotřebitelem je v prvé řadě osoba, která jedná mimo profesní
či obchodními aktivity. Spotřebitelem bude proto ten, kdo jedná za účelem osobní potřeby
ve smyslu spotřeby, a to zejména své, ale nutně se to vztahuje i na spotřebu jiných osob,
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Uvedená rozhodnutí, právní věty a citace z rozhodnutí Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu
a Ústavního soudu (příp. i jiná sbírková rozhodnutí) jsou, jestliže není dále uvedeno jinak, dostupná
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například jeho dětí, manžela, rodiny. Sama skutečnost, že fyzická osoba není podnikatelem,
ještě neznamená, že musí být chráněna jako spotřebitel. Na prvním místě je nutné zmínit
neoprávněné podnikatele. Přestože osoba nemá oprávnění k podnikatelské činnosti a není
podnikatelem po formální stránce, materiální hledisko by zde mělo převážit. Rozhodující bude
účel jednání. Pokud bude nést znaky podnikání, nemůže jít o spotřebitele. Je třeba přitom
chránit dobrou víru druhé strany. Jestliže dodavatel jedná v dobré víře, že druhá strana není
spotřebitel, např. s ohledem na použití obchodních listin, nemůže se tato osoba dovolávat
toho, že měla postavení spotřebitele. Druhou situaci představuje jednání fyzické osoby, která
ještě není podnikatelem, ale na podnikání se již připravuje. Spotřebitelský charakter nemá
nejenom jednání, které činí fyzická osoba nikoliv za účelem již provozovaného obchodu,
ale i za účelem obchodu, který má začít provozovat teprve v budoucnu.“263

Podnikatel
§ 420 a násl.
Judikatura:
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 1992, sp. zn. 5 Cmo 175/92, uveřejněné
pod číslem R 46/1993 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
„Činnost komerčního právníka, poskytovaná na základě smlouvy, je podnikáním (§ 2 odst. 2
písm. c/ obch. zák.) a proto k projednání sporu mezi komerčním právníkem a podnikatelem,
který je zapsán v obchodním podnikovém rejstříku, je příslušný krajský soud (§ 9 odst. 3
písm. a/ bod bb/ o.s.ř.), jde-li o částku přesahující 50 000 Kč.“
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. října 1993, sp. zn. 5 Cmo 203/93, uveřejněné
pod číslem R 57/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
„Fond národního majetku je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 171/1991 Sb. zapsán
v obchodním rejstříku a je tedy podnikatelem podle ustanovení § 2 odst. 2 obch. zák. Splňuje
proto podmínku subjektivní podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) o.s.ř. pro věcnou příslušnost
krajských soudů, rozhodujících v obchodních věcech. Pokud jde o předpoklad věcný,
tj. zda ve sporech Fondu národního majetku s jinými podnikateli jde o právní vztahy při jejich
podnikatelské činnosti, je nutno jej v každém jednotlivém případě posoudit zvlášť'. Činnost
Fondu národního majetku může mít podle jednotlivých ustanovení zákona č.171/1991 Sb.
(ve znění zákona č. 282/1992 Sb.) v jednotlivých případech jak podnikatelský,
tak i nepodnikatelský charakter. Provádění veřejných dražeb v tzv. velké privatizaci
je podnikatelskou činností Fondu národního majetku.“
Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 1994, sp. zn. 5 Cmo 27/94
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„Za podnikatelskou činnost nelze považovat poskytnutí bezúročné peněžní půjčky,
neboť taková činnosti má jednorázovou povahu a nesměřuje k dosažení zisku.
Nejsou tedy naplněny základní pojmové znaky podnikání, byť by šlo o vztah mezi podnikateli.
K řízení v prvním stupni je příslušný okresní soud.“264
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. července 1996, sp. zn. 3 Cdon 851/96
„Zaměstnance, který je společníkem společnosti s ručením omezeným, nelze jen z důvodu jeho
účasti ve společnosti považovat za podnikatele (osobu vykonávající výdělečnou činnost
formou podnikání). Činnost zaměstnance, který je společníkem společnosti s ručením
omezeným, ve společnosti, spočívající toliko v realizaci práv a povinnosti společníka
společnosti s ručením omezeným stanovených zákonem, společenskou smlouvou nebo
stanovami společnosti a vyplývajících jen z kapitálové účasti ve společnosti, není takovou
výdělečnou činností, jakou má na mysli ustanovení § 75 odst. 1 ZPr, i když jde o společnost,
jejíž předmět činnosti (podnikání) je shodný s předmětem činnosti (podnikání) zaměstnavatele
společníka (tj. jde o společnost konkurující jeho zaměstnavateli). O výkon výdělečné činnosti
ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 ZPr se může jednat tehdy, jestliže se zaměstnanec
ve společnosti s ručením omezeným podílí (kromě výkonu práv a povinností společníka
vyplývajících jen z jeho kapitálové účasti ve společnosti) na činnosti společnosti vymezené
předmětem činnosti (podnikání) zapsaným v obchodním rejstříku.“265
Nález sp. zn. III. ÚS 140/99 ze dne 8. července 1999 (N 101/15 SbNU 39),
ECLI:CZ:US:1999:3.US.140.99
„Podnikatelem je každá fyzická či právnická osoba, která oprávněně podniká, tedy vykonává
soustavně a samostatně podnikatelskou činnost vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,
za účelem dosažení zisku. Obchodním zákoníkem se pak řídí vztahy mezi podnikateli,
tedy vztahy související s podnikáním (§ 1 obch. zákoníku). Ostatní právní vztahy, do nichž
podnikatelé vstupují jako občané, se řídí jinými právními předpisy, a to podle charakteru
konkrétních společenských vztahů. V projednávané věci tak nutno mít za rozhodující nikoli
skutečnost, že navrhovatel je držitelem živnostenského oprávnění, ale posouzení podstaty
společenského vztahu, v němž vystupoval.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2003, sp. zn. 29 Odo 926/2002,
ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.926.2002.1
„Při prodeji nebo nákupu zemědělských a potravinářských výrobků měla činnost Státního
fondu tržní regulace v zemědělství, upravená v době od 22. října 1992 do 11. srpna 2000
zákonem č. 472/1992 Sb., podnikatelský charakter ve sporu vyvolaném touto činností má tento
fond postavení podnikatele.“266
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. srpna 2007, sp. zn. Ncp 1865/2007,
uveřejněné pod číslem 34/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
ECLI:CZ:VSPH:2007:NCP.1865.2007.1
„Advokát je podnikatelem uvedeným v ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) obch. zák.
a jeho činnost - poskytování právních služeb - je podnikáním podle ustanovení § 2 odst. 1
obch. zák. K projednání a rozhodnutí sporů z právních vztahů vzniklých ze smlouvy
o poskytování právních služeb advokátem, uzavřené s podnikatelem při jeho podnikatelské
činnosti, přesahuje-li částka požadovaná žalobcem 100.000 Kč, proto jsou v prvním stupni
příslušné krajské soudy.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. ledna 2010, sp. zn. 32 Cdo 5387/2008,
ECLI:CZ:NS:2010:32.CDO.5387.2008.1
„Za podnikatelskou činnost je třeba považovat nejen předmět podnikání vymezený v registraci
o podnikání, ale i koupi nemovitostí za účelem provozování tohoto předmětu podnikání.“267
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. 33 Cdo 4988/2009,
ECLI:CZ:NS:2011:33.CDO.4988.2009.1
„Smyslem existence obce jako veřejnoprávní korporace není podnikatelská činnost
ve smyslu obchodního zákoníku, ale správa věcí veřejných. Proto jen na závazkové právní
vztahy mezi samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti,
týkají-li se zabezpečování veřejných potřeb, dopadá obchodní zákoník. Ustanovení § 261 odst.
2 obch. zák. nemění přitom nic na tom, že obce nejsou podnikateli, jen deklaruje, že okruh
právních vztahů vznikajících při zabezpečování veřejných potřeb se řídí částí třetí obchodního
zákoníku.“268

Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem
§ 1810 a násl.
Judikatura:
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2008, sp. zn. 4 Nd 226/2008,
ECLI:CZ:NS:2008:4.ND.226.2008.1
„Ujednání účastníků v leasingové smlouvě, která má povahu smlouvy spotřebitelské,
že místně příslušným soudem pro řešení sporu účastníků bude soud, v jehož obvodu má sídlo
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dodavatel, v případě, že u tohoto soudu nemá spotřebitel stálé bydliště, je neplatné.“269
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 17. prosince 2008, sp. zn. 25 Co 212/2008
„Smluvní prodloužení promlčecí doby na 10 let ve smlouvě o úvěru je neplatné,
jde-li o nerovný vztah účastníků. O takový vztah jde tehdy, je-li na jedné straně podnikatel dodavatel finanční služby, který smluvní podmínky jednostranně cestou formulářových smluv
stanoví a na straně druhé spotřebitel – příjemce úvěru, který není na smluvní jednání ohledně
obsáhlých smluvních podmínek zcela připraven, je využito jeho nezkušenosti, často nemá
možnost si tyto podmínky (tištěné velmi drobným písmem) řádně prostudovat. Prohlášení
o prodloužení promlčecí doby učiněné za takovýchto okolností, se příčí dobrým mravům
a je proto úkonem ve smyslu § 39 občanského zákoníku neplatným.“270
Usnesení sp. zn. I. ÚS 342/09 ze dne 11. srpna 2009, ECLI:CZ:US:2009:1.US.342.09
„Východiskem spotřebitelské ochrany je postulát, podle něhož se spotřebitel ocitá ve fakticky
nerovném postavení s profesionálním dodavatelem, a to s ohledem na okolnosti,
za nichž dochází ke kontraktaci, s ohledem na větší profesionální zkušenost prodávajícího,
lepší znalost práva a snazší dostupnost právních služeb a konečně se zřetelem na možnost
stanovovat smluvní podmínky jednostranně cestou formulářových smluv. Pro takové vztahy
je charakteristické, že podnět ke smluvnímu jednání pochází zpravidla od dodavatele, přičemž
spotřebitel není na smluvní ujednání připraven, při kontraktaci je využíván moment
překvapení a nezkušenosti spotřebitele, v případě prodeje na obchodních prezentacích je
u něj navíc vyvolán pocit vděčnosti za poskytnuté doprovodné služby spojené s prezentací,
které se spotřebitel může snažit kompenzovat snahou vyhovět nabídce dodavatele, spotřebitel
často nemá na místě samém možnost porovnat jakost a cenu nabídky s jinými nabídkami atd.
Společným znakem této nové kogentní právní úpravy je tedy snaha cestou práva vyrovnat tuto
faktickou nerovnost, a to formou omezení autonomie vůle.“
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. listopadu 2010,
sp. zn. 20 Co 433/2010, uveřejněný pod číslem 102/2011 Sbírky soudních rozhodnutí
a stanovisek, ECLI:CZ:KSHK:2010:20.CO.433.2010.1
„Smlouva zprostředkovatelská je současně i smlouvou spotřebitelskou, jestliže
zprostředkovatel jako podnikatel poskytuje služby realitní kanceláře a v jejich rámci
při uzavření a plnění smlouvy jedná, zatímco zájemce, fyzická osoba, v právním vztahu se
zprostředkovatelem jako podnikatel nevystupuje.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. března 2012, sp. zn. 33 Cdo 4114/2010,
ECLI:CZ:NS:2012:33.CDO.4114.2010.1
„Ustanovení § 52 odst. 1 obč. zák. nevylučuje nepojmenované smlouvy z režimu smluv
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spotřebitelských, je-li dodavatelem osoba, která při uzavírání a plnění smluv jedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a spotřebitelem fyzická osoba,
která při uzavírání a plnění smluv nejedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti nebo
v rámci samostatného výkonu svého povolání.“271
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2012, sp. zn. 23 Cdo 1750/2010,
ECLI:CZ:NS:2012:23.CDO.1750.2010.1
„Spotřebitelské právo je právem vystavěným na výjimkách od obecného práva. Toto právo
deroguje v mezích této právní úpravy obecné právo, čímž vytváří pravidla odchylná od práva
obecného. Právní úprava v § 262 odst. 4 věta druhá obch. zák. představuje výjimku
z obecného pravidla, že otázky obchodních závazkových vztahů, které lze řešit
podle ustanovení obchodního zákoníku se posuzují podle tohoto zákona (§ 1 odst. 2 obch.
zák.). Jestliže k výkladu výjimky z právní normy nepostačuje výklad jazykový, je třeba
postupovat při výkladu takové výjimky restriktivně. I úrok z prodlení představuje odpovědnost
za prodlení s plněním peněžitého závazku dlužníka nepodnikatele podle § 262 odst. 4 věta
druhá obch. zák.. Obdobně by se uplatnil rozdílný režim např. i při posuzování uznání dlužné
jistiny z hlavního zajišťovaného závazku a jiný při uznání závazku ze smluvní pokuty či úroku
z prodlení, výkladu právních úkonů směřujících k uzavření zajišťovaného závazku a závazku
ze smluvní pokuty či úroku z prodlení apod.“272
Nález sp. zn. III. ÚS 562/12 ze dne 24. října 2013, ECLI:CZ:US:2013:3.US.562.12.3
„V exekučním řízení je možné přihlédnout pouze ke skutečnostem, které jsou rozhodné
pro nařízení exekuce. Mezi takové skutečnosti patří např. vykonatelnost exekučního titulu,
ale též pravomoc orgánu, který exekuční titul vydal.
Ústavní soud spatřuje pochybení nalézacího a odvolacího soudu v tom, že při posuzování
materiální vykonatelnosti exekučního titulu, kterým byl rozhodčí nález, se náležitě
nevypořádaly s otázkou platnosti sporné rozhodčí doložky.
Ústavní soud zastává názor, že pokud rozhodčí společnost není stálým rozhodčím soudem
zřízeným na základě zákona (§ 13 zákona o rozhodčím řízení), měla by být osoba rozhodce
jednoznačně stanovena, a to buď uvedením konkrétního jména anebo jednoznačným určením
jeho volby.
V projednávané věci byl rozhodce vybrán ze seznamu rozhodčí společnosti,
přičemž je nepochybné, že takový seznam rozhodců není neměnný a může být tedy v okamžiku
uzavřené rozhodčí doložky odlišný od seznamu existujícího v době řešení sporu. Výběr
rozhodce v takovém případě nezávisí na vůli účastníka, který se na rozhodčí společnosti
obrací, ale je ovlivněn jednatelem rozhodčí společnosti. Takový postup znemožňuje
transparentní a předvídatelný výběr rozhodce.
Jestliže rozhodčí doložka je sjednána ve spotřebitelské smlouvě, je nutné na posouzení sporné
rozhodčí doložky nahlížet z pohledu práva na ochranu spotřebitele, jehož cílem je ochrana
slabší smluvní strany (spotřebitele). Při zkoumání platnosti rozhodčí doložky je třeba
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zkoumat, zda způsob určení rozhodce nenaplňuje znaky nepřiměřených podmínek tím,
že vyvolává nerovné postavení mezi účastníky řízení a tato nerovnováha dosahuje značné
disproporční intenzity, která je ve svém důsledku způsobilá vést ke značné procesní nevýhodě
jednoho z účastníků řízení
Otázku nedostatku pravomoci rozhodce lze zkoumat i v exekučním řízení a to i tehdy, pokud
povinný v rozhodčím řízení neexistenci (resp. neplatnosti) rozhodčí smlouvy nenamítl.
Jestliže obecné soudy nesplnily povinnost zabývat se posouzením materiální vykonatelnosti
exekučního titulu, porušily právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a čl.
38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.“

§ 1812
Judikatura:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2008, sp. zn. 32 Odo 512/2006,
ECLI:CZ:NS:2008:32.ODO.512.2006.1
„Ujednání leasingové smlouvy odnímající uživateli právo od ní odstoupit je v rozporu
s ustanovením § 55 odst. 1 obč. zák. a proto je neplatné. Tímto ujednáním se uživatel vdával
práva, které mu zákon poskytuje a tím došlo k nepřípustnému zhoršení jeho postavení jako
spotřebitele.“273
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. března 2009, sp. zn. 23 Cdo 5130/2008,
ECLI:CZ:NS:2009:23.CDO.5130.2008.1
„1. Leasingová smlouva je zpravidla smlouvou adhezní, tj. že druhá strana má na výběr,
zda uzavře smlouvu tak, jak je uvedena v návrhu poskytovatele (v daném případě
poskytovatele předmětu leasingu) nebo smlouvu neuzavře, či učiní poskytovateli protinávrh.
Nejedná se tedy o libovůli poskytovatele, která by poškozovala příjemce leasingu, či že by
se jednalo o případ, kdy by jednání poskytovatele bylo v rozporu se zásadami na ochranu
spotřebitele. Je na rozhodnutí spotřebitele, zda smlouvu uzavře, tak jak navrhuje druhá
strana, či nikoliv. Nejedná se na straně poskytovatele o jednání, které by bylo možno
považovat za jednání, které je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku nebo
dobrými mravy.
2. Ujednání, podle kterého uživatel nese riziko zničení předmětu leasingu bez ohledu na své
zavinění, nemá povahu vzdání se práva na náhradu škody.“274
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2009, sp. zn. 32 Cdo 1590/2008,
ECLI:CZ:NS:2009:32.CDO.1590.2008.1
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„V případě spotřebitelské smlouvy není sjednání rozhodčí doložky vyloučeno.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2010, sp. zn. 33 Cdo 2330/2009,
uveřejněný pod číslem 73/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.2330.2009.1
„Ujednání spotřebitelské smlouvy o dílo, podle něhož je objednatel (spotřebitel), který
odstoupí od smlouvy, povinen zaplatit zhotoviteli (vedle částky připadající na práce
již vykonané a náhrady účelně vynaložených nákladů ve smyslu § 642 odst. 1 obč. zák.)
peněžité odstupné, aniž by tato nevýhoda byla ve smlouvě kompenzována, je absolutně
neplatné pro rozpor s ustanovením § 55 odst. 1 obč. zák. Smluvní strany se ve smlouvě
nemohou dohodnout, že jedna z nich (nebo obě) má právo od smlouvy odstoupit s poskytnutím
odstupného i poté, co již smlouvu alespoň zčásti splnila nebo přijala byť jen částečné plnění
(§ 497 obč. zák.).“
Usnesení sp. zn. II. ÚS 3057/10 ze dne 5. října 2011 (U 6/63 SbNU 551),
ECLI:CZ:US:2011:2.US.3057.10.1
„Ústavní soud i v řadě jiných svých rozhodnutí akcentoval smluvní volnost, a to i ve vztahu
k rozhodčím doložkám, jejichž samotné zakotvení v právních předpisech nepovažuje
za omezení přístupu k soudu, a tudíž porušení čl. 36 odst. 1 Listiny. Na druhou stranu
je žádoucí, aby vzdání se práva na přezkoumání sporné věci soudem bylo zcela svobodné,
přípustné a jednoznačné (viz. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Suda proti České
republice ze dne 28. 10. 2010). Z tohoto požadavku pak vyplývá povinnost soudu v každém
konkrétním případě posoudit rozhodčí doložku z hlediska její přiměřenosti (viz. směrnice
Rady č. 93/13/EHS), to vše s ohledem na nerovné postavení spotřebitele jako strany
spotřebitelské smlouvy.
S ohledem na obsah smlouvy o rezervaci, kterou je možno podřadit pod pojem spotřebitelská
smlouva, je nutno posuzovat přísněji samotnou formulaci rozhodčí doložky a kritéria
vztahující se k osobám rozhodců, kteří v budoucnu budou případný spor mezi stranami
smlouvy rozhodovat, zejména pak způsob jejich ustavení. Vzhledem k povaze spotřebitelské
smlouvy je třeba klást zejména důraz na to, aby obě strany měly rovná práva při výběru
rozhodců.
Pokud však subjekt, který není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zvláštního
zákona, vykonává takové činnosti, které spadají podle zákona o rozhodčím řízení výlučně
do působnosti stálých rozhodčích soudů, jde o zcela zřejmý a logicky odvoditelný úmysl
odporující zákonu. Jde o zjevné nastavení podmínek vzbuzujících důvodné pochybnosti
o perspektivě nezávislého a nestranného řešení sporů.
Na neplatnost rozhodčí doložky lze usuzovat rovněž z hlediska toho, že odkaz
na Rozhodčí soud České republiky, k. s., je možno chápat také jako uvedení spotřebitele
v omyl, neboť tento název obchodní společnosti je zavádějící, když se o žádný rozhodčí soud
ve skutečnosti nejedná, ale jde o soukromý subjekt, zabývající se výlučně podnikatelskou
činností v oblasti obchodu a služeb.“
Nález sp. zn. I. ÚS 1845/11 ze dne 27. října 2011 (N 185/63 SbNU 153),
ECLI:CZ:US:2011:1.US.1845.11.1
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„Podle ustanovení § 55 odst. 1 občanského zákoníku se smluvní ujednání spotřebitelských
smluv nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se nesmí vzdát práv,
která mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své postavení. To znamená, že postavení
spotřebitele nesmí být zhoršeno, a to ani s jeho souhlasem, naopak odchylky v neprospěch
dodavatele možné jsou. Vzhledem k citovaným zákonným ustanovením je nutno prohlášení
o prodloužení promlčecí lhůty ve prospěch žalobce jako podnikatelského subjektu považovat
za absolutně neplatné, neboť tím postavení spotřebitele bylo značně zhoršeno.“
Rozsudek Krajského
sp. zn. 47 Co 219/2011

soudu

v Hradci

Králové

ze

dne

30.

listopadu

2011,

„Prohlášení žalované (spotřebitele) o prodloužení promlčecí doby veškerých práv žalobce
(dodavatele) ze smlouvy o úvěru vůči ní na dobu deseti let není v rozporu s § 55 obč. zák.“275
Nález sp. zn. I. ÚS 1930/11 ze dne 10. ledna 2012 (N 5/64 SbNU 53),
ECLI:CZ:US:2012:1.US.1930.11.1
„Porušení práva na spravedlivý proces představuje taková interpretace ustanovení
na ochranu spotřebitele, a to i ve vztazích podřízených režimu obch. zákoníku, která vede
k odmítnutí jejich aplikace na vztahy, v nichž vystupuje fyzická osoba, jež má podnikatelské
oprávnění, avšak v těchto vztazích se jako podnikatel nechová.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. července 2012, sp. zn. 28 Cdo 2552/2011,
ECLI:CZ:NS:2012:28.CDO.2552.2011.1
„Ustanovení § 55 odst. 3 obč. zák. nelze použít při výkladu projevu vůle stran při zjišťování,
kdo byl (resp. měl být) stranou smlouvy.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. července 2012, sp. zn. 32 Cdo 3337/2010,
uveřejněný pod číslem 135/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2012:32.CDO.3337.2010.1
„Ustanovení občanského zákoníku o promlčení nelze považovat za ustanovení na ochranu
spotřebitele ve smyslu § 262 odst. 4, části první věty za středníkem, obch. zák.“
Nález sp. zn. II. ÚS 1512/12 ze dne 30. července 2013, ECLI:CZ:US:2013:2.US.1512.12.1
„Dohodnou-li si smluvní strany, že řešení sporů je možné jak cestou rozhodčího řízení,
tak i cestou občanského soudního řízení, aniž je mezi nimi výslovně smluvena preference
rozhodčího řízení v případě nesouhlasu žalované strany, nelze tuto skutečnost pominout
či explicite vyjádřenou vůli umožnit stranám výběr mezi dvěma způsoby řešení sporů
obsahově negovat, resp. vyprázdnit. Jiný přístup by vedl k nepřípustnému zasahování
do soukromoprávního vztahu a k nalomení zásady smluvní autonomie, a to v rozporu
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s principy odvozenými ze zásady legální licence zakotvené v čl. 2 odst. 4 Ústavy, resp. čl. 2
odst. 3 Listiny.“
Rozsudek Krajského
sp. zn. 20 Co 283/2013

soudu

v Hradci

Králové

ze

dne

5.

listopadu

2013,

„Samotná skutečnost, že kupujícímu jako spotřebiteli vzniklo podle kupní smlouvy právo
na dodání předmětu koupě až po úplném zaplacení kupní ceny splacené po částech v předem
dohodnutých částkách, nepředstavuje odchýlení od zákona v neprospěch spotřebitele
ani nezhoršuje smluvní postavení spotřebitele ve smyslu § 55 odst. 1 obč. zák. Uvedená
skutečnost nepředstavuje ani značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran ve smyslu
§ 56 obč. zák.“276

§ 1813 a násl.
Judikatura:
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2006, sp. zn. 33 Odo 934/2004,
ECLI:CZ:NS:2006:33.ODO.934.2004.1
„Obsahuje-li smlouva o poskytnutí služeb realitní kanceláře, jejímž cílem je zajistit
pro klienta vhodného zájemce o koupi nemovitostí, závazek klienta, že bude realitní kancelář
předem informovat o případném samostatném prodeji nemovitostí, zajištěný pro případ jeho
porušení smluvní pokutou, neznamená ujednání o smluvní pokutě k újmě klienta značnou
nerovnováhu v právech a povinnostech stran, pokud je ve smlouvě současně dohodnuto,
že realitní kanceláři přísluší odměna jen v případě, že bude prodej realizován jejím
přičiněním, bez ohledu na to, že prodej byl zmařen výlučně jednáním klienta.“277
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2008, sp. zn. 33 Cdo 3053/2007,
ECLI:CZ:NS:2008:33.CDO.3053.2007.1
„Ujednání o smluvní pokutě nezakládá nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních
stran k újmě účastníka – spotřebitele. Závazek nepřevést po dobu trvání zprostředkovatelské
smlouvy nemovitosti, je výrazem principu privátní autonomie v občanskoprávních vztazích
a proto není neplatný.“278
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 12. března 2008, sp. zn. 25 Co 431/2007
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„Smluvní prodloužení promlčecí doby v neprospěch spotřebitele ve smlouvě o úvěru - jde-li
o spotřebitelskou smlouvu, není možné, neboť zakládá značnou nerovnováhu práv účastníků
této smlouvy.“279
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 15. října 2008, sp. zn. 25 Co 64/2008
„Ujednání, jímž je založena významná nerovnováha v právech a povinnostech je nekalým
ujednáním, a jestliže se ho strana shodně (spotřebitel) dovolá, pak ve spojení ust. § 55, § 56
a § 39 občanského zákoníku, jde o neplatné ujednání.“280
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2010, sp. zn. 33 Cdo 1956/2007,
ECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.1956.2007.1
„I. Ujednání spotřebitelské smlouvy o tom, že ‚dárkový certifikát‘ je platný pouze
v následujících 365 dnech po zakoupení, má povahu časového omezení trvání práva ve smyslu
§ 578 obč. zák.
II. Nejde o nepřiměřenou podmínku ve spotřebitelské smlouvě, jestliže je mezi dodavatelem
a spotřebitelem sjednáno, že není-li dárkový certifikát uplatněn v této lhůtě, pozbývá platnosti
bez náhrady.“281
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 1201/2009,
ECLI:CZ:NS:2010:23.CDO.1201.2009.1
„Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 216/2004 Sb. nestanoví obecné předpoklady umožňující
závěr o akceptaci návrhu na uzavření rozhodčí doložky vůbec, nýbrž výjimkou z pravidla
upravuje podmínky, za nichž může být písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou
druhou stranou přijat jinak než písemně (tj. musí být přijat způsobem, z něhož je patrný její
souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy).“282
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. září 2010, sp. zn. 33 Cdo 4601/2008,
ECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.4601.2008.1
„Při posuzování platnosti ujednání o smluvní pokutě z pohledu ustanovení § 55 a § 56
občanského zákoníku, které samo o sobě nerovnováhu smluvních stran vyvolávat nemusí,
nelze odhlédnout od ostatních ujednání zprostředkovatelské smlouvy a od důsledků,
které ujednání mají ve svém souhrnu. Zmíněné ujednání je nutno posuzovat v kontextu
s ostatními ujednáními zprostředkovatelské smlouvy. Smlouva jako celek (tj. jednotlivá
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smluvní ujednání ve svém souhrnu) může představovat výrazně nerovnocenný právní vztah
k újmě spotřebitele.“283
Nález sp. zn. II. ÚS 2164/10 ze dne 1. listopadu 2011 (N 187/63 SbNU 171),
ECLI:CZ:US:2011:2.US.2164.10.1
„To, aby mohla být rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách platně dojednána,
v prvé řadě předpokládá transparentní a jednoznačná pravidla pro určení osoby rozhodce.
Jde-li o ujednání v rámci spotřebitelské smlouvy, musí rozhodčí řízení obecně zaručovat
procesní práva srovnatelná s řízením, které by bylo na místě v případě, kdy by se spotřebitel
k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (ústnost, přímost jednání, odvolací instance,
absence jiných překážek v uplatnění spotřebitelova práva). Ústavní soud tedy dovozuje,
že rozhodčí doložky tak, jak byly sjednány v daném případě, jsou nepřípustné, neboť v situaci,
kdy má rozhodce, jenž není určen transparentním způsobem, rozhodovat pouze podle zásad
spravedlnosti a současně je spotřebitel zbaven svého práva podat žalobu k civilnímu soudu,
znamenají ve svém důsledku porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1
Listiny. Jakkoliv totiž může existovat kvalitní hmotněprávní ochrana spotřebitele,
není tato ochrana realizovatelná, pokud se jí nelze efektivně domoci. Jestliže se účastníci
soukromoprávního vztahu vzdávají ujednáním o rozhodčí doložce práva na soudní ochranu
garantovanou státem, neznamená to, že se tím otevírá prostor pro libovůli. Rozhodčí nález
je vykonatelným rozhodnutím a tudíž se i ve vztahu k rozhodčímu řízení uplatňuje státní moc,
kterou lze vykonávat jen v případech a v mezích stanovených zákonem a způsobem,
který stanoví zákon a to při zachování základních práv a svobod. Lze tedy uzavřít, že ujednání
o rozhodčí doložce ve spotřebitelské smlouvě lze z ústavněprávního hlediska připustit
pouze za předpokladu, že podmínky ustavení rozhodce a dohodnuté podmínky procesního
charakteru budou účastníkům řízení garantovat rovné zacházení, což ve vztahu spotřebitel podnikatel znamená zvýšenou ochranu slabší strany, tj. spotřebitele a že dohodnutá procesní
pravidla budou garantovat spravedlivé řízení, včetně možnosti přezkoumání rozhodčího
nálezu jinými rozhodci, jak to umožňuje platný zákon o rozhodčím řízení.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2012, sp. zn. 33 Cdo 3121/2010,
ECLI:CZ:NS:2012:33.CDO.3121.2010.1
„Ujednání o rozhodčí doložce ve spotřebitelské smlouvě lze připustit pouze za předpokladu,
že podmínky ustanovení rozhodce a dohodnuté podmínky procesního charakteru účastníkům
garantují spravedlivé řízení a rovné zacházení, což ve vztahu spotřebitel – podnikatel
znamená zvýšenou ochranu slabší strany, tj. spotřebitele. Neobsahuje-li rozhodčí doložka
přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, a odkazuje-li na ‚rozhodčí
řád‘ vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě
zákona, je taková rozhodčí smlouva (absolutně) neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor
se zákonem. Absolutní neplatnost právního úkonu působí - s ohledem na to, že je zároveň
stanovena ve veřejném (obecném) zájmu - přímo ze zákona (ex lege), a to od počátku
(ex tunc), a bez ohledu na to, zda se jí někdo dovolal. K absolutní neplatnosti právního úkonu
přihlíží soud i bez návrhu, tj. z úřední povinnosti za předpokladu, že skutečnosti, které jsou
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s ní spojeny, vyjdou v řízení najevo.“284
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. května 2012, sp. zn. 75 Co 36/2012,
ECLI:CZ:KSOS:2012:75.CO.36.2012.1
„Vznesl-li spotřebitel námitku neplatnosti rozhodčí doložky spočívající v tom, že rozhodčí
doložka obsahuje zneužívající klauzuli či sama je zneužívající klauzulí ve smyslu
ust. § 56 občanského zákoníku, až v řízení o zrušení rozhodčího nálezu vydaného ve sporu
ze spotřebitelských smluv, mohl i před 1. 4.2012 soud napadený rozhodčí nález zrušit
dle ust. § 31 písm. b) zákona o rozhodčím řízení.“285
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2012, sp. zn. 33 Cdo 1621/2012,
ECLI:CZ:NS:2012:33.CDO.1621.2012.1
„Jde-li o ujednání v rámci spotřebitelské smlouvy, musí rozhodčí řízení obecně zaručovat
procesní práva srovnatelná s řízením, které by bylo na místě v případě, kdy by se spotřebitel
k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (ústnost, přímost jednání, odvolací instance,
absence jiných překážek v uplatnění spotřebitelova práva). Nepřípustné jsou rozhodčí doložky
(smlouvy), má-li rozhodce, jenž není určen transparentním způsobem, rozhodovat pouze podle
zásad spravedlnosti a současně je spotřebitel zbaven svého práva podat žalobu k civilnímu
soudu. Taková ujednání znamenají ve svém důsledku porušení práva na spravedlivý proces
ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Jakkoliv totiž může existovat kvalitní hmotněprávní ochrana
spotřebitele, není tato ochrana realizovatelná, pokud se jí nelze efektivně domoci. Jestliže se
účastníci soukromoprávního vztahu vzdávají ujednáním o rozhodčí doložce práva na soudní
ochranu garantovanou státem, neznamená to, že se tím otevírá prostor pro libovůli. Rozhodčí
nález je vykonatelným rozhodnutím a tudíž se i ve vztahu k rozhodčímu řízení uplatňuje státní
moc, kterou lze vykonávat jen v případech a v mezích stanovených zákonem a způsobem, který
stanoví zákon a to při zachování základních práv a svobod. Ujednání o rozhodčí doložce
ve spotřebitelské smlouvě lze z ústavněprávního hlediska připustit pouze za předpokladu,
že podmínky ustavení rozhodce a dohodnuté podmínky procesního charakteru budou
účastníkům řízení garantovat rovné zacházení, což ve vztahu spotřebitel - podnikatel znamená
zvýšenou ochranu slabší strany, tj. spotřebitele a že dohodnutá procesní pravidla budou
garantovat spravedlivé řízení, včetně možnosti přezkoumání rozhodčího nálezu jinými
rozhodci, jak to umožňuje platný zákon o rozhodčím řízení.“286
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2012, sp. zn. 23 Cdo 2589/2010, uveřejněný
pod
číslem
41/2013
Sbírky
soudních
rozhodnutí
a
stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2012:23.CDO.2589.2010.1
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„Volba obchodního zákoníku podle § 262 odst. 1 obch. zák. pro regulaci zprostředkovatelské
smlouvy uzavřené s fyzickou osobou, která není podnikatelem a je v postavení spotřebitele,
směřuje ke zhoršení jejího postavení, jestliže si strany dohodou nevyloučily aplikaci § 651
obch. zák.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 23 Cdo 2628/2010,
ECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.2628.2010.1
„Jestliže je výběr příslušného rozhodce ponechán na vůli navrhovatele, tedy pouze jedné
ze stran, když je možné předpokládat, že navrhovatelem v případném budoucím sporu bude
s velkou pravděpodobností žalovaná, zřejmě jakožto členka Asociace leasingových
společností ČR a budoucí navíc měl být vybrán pouze ze seznamu vedeného touto asociací,
když tato asociace neměla charakter stálého rozhodčího soudu a tudíž nebyla ani oprávněna
vydávat statuty a řády, které by mj. mohly výběr rozhodců vázat na seznam u nich vedený,
tak za této situace je třeba považovat uzavřenou rozhodčí smlouvu podle § 39 obč. zák.
za neplatnou pro rozpor se zákonem. Takto sjednaná rozhodčí doložka je neplatná
i pro rozpor s ustanovením § 56 odst. 1 občanského zákoníku, když představuje ujednání,
které v rozporu s požadavkem dobré víry znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu
v právech a povinnostech stran.“287
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2013, sp. zn. 33 Cdo 1201/2012,
uveřejněný pod číslem 93/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.1201.2012.1
„Jde-li o smlouvu o spotřebitelském úvěru, nelze posuzovat práva a povinnosti z této smlouvy
odděleně od použitých zajišťovacích prostředků (dohody o srážkách ze mzdy, smluvní pokuty a
vystavené zajišťovací směnky) i zajištění spotřebitelské smlouvy podléhá režimu ochrany
spotřebitele podle § 56 odst. 1 obč. zák. Soudy jsou povinny posuzovat neplatnost rozhodčí
doložky, i když spotřebitel její neplatnost uplatnil nikoliv v rámci rozhodčího řízení,
ale až v řízení o zrušení rozhodčího nálezu.“
Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 9. října 2013, sp. zn. Cpjn 200/2011, uveřejněné pod
číslem
79/2013
Sbírky
soudních
rozhodnutí
a
stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2013:CPJN.200.2011.1
„I. ‚Obchodní věcí‘ ve smyslu ustanovení § 89a o. s. ř. se rozumí i věc, ve které je předmětem
sporu plnění ze závazkového vztahu, který se řídí obchodním zákoníkem (jen) proto,
že smluvní strany závazkového vztahu uzavřely dohodu podle ustanovení § 262 odst. 1 obch.
zák. nebo proto, že tak bez ohledu na povahu účastníků závazkového vztahu určuje ustanovení
§ 261 odst. 3 obch. zák.
II. V soukromoprávním sporu ze spotřebitelské smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem,
ve kterém posuzuje platnost sjednané prorogační doložky, nesmí soud aplikovat směrnici Rady
93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách,
přímo; kdyby tak učinil, šlo by o horizontální přímý účinek směrnice
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93/13, zakázaný judikaturou Soudního dvora Evropské unie.
III. Podle ustanovení § 55 odst. 2 obč. zák. se pokládá za neplatné (s výjimkou uvedenou
v § 56 odst. 2 obč. zák.) každé smluvní ujednání spotřebitelské smlouvy, které v rozporu
s požadavkem dobré víry znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech
a povinnostech stran (§ 56 odst. 1 obč. zák.), zejména pak ujednání vypočtené příkladmo
v ustanovení § 56 odst. 3 obč. zák., a to bez zřetele k tomu, zda jde o ujednání sjednané
individuálně.
IV. Prorogační doložka ve spotřebitelské smlouvě, která nebyla sjednána individuálně
a která zakládá místní příslušnost soudu, jenž se nachází daleko od bydliště spotřebitele
(§ 52 odst. 3 obč. zák.), jak z hlediska územního, tak i dopravních možností, odporuje
ustanovení § 56 odst. 1 obč. zák., jestliže v rozporu s požadavkem dobré víry způsobuje
významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy,
v neprospěch spotřebitele.
V. Soud, který při zkoumání podmínek řízení dospěje k závěru, že prorogační doložka sjednaná
ve spotřebitelské smlouvě, která má založit jeho místní příslušnost, odporuje ustanovení § 56
odst. 1 obč. zák., o tom vyrozumí účastníky řízení a vyzve je, aby se v určené lhůtě k této
otázce vyjádřili. Závěr, že ujednání o prorogační doložce je absolutně neplatné
(§ 55 odst. 2 obč. zák.) a že je namístě postupovat dle § 105 o. s. ř., přijme soud až poté,
co ani ve lhůtě určené účastníkům řízení k vyjádření nevyjdou najevo (např. proto,
že účastníci se k výzvě soudu nevyjádřili nebo proto, že spotřebitel v určené lhůtě popřel,
že by prorogační doložka byla sjednána k jeho újmě) jiné skutečnosti, jež by dokládaly,
že příslušné ujednání (ač se tak podle spotřebitelské smlouvy jeví), neznamená
(v rozporu s požadavkem dobré víry) výraznou nerovnováhu v právech a povinnostech stran
k újmě spotřebitele.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2013, sp. zn. 23 Cdo 2447/2011,
ECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.2447.2011.1
„Rozhodčí doložka může přímo ustanovit rozhodce ad hoc, avšak naplňuje znaky nepřiměřené
smluvní podmínky, pokud nebyla projednána individuálně, pokud nemohl poskytovatel
rozumně očekávat, že by s ní spotřebitel při individuálním projednání souhlasil, a pokud
vyvolává významnou nerovnováhu mezi účastníky řízení. Ujednání o rozhodčí doložce
ve spotřebitelské smlouvě tedy lze připustit pouze za předpokladu, že podmínky ustanovení
rozhodce a dohodnuté podmínky procesního charakteru účastníkům garantují spravedlivé
řízení a rovné zacházení, což ve vztahu spotřebitel – podnikatel znamená zvýšenou ochranu
slabší strany, tj. spotřebitele. Rozhodčí řízení musí v takovém případě zaručovat procesní
práva srovnatelná s řízením, které by bylo na místě v případě, kdy by spotřebitel rozhodčí
smlouvu neuzavřel (ústnost, přímost jednání, absence jiných překážek v uplatnění
spotřebitelova práva); Mezi jiné překážky v uplatnění spotřebitelova práva lze zařadit
například rozhodování podle zásad spravedlnosti. … Rozhodčí doložka by způsobovala
k újmě spotřebitele významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, v případě,
že rozhodčí doložka obsahovala další ujednání, které … by způsobovalo významnou
nerovnováhu k újmě spotřebitele [např. rozhodování podle zásad spravedlnosti,
které by znamenalo naplnění znaků zneužívající klauzule dle písm. q) přílohy 1 směrnice
93/13/EHS].“
Nález sp. zn. I. ÚS 3512/11 ze dne 11. listopadu 2013, ECLI:CZ:US:2013:1.US.3512.11.1
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„V rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být
součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné
(listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis).“
Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2013, sp. zn. Cpjn 200/2013, uveřejněné
pod
číslem
102/2013
Sbírky
soudních
rozhodnutí
a
stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2013:CPJN.200.2013.1
„1. Smlouvy o propagaci reklamní plochy uzavřené se spotřebiteli za podmínek popsaných
v důvodech tohoto stanoviska jsou inominátními kontrakty, jimiž se zakládají závazkové
vztahy, o kterých se účastníci platně dohodli, že se řídí obchodním zákoníkem.
2. Neplatná jsou ujednání dané smlouvy směřující k její automatické prolongaci, ujednání
o povinnosti spotřebitele platit smluvní pokutu a náklady na písemnou upomínku, ujednání
o nevratnosti plnění poskytnutého spotřebitelem bez ohledu na důvod, pro který dojde
k předčasnému ukončení smlouvy tam, kde zákon vrácení vzájemně poskytnutého plnění
předpokládá, a sjednání odlišného režimu účinnosti výpovědi smlouvy pro každou
ze smluvních stran.“
Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 23. dubna 2014, sp. zn. Cpjn 203/2013,
uveřejněné pod číslem 44/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2014:CPJN.203.2013.1
„I. Ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru není neurčité jen proto,
že neobsahuje úplný výčet činností, za něž je poplatek sjednán.
II. Na ujednání o poplatku za správu úvěru ve smlouvě o úvěru se nevztahuje zákaz těch
ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají
k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.“

§ 1820 a násl.
Judikatura:
Rozsudek Krajského
sp. zn. 22 Co 533/2011

soudu

v Hradci

Králové

ze

dne

7.

února

2012,

„Ust. § 53 obč. zák. upravující tzv. distanční spotřebitelskou smlouvu umožňuje uzavření
smlouvy nejen na základě projevu vůle (oferty) určeného individuálně určeným osobám,
ale též na základě projevu vůle adresovaného neurčitému okruhu osob. Vznik kupní smlouvy
zákon spojuje s dohodou o předmětu koupě a kupní ceně a nelze jej vázat až na okamžik
převzetí objednaného zboží a zaplacení kupní ceny. Ujednání o odstoupení prodávajícího
od kupní smlouvy (včetně smluvního důvodu týkajícího se výrazné změny ceny zboží) nemusí
být v rozporu s § 55 a § 56 obč. zák.“288
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Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
§ 2158 a násl.
Judikatura:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2006, sp. zn. 33 Odo 1314/2005,
ECLI:CZ:NS:2006:33.ODO.1314.2005.1
„Uzavřela-li kupní smlouvu o prodeji nemovitosti na straně prodávajícího osoba provozující
živnost v oboru ‚realitní činnost‘, použijí se na práva a povinnosti z této kupní smlouvy
též zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 612 a následující
ObčZ).“289
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. ledna 2009, sp. zn. 28 Cdo 171/2008,
ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.171.2008.1
„Prodej zboží v obchodě je kupní smlouvou, u níž zvláštní povaha tohoto prodeje vyžaduje
v některých směrech odlišnou úpravu. Ve srovnání s obecnou úpravou kupní smlouvy,
je zde větší omezení smluvní volnosti účastníků za účelem ochrany spotřebitele. V prvé řadě
zde mohou na straně kupujícího i prodávajícího vystupovat pouze určité subjekty. Prodej
v obchodě je upraven obecnými ustanoveními o kupní smlouvě (§§ 588 až 600 obč. zák.)
a ustanoveními §§ 613 až 627 obč. zák., přičemž úprava v §§ 613 až 627 má ve vztahu
k §§ 588 až 608 povahu nejen doplňujícího, ale i speciálního předpisu; v případě kolize má
přednost zvláštní úprava. Další povinnosti prodávajícího při prodeji v obchodě stanoví zákon
o ochraně spotřebitele. Jedná se zejména o poctivý prodej zboží (povinnost prodávat výrobky
v předepsané nebo schválené jakosti, ve správné hmotnosti, míře nebo množství, za ceny
sjednané v souladu s cenovými předpisy), o zajištění hygienických podmínek prodeje, o řádné
zabezpečení prodeje a o informační povinnost (povinnost prodávajícího řádně informovat
o vlastnostech výrobku, o jeho výrobci, o množství, jakosti, datu výroby, trvanlivosti
a způsobu používání i ceně zboží). Podle § 3 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající
povinen prodávat výrobky v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena
nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, anebo v jakosti jím uváděné; jinak v jakosti
obvyklé. Prodávající je rovněž povinen zboží na žádost kupujícího předvést, umožňuje-li
to povaha výrobku.“290

§ 2161 a násl.
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Judikatura:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. října 2002, sp. zn. 33 Odo 688/2002,
ECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.688.2002.1
„Vystupuje-li obstaratel jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti,
pak při odpovědnosti obstaratele za vady prodané věci podle § 741 občanského zákoníku
se uplatní speciální ustanovení o odpovědnosti za vady prodané věci v obchodě podle § 619
a násl. občanského zákoníku, nikoliv obecné ustanovení § 597 odst. 1 občanského
zákoníku.“291
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. listopadu 2004, sp. zn. 33 Odo 323/2004,
ECLI:CZ:NS:2004:33.ODO.323.2004.1
„Odpovědnost prodávajícího za vady věci prodané v obchodě se v případě, že prodávající
ujistí kupujícího, že věc má určité vlastnosti, a toto ujištění se ukáže nepravdivým, řídí
ustanovením § 597 odst. 2 občanského zákoníku.“292
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2010, sp. zn. 33 Cdo 2281/2008,
ECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.2281.2008.1
„Je-li předmětem prodeje v obchodě použitá věc, odpovídá prodávající za vady existující
při jejím převzetí kupujícím s výjimkou těch vad, které odpovídají míře používání
nebo opotřebení věci ke dni převzetí kupujícím.“293
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2013, sp. zn. 33 Cdo 2881/2012,
ECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.2881.2012.1
„Jestliže by záruční doba mohla začít běžet dříve, než věc převezme osoba v postavení
kupujícího (a stane se tak jejím vlastníkem), došlo by k popření smyslu ustanovení
o odpovědnosti za vady prodané věci. Osobě, která by nebyla v postavení kupujícího
(a převzetím věci nenabyla vlastnické právo), by přesto svědčilo právo z odpovědnosti za vady
věci, které by uplatňovala u vlastníka této věci; osobou povinnou z odpovědnosti za vady věci
by tak byl sám její vlastník. Smyslem úpravy odpovědnosti za vady prodané věci je ochránit
kupujícího a umožnit mu domáhat se u prodávajícího nároků z odpovědnosti za vady věci,
kterou od něho koupil. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady předpokládá platně uzavřenou
kupní smlouvu; nebyla-li smlouva platně uzavřena, nemůže kupující uplatnit u prodávajícího
právo z odpovědnosti za vady. Nikdo se proto nemůže domáhat odstranění vad věci ve smyslu
§ 619 a násl. obč. zák. (případně jiného nároku z titulu odpovědnosti za vady, např. výměnu
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či opravu věci, slevu z ceny či od smlouvy odstoupit) dříve, než ji převezme jako kupující.“294

§ 2165 a násl.
Judikatura:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. července 2004, sp. zn. 33 Odo 329/2004,
ECLI:CZ:NS:2004:33.ODO.329.2004.1
„Prodávající nemůže ani prohlášením v záručním listě rozšířit práva z odpovědnosti za vady
na jiné subjekty než kupujícího.“295
Usnesení sp. zn. III. ÚS 27/06 ze dne 28. července 2006 (U 8/41 SbNU 615),
ECLI:CZ:US:2006:3.US.27.06
„Občanskoprávní spor o nároky z odpovědnosti za vady prodané věci (o výměnu vadné věci
za věc bez vady) není sporem o ochranu vlastnictví, nýbrž o nároky ze závazkového právního
vztahu, a proto žalobci, jenž v něm podlehl, nesvědčí ústavněprávní ochrana
podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.“

§ 2169
Judikatura:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. října 2002, sp. zn. 33 Odo 627/2002,
ECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.627.2002.1
„Ujistil-li prodávající kupujícího při prodeji v obchodě, že věc má určité vlastnosti
a toto ujištění se ukáže nepravdivým, aplikuje se ustanovení o odpovědnosti za vady
podle § 597 odst. 2 obč. zák., které výslovně tuto odpovědnost upravuje.“296
Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. listopadu 2005,
sp. zn. 10 Co 42/2004
„Dojde-li ke skutečnostem, které zakládají kupujícímu uplatnit právo z titulu odpovědnosti
za vadu prodané věci, je třeba postupovat výhradně podle § 622 odst. 1 obč. zák.;
nelze proto zvolit jiný způsob, který zákon nepředvídá (např. že si kupující nechá na své
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náklady opravit poškozené vozidlo a poté takto vynaložené náklady uplatňuje z titulu tvrzení
odpovědnosti na prodávajícím).“297
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2010, sp. zn. 33 Cdo 3620/2008,
ECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.3620.2008.1
„I. Soud se musí zabývat existencí tvrzené vady díla i v případě, že reklamace spotřebitele
nebyla vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění.
II. Protože obsah listiny se opětovným přečtením při odvolacím jednání nemění, může
odvolací soud důkaz listinou hodnotit jinak a dojít tak i k jiným skutkovým závěrům než soud
prvního stupně, aniž tento důvod znovu provedl při odvolacím jednání.“298
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2010, sp. zn. 33 Cdo 1711/2009,
ECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.1711.2009.1
„Kupujícím uplatněné právo z odpovědnosti za vady je důvodné jen tehdy, je-li reklamovaná
vada skutečně vadou, vyskytuje-li se u prodané věci v době uplatnění práva z odpovědnosti
za vady a má-li takovou povahu, jaká je pro uplatnění kupujícím zvoleného práva
vyžadována.“299
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2011, sp. zn. 33 Cdo 3228/2009,
ECLI:CZ:NS:2011:33.CDO.3228.2009.1
„Stanoví-li občanský zákoník lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění,
pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší)
též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; tím zabrání vzniku nevyvratitelné
právní domněnky neodstranitelnosti vady.“300
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. listopadu 2013, sp. zn. 28 Cdo 1857/2013,
ECLI:CZ:NS:2013:28.CDO.1857.2013.1
„Naplnění předpokladů pro odstoupení od smlouvy dle § 622 odst. 2 obč. zák. je dozajista
vždy třeba zkoumat ve vztahu ke konkrétnímu typu zboží, jež bylo předmětem kupní smlouvy.
Posouzení otázky většího počtu vad je závislé na konkrétních okolnostech daného případu,
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přičemž v případě prodeje věci v obchodě se bude zpravidla jednat o tři vady.“301

§ 2170
Judikatura:
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. listopadu 2011, sp. zn. 37 Co 48/2010,
ECLI:CZ:KSBR:2011:37.CO.48.2010.1
„Volbu práva dle ustanovení § 616 odst. 3 o.z. lze provést i negativním výběrem
(tím, že kupující dá najevo, jaký způsob řešení uplatněných vad si nepřeje). Tuto volbu není
oprávněn za žádných okolností provést prodávající.“302

Zájezd
§ 2521 a násl.
Judikatura:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. dubna 2000, sp. zn. 33 Cdo 2549/98,
ECLI:CZ:NS:2000:33.CDO.2549.98.1
„Na základě smlouvy o obstarání zájezdu podle § 733 ObčZ nevzniká závazkový vztah mezi
objednatelem a subjektem označeným ve smlouvě jako prodejce zájezdu (prostředníkem),
ale přímo s obstaratelem zájezdu - s cestovní kanceláří, která zájezd prodejci nabídla
k prodeji, stanoví-li tak všeobecné podmínky pro konání zájezdu, jež jsou součástí smlouvy
o obstarání zájezdu.“303
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. prosince 2007, sp. zn. 33 Odo 1173/2005,
ECLI:CZ:NS:2007:33.ODO.1173.2005.1
„1. Jestliže předmětem cestovní smlouvy je striktně účelový zájezd, který nebyl naplněn,
má právo zákazník odstoupit od této cestovní smlouvy i po zahájení zájezdu.
2. Jestliže cestovní kancelář nesplnila svůj závazek z cestovní smlouvy, jejímž předmětem bylo
poskytnutí zájezdu s jedinečným účelovým vymezením, byl zcela zmařen hospodářský účel
smlouvy. Na plnění ze smlouvy je nutno pohlížet, jakoby zájezd nebyl ze strany cestovní
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kanceláře poskytnut vůbec, resp. jakoby k odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy došlo
před zahájením zájezdu.
3. Je nutné rozlišovat mezi zájezdem, který ztrácí svůj účel, je-li poskytnut v jiné kvalitě
(je-li obsahově odlišný), a zájezdem, jehož účel zůstává zachován i v případě zajištění služeb
nižší kvality, kdy zájezd nesplní sice všechna oprávněná očekávání zákazníka, avšak je přes
své vady způsobilý alespoň částečného naplnění svého účelu (např. rekreace zákazníka);
pouze tehdy zákazníku náleží jen rozdíl ceny sjednaného a skutečně poskytnutého zájezdu,
jenž zohledňuje nedostatky v naplnění předpokládaného hospodářského účelu smlouvy.
4. Jestliže byl v důsledku porušení povinností ze strany cestovní kanceláře zcela zmařen
hospodářský účel cestovní smlouvy, je nutno postupovat obdobně, jako by zájezd nebyl
zahájen. Cestovní kanceláři tak vzniká povinnost vydat zákazníkovi vše, co od něj na úhradu
ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy obdržela.“304
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2009, sp. zn. 33 Cdo 3210/2007,
ECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.3210.2007.1
„Návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář. Jestliže cestovní smlouva
musí být uzavřena písemně, potom i návrh na její uzavření musí být písemný. Formulář
vystavený na webových stánkách žalobkyně nevyhovuje požadavku adresnosti návrhu
na uzavření smlouvy podle § 43a odst. 1 obč. zák., neboť není určen (adresován) konkrétní
osobě (osobám), a nesplňuje ani požadavek písemnosti právního úkonu učiněného
elektronickými prostředky, jelikož není opatřen elektronickým podpisem podle zvláštního
předpisu. Formulář vyplněný návštěvníkem webových stránek žalobkyně slouží cestovní
kanceláři ke sdělení jeho zájmu o zájezd do konkrétní lokality v blíže určeném období
a k získání jeho osobních údajů, nezbytných k předložení návrhu cestovní smlouvy;
je impulzem k iniciativě cestovní kanceláře předložit adresovaný písemný návrh smlouvy
zákazníkovi. Pouze na základě takového návrhu podepsaného jednající osobou, popř. návrhu
předkládaného prostřednictvím elektronických prostředků, opatřeného zaručeným
elektronickým podpisem, který bude stejným způsobem akceptován, může být završen
kontraktační proces – dojde k uzavření smlouvy (ať již platné nebo neplatné pro nedostatek
formy).“305
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. srpna 2010, čj. 1 As 46/2010 - 79,
uveřejněný pod číslem 2161/2010 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Pojem ‚zákazník‘ dle § 852a a násl. občanského zákoníku je nutno ve shodě s patřičnými
ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, a směrnice Rady 90/314/EHS vykládat tak,
že zahrnuje rovněž osoby, v jejichž prospěch byla cestovní smlouva uzavřena.
Jestliže provozovatel cestovní kanceláře omezuje ve svých všeobecných smluvních
podmínkách právo reklamovat porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy pouze
na osoby, které s ním cestovní smlouvu uzavřely, dopouští se porušení § 13 zákona
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č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“

§ 2529
Judikatura:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2009, sp. zn. 25 Cdo 1394/2007,
uveřejněný pod číslem 59/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.1394.2007.1
„Porušením právní povinnosti (§ 420 odst. 1 obč. zák.) je jak okolnost, že cestovní kancelář
neposkytla zákonem vyjmenované informace zákazníkovi vůbec, tak okolnost, že nad rámec
smluvních či zákonných povinností poskytnutá informace byla obsahově nesprávná či mylná.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. 25 Cdo 2496/2012,
ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.2496.2012.1
„Za škodu způsobenou účastníku cestovní smlouvy tím, že mu agentura poskytla nesprávné
informace o skutečnostech, které nebyly předmětem cestovní smlouvy, neodpovídá cestovní
kancelář, nýbrž agentura, která informaci podala.“306

§ 2531
Judikatura:
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009,
ECLI:CZ:NS:2012:33.CDO.4718.2009.1
„Změna termínu zájezdu je změnou cestovní smlouvy podle § 852e obč. zák., která musí být
provedena kvalifikovanou formou (tj. písemně), přičemž se zřetelem k obligatorní formě
cestovní smlouvy je vyloučeno, aby k takové změně došlo konkludentně.“307

§ 2540 a násl.
Judikatura:
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2006, sp. zn. 33 Odo 852/2005,
uveřejněný pod číslem 63/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2006:33.ODO.852.2005.1
„Zajišťuje-li cestovní kancelář cyklistický zájezd, při kterém jeho účastníci používají vlastní
jízdní kola, patří - podle povahy takového zájezdu - mezi povinnosti cestovní kanceláře
zajistit, aby v průběhu ubytování byla tato kola zajištěna proti poškození a odcizení.
Nesplnění této povinnosti je nutno považovat za porušení povinnosti vyplývající z cestovní
smlouvy zajistit zájezd řádně.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 30 Cdo 3577/2006,
ECLI:CZ:NS:2007:30.CDO.3577.2006.1
„Porušení cestovní smlouvy (objektivně) spočívající ve faktickém nezajištění bezpečného
návratu účastníků zájezdu, což se mimo jiné projevilo smrtí rodinných příslušníků žalobců
a tím i zásahem do práva na ochranu jejich osobnosti, projevovaného právem na soukromí
(rodinný život) je třeba přičítat cestovní kanceláři. Jednání cestovní kanceláře bylo v tomto
případě v rozporu s objektivním právem.“308
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. července 2012, sp. zn. 25 Cdo 271/2012,
uveřejněný pod číslem 134/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2012:25.CDO.271.2012.1
„V případě nároku na náhradu škody na zdraví, jež vznikla v důsledku porušení povinnosti
cestovní kanceláře poskytnout řádné plnění sjednané cestovní smlouvou, se prekluzivní lhůta
podle § 852i odst. 2 obč. zák. neuplatní, neboť tato lhůta je stanovena pouze pro uplatnění
nároku z odpovědnosti za nesplnění či vadné plnění závazků z cestovní smlouvy.“

Škoda způsobená vadou výrobku
§ 2939 a násl.
Judikatura:
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. srpna 2008, sp. zn. 24 C 7/2007
„1. Jsou-li standardní náhrady za usmrcení osoby blízké poskytnuté ve smyslu § 444 odst. 3
ObčZ nedostačující ve vztahu k závažnosti vzniklé nemajetkové újmy, lze v souladu s nálezem
Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, přistoupit na základě § 13 ObčZ
ke stanovení dalších satisfakcí.
2. Vyjádření soucitu a nabídku pomoci nelze ještě považovat za omluvu jako výraz vlastní
právní odpovědnosti za vzniklý zásah do osobnostních práv ve smyslu § 13 odst. 1 ObčZ.
3. Může-li písemná omluva týkající se úmrtí sestry činěná vůči nezletilému žalobci vést
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k jeho sekundární traumatizaci, je třeba nárok na omluvu zamítnout pro rozpor se zájmy
dítěte s tím, že taková omluva nevede k docílení své základní (satisfakční) funkce.
4. Dovození odpovědnosti za zásah do osobnostních práv na základě analogické aplikace
§ 421a ObčZ i § 1 OdpVad je při splnění dalších zákonných podmínek možné.
5. Souběh odpovědnosti nemocnice dle § 421a ObčZ a distributora výrobku dle zákona
o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku vůči poškozeným (osobám dotčeným
zásahem do osobnostních práv) není možný. Odpovědný vůči poškozeným (osobám dotčeným
zásahem do osobnostních práv) může být buď jen ‚výrobce‘ (inkl. distributor) výrobku podle
zvláštního zákona, nebo „třetí osoba“ podle předpisů obecných. Rozhodující je v tomto směru
právo volby poškozených (osob dotčených zásahem do osobnostních práv) učiněné
dle § 10 odst. 2 OdpVad. Pro realizaci práva volby režimu není předepsána žádná právní
forma a může se odehrát i konkludentně (např. přijetím vyplaceného standardního
jednorázového odškodnění dle § 444 odst. 3 ObčZ).“309

JUDIKATURA SOUVISEJÍCÍ S NĚKTERÝMI ZVLÁŠTNÍMI PŘEDPISY

Zákon o ochraně spotřebitele
Judikatura:
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. června 1997,
sp. zn. 10 Ca 174/1997
„Pokutu za porušení povinnosti prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané jakosti
podle zákona o ochraně spotřebitele nelze zúžit toliko na prodávajícího, který spotřebiteli
výrobky prodává, protože zákon pamatuje také na případy podnikatelských činností, určených
k nabídce spotřebiteli. Mezi tyto aktivity patří rovněž výroba poživatin bez ohledu na stupeň
zpracování, jde-li o výrobky určené k prodeji spotřebiteli.“310
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2003, sp. zn. 33 Odo 357/2002,
uveřejněný pod číslem 89/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
ECLI:CZ:NS:2003:33.ODO.357.2002.1
„Neodstraní-li zhotovitel vadu opravené nebo upravené věci v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě
vyplývající z ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
a objednatel nezvolí právo na zrušení smlouvy či na přiměřenou slevu z ceny opravy nebo
úpravy věci, zůstává objednateli zachováno právo na bezplatné odstranění vady.“
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2004, sp. zn. 33 Odo 428/2003,
ECLI:CZ:NS:2004:33.ODO.428.2003.1
„Smlouva o dílo, týkající se stavby obytného domu, která obsahuje nepravdivý údaj o tom,
že výstavbu inženýrských sítí financuje podle příslibu ve volebním programu obec,
není neplatná pro rozpor s § 8 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ani pro rozpor s ustanoveními obchodního zákoníku o nekalé soutěži.“311
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. ledna 2006, čj. 3 As 37/2005 - 59,
uveřejněný pod číslem 822/2006 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Skutečnost, že prodejce uváděl v cenících ceny neobsahující daň z přidané hodnoty,
je způsobilá vzbudit ve spotřebiteli zdání, že cena je nižší než ve skutečnosti, a to tím spíše
tehdy, pokud ceník prodejce obsahoval dílem ceny s již připočtenou daní z přidané hodnoty
a dílem ceny tuto daň neobsahující, a je porušením § 12 odst. 2 písm. a) zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. března 2006, sp. zn. 11 Ca 203/2005 – 30,
uveřejněný pod číslem 898/2006 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o ceně výrobků podle § 12 zákona
o ochraně spotřebitele je splněna jen tehdy, pokud jsou poskytované informace spotřebiteli
přístupné okamžitě bez toho, že by byl nucen činit jakýkoliv úkon směřující ke zjištění ceny
konkrétního výrobku.
Infopanel umístěný v lékárně, jehož prostřednictvím lze získat informaci o ceně prodávaných
doplňkových výrobků, může být vhodným doplňkovým zdrojem informací; sám o sobě však
nezajišťuje jiné vhodné zpřístupnění informace o ceně výrobků ve smyslu citovaného
ustanovení.“312
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. března 2006, čj. 3 As 60/2005 – 73,
uveřejněný pod číslem 897/2006 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„V režimu spotřebitelských smluv je možno spotřebiteli nad rámec zákona nabídnout toliko
výhodnější podmínky pro uplatnění odpovědnosti za vady. Pokud žalovaný v jím vydaném
reklamačním řádu stanovil pro případ nedůvodné reklamace mj. povinnost spotřebitele hradit
náklady takové reklamace, porušil tím povinnost uloženou v § 13 zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele.“
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. dubna 2006, čj. 8 As 35/2005 – 51,
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uveřejněný pod číslem 956/2006 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Diskriminací spotřebitele ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, je třeba rozumět obchodní praktiky, které při srovnatelných transakcích
nedůvodně zvýhodňují některé spotřebitele před jinými. Platba v hotovosti a platba platební
kartou nejsou srovnatelnými transakcemi, a nezakládají tak diskriminaci jedné z uvedených
skupin.“
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. prosince 2006, čj. 1 As 14/2006 – 68,
uveřejněný pod číslem 1162/2007 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Jestliže na základě kritéria různého trvalého bydliště osob ve věku 65 až 70 let zavedl
žalobce dvojí ceny, jedná se o nepřípustnou diskriminaci, a tedy o rozpor s dobrými mravy
ve smyslu § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. března 2007, čj. 4 As 63/2005 – 69,
uveřejněný pod číslem 1238/2007 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Pokud žalobce poskytuje stejnou službu (zde časová nepřenosná jízdenka na městskou
hromadnou dopravu) za rozdílné (dvojí) ceny podle kritéria místa trvalého pobytu
spotřebitele, jedná se o diskriminaci podle § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.“
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. října 2007, čj. 3 As 16/2007 – 57,
uveřejněný pod číslem 1447/2008 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu:
„Pokud žalobce jako provozovatel autobusové dopravy poskytl cestujícím informaci o ceně
jízdného až tehdy, když se cestující nacházeli v placeném přepravním prostoru vozidla,
tedy po uzavření smlouvy o přepravě, porušil tím § 12 zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.“
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. listopadu 2007, čj. 3 As 49/2007 – 43,
uveřejněný pod číslem 1467/2008 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Rozdílný režim pro platbu v hotovosti a platbu stravenkami při nákupu potravin nezakládá
diskriminaci spotřebitele, neboť se nejedná o srovnatelné platební prostředky a srovnatelné
transakce. Diskriminací spotřebitele podle § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, je třeba rozumět takové obchodní praktiky, které při srovnatelných transakcích
nedůvodně znevýhodňují některé spotřebitele před jinými.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2008, sp. zn. 33 Odo 930/2006,
ECLI:CZ:NS:2008:33.ODO.930.2006.1
„1. Právní úprava prodeje zboží v obchodě má oproti obecné úpravě kupní smlouvy povahu
nejen doplňujícího, ale i speciálního předpisu; reguluje-li některé otázky proti obecným
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ustanovením o kupní smlouvě odlišně, má přednost tato zvláštní úprava.
2. Kupní smlouva, jejíž jednou stranou je osoba jednající v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti, má povahu spotřebitelské smlouvy, a do tohoto smluvního vztahu
se promítne i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V otázce odpovědnosti za vady
prodané věci jde konkrétně o § 19 odst. 3. Není-li reklamace včetně odstranění vady vyřízena
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (s výjimkou případu, kdy se prodávající
se spotřebitelem dohodne na delší lhůtě), má spotřebitel po uplynutí této lhůty stejná práva,
jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
3. V závislosti na charakteru neodstranitelné vady, tj. na tom zda brání, aby věc mohla být
řádně užívána jako věc bez vady nebo obvyklému účelu užívání věci nebrání, nabývá
spotřebitel právo buď na výměnu věci či právo odstoupit od smlouvy nebo právo
na přiměřenou slevu z ceny věci. V důsledku aplikace § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb.
nedochází k zániku žádných práv z odpovědnosti za vady. Se skutkovým závěrem
o neodstranitelnosti vady a s nemožností věc užívat řádně k účelu, ke kterému je určena,
se pojí pouze práva vyjmenovaná v § 623 odst. 1 obč. zák., mezi které právo na slevu z ceny
koupě nepatří.“313
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
sp. zn. 21 Co 709/2008, ECLI:CZ:KSHK:2009:21.CO.709.2008.1

30.

března

2009,

„K dodržení 30 denní lhůty k odstranění vady (§ 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb.) se vyžaduje,
aby kupující byl v uvedené lhůtě o odstranění vady též vyrozuměn, byť by se jednalo
o reklamaci nedůvodnou.“314
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. května 2009, čj. 7 As 31/2009 - 71
„Je-li při opravě věci spotřebiteli dodán a účtován nový, relativně samostatný a oddělitelný
náhradní díl, který je v rámci opravy do věci nainstalován, je poskytovatel služby (opravy)
povinen spotřebitele ve smyslu § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řádně
informovat mimo jiné i o délce záruční doby - jednak o záruční době na opravovanou věc
a jednak o záruční době pro nový náhradní díl.“
Nález sp. zn. III. ÚS 2983/08 ze dne 10. listopadu 2009 (N 234/55 SbNU 261),
ECLI:CZ:US:2009:3.US.2983.08.1
„1) Důkazní řízení obsahuje provedení důkazů a jejich hodnocení a ústí ve zjištění skutkového
stavu. Hodnocení důkazů bez jejich provedení soudem (nejsou-li dány důvody dožádání)
zakládá porušení čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy v důsledku porušení zásady
přímosti, dle níž dokazování provádí soud, jenž rozhoduje ve věci, a to při jednání, ke kterému
předvolá účastníky řízení, přičemž rozhodnutím ve věci je i změna rozhodnutí nalézacího
soudu soudem odvolacím v odvolacím řízení. Smyslem a účelem zásady přímosti je objektivita
a nezávislost soudního rozhodování, jakož i zabezpečení práva účastníků řízení k provedeným
důkazům se vyjádřit.
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2) Ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb., v jehož odstavci 1 je stanovena povinnost
prodávajícího vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně
potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace, je třeba vykládat extenzivním způsobem ve prospěch spotřebitele, a to s ohledem
na účel zákona, jímž je právě ochrana spotřebitele jako ‚slabší strany‘ právního vztahu
založeného spotřebitelskou smlouvou, a dovodit tak, že takto zákonem stanovená povinnost
zahrnuje, resp. předpokládá i podání informace o vyřízení reklamace prodejcem.“
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. října 2010, sp. zn. 33 Cdo 3256/2008,
ECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.3256.2008.1
„Uplatněné právo z odpovědnosti za vady je důvodné jen tehdy, je-li reklamovaná vada
skutečně vadou, vyskytuje-li se u věci v době uplatnění práva z odpovědnosti za vady a má-li
takovou povahu, jaká je pro uplatnění spotřebitelem zvoleného práva vyžadována. Význam
ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele se váže k poslednímu z uvedených
požadavků; jako sankci za opožděné vyřízení reklamace stanoví nevyvratitelnou právní
domněnku, že spotřebiteli svědčí práva z titulu neodstranitelnosti vad, i když jde o vady, které
by bylo možno odstranit. Závěr, že nedostatek (závadu), kterou spotřebitel v záruční době
reklamoval, se uplynutím lhůty stanovené ve třetí větě § 19 odst. 3 zákona o ochraně
spotřebitele stává bez dalšího vadou, nelze z citovaného ustanovení dovozovat; soud se proto
musí vždy existencí tvrzené vady zabývat.“315
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2010, čj. 1 As 101/2010 - 82
„Označení pojištění zájezdu jako ‚povinný příplatek‘ bude průměrný spotřebitel zcela jistě
vnímat tak, že jde o něco nezbytného, co si musí nutně sjednat. Pokud to není pravda,
stěžovatel spotřebitele klamal. Není přitom podstatné, že ze všeobecných smluvních podmínek
stěžovatele může spotřebitel vyčíst, jak tomu ve skutečnosti je (tedy že sjednání konkrétního
pojištění povinné není). Průměrný spotřebitel si totiž právě pod vlivem této jednoznačné
informace uvedené v letáku cestovní kanceláře takové pojištění zpravidla sjedná, aniž by dále
zjišťoval, zda je možné si sjednat jiné (a případně výhodnější) pojištění apod. Poskytnutí
ochrany před takovými klamavými praktikami je přitom smyslem zákona o ochraně
spotřebitele.“316
Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne
14. prosince 2011, sp. zn. 18 Co 542/2011
„I. Nedostatek (závadu) koupené věci, kterou kupující reklamoval, se uplynutím lhůty
stanovené ve třetí větě § 19 odst. 3 zákona na ochranu spotřebitele nestává bez dalšího vadou
projevující se jako rozpor s kupní smlouvou, a proto se soud musí vždy její existencí zabývat.
II. Není-li reklamace včetně odstranění vady vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění
reklamace (vyjma případu, kdy se prodávající se spotřebitelem dohodl na lhůtě delší),
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má spotřebitel po uplynutí této lhůty stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze
odstranit.“317
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. února 2012, sp. zn. 25 Cdo 2516/2009,
ECLI:CZ:NS:2012:25.CDO.2516.2009.1
„Rozsah instruktážní povinnosti vyplývající z ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, a jeho limity vymezené v ustanovení § 9 odst. 2 větě druhé tohoto
zákona je třeba vyložit s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivého případu, zejména
povahy toho kterého výrobku. Je přitom třeba aplikovat princip proporcionality
(přiměřenosti) mezi ochranou spotřebitele na jedné straně a reálnými možnostmi
prodávajícího na straně druhé, tj. klást na výrobce pouze požadavky rozumné, přiměřené
okolnostem, nikoli požadavky nepřiměřené. To platí i pro posouzení otázky, o jakých
nebezpečích vyplývajících z nesprávného použití nebo údržby výrobku je prodávající povinen
spotřebitele poučit, tj. musí se jednat o nebezpečí objektivně známé, reálné a předvídatelné,
a naopak se tato povinnost nevztahuje na skutečnosti (nebezpečí) zřejmé a obecně známé,
např. že kamna, v kterých se topí, jsou horká.“318
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2012, sp. zn. 7 Ca 168/2009 – 27,
uveřejněný pod číslem 2708/2012 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Neposkytnutí jasné a srozumitelné informace spotřebiteli o tom, že v případě zakoupení
obousměrné letenky se při nenastoupení na první úsek cesty automaticky ruší letenka
na zpáteční úsek cesty, je klamavou obchodní praktikou ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c) zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2013, sp. zn. 7 Ca 261/2009 – 65,
uveřejněný pod číslem 2843/2013 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Samotná skutečnost, že určité přípravky jsou v souvislosti s kupní smlouvou poskytovány
zdarma, nezbavuje prodávajícího jeho odpovědnosti za bezvadnost poskytnutého zboží a nic
nemění na jeho postavení prodávajícího ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.“

Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského
úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
a zákon o spotřebitelském úvěru
Judikatura:
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Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2005, sp. zn. 10 Ca 5/2004 – 27,
uveřejněné pod číslem 821/2006 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
„Leasingová smlouva je jednou z forem poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu
§ 2 písm. a) zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského
úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. Její součástí tak musí být údaj o roční procentní sazbě
nákladů na spotřebitelský úvěr [§ 4 odst. 2 písm. a) citovaného zákona].“319
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. května 2007, sp. zn. 2 As 85/2006 – 79
„Spotřebitelským úvěrem ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 321/2001 Sb., o některých
podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., je i finanční
leasing. Na poskytovatele tohoto leasingu se proto vztahují povinnosti obsažené
v § 3 citovaného zákona, tj. povinnost uvést u publikované reklamy roční procentní sazbu
nákladů nebo příklad jejího výpočtu.“320
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. dubna 2009, čj. 2 As 93/2008 – 115
„Dovolává-li se poskytovatel spotřebitelského úvěru toho, že se jedná o úvěr poskytnutý
na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti a zákon č. 321/2001 Sb., o některých
podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.,
se tak na smlouvu o daném úvěru nevztahuje [§ 1 odst. 2 písm. a) citovaného zákona],
je třeba, aby tato účelovost úvěru byla ve smlouvě uvedena.“
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. prosince 2009, sp. zn. 35 Co 415/2009,
ECLI:CZ:MSPH:2009:35.CO.415.2009.1
„Pokud je jednou ze stran smlouvy o spotřebitelském úvěru nepodnikatel, je třeba výši úroku
z prodlení ve vztahu k němu podrobit režimu § 517 obč. zák.“321

JUDIKATURA ČESKÝCH SOUDŮ VZTAHUJÍCÍ SE K NĚKTERÝM
NAŘÍZENÍM A SMĚRNICÍM EVROPSKÉ UNIE
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Nařízení Brusel I.

Judikatura:
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
sp. zn. 47 Co 20/2012, ECLI:CZ:KSHK:2012:47.CO.20.2012.1

5.

března

2012,

„Pokud si žalovaný s domicilem v členském státě EU sjednal jako spotřebitel službu mimo
stát svého obvyklého pobytu, konkrétní smlouva vykazuje mnohem užší spojení se státem sídla
žalobce a žalovaný byl sám aktivně činný při sjednávání závazkového vztahu (byl tzv. aktivním
spotřebitelem), nepožívá ochrany pravidly pro určení místní příslušnosti soudu
dle čl. 15 odst. 1 písm. c), čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 44/2001.“322
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. září 2012, sp. zn. 28 Nd 240/2012,
ECLI:CZ:NS:2012:28.ND.240.2012.1
„Spotřebitel může být v souladu s čl. 16 odst. 2 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, žalován
zásadně jen u soudu členského státu, na jehož území má bydliště. Vzhledem
k čl. 24 citovaného nařízení musí soud jiného členského státu, k němuž byla žaloba proti
spotřebiteli podána, vyslovit nedostatek mezinárodní příslušnosti (pravomoci),
avšak až poté, co učinil všechna opatření směřující k doručení žaloby žalovanému,
resp. žalobu žalovanému doručil, ale ten se k jednání nedostavil anebo se dostavil právě
za účelem vznesení námitky nedostatku mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudu.“323
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2012, sp. zn. 26 Nd 191/2012,
ECLI:CZ:NS:2012:26.ND.191.2012.1
„V případě spotřebitelského sporu ve smyslu Nařízení rady (ES) č. 44/2001 může smluvní
partner (podnikatel) podat žalobu proti spotřebiteli pouze u soudů členského státu,
na jehož území má spotřebitel bydliště; mezinárodní příslušnost (pravomoc) soudů jiného
členského státu, než ve kterém se nachází bydliště spotřebitele, je dána tehdy,
pokud se spotřebitel i pouhým konkludentním jednáním (tj. ve formě účasti na řízení
při současném nezpochybnění příslušnosti takového soudu) podřídí jurisdikci tohoto jiného
členského státu.“324
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2012, sp. zn. 32 Cdo 2405/2011,
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ECLI:CZ:NS:2012:32.CDO.2405.2011.1
„Nařízení musí být vykládáno v tom smyslu, že v situaci, kdy spotřebitel, který je stranou
smlouvy o dlouhodobém hypotečním úvěru, opustí své bydliště předtím,
než je proti němu podána žaloba pro porušení smluvních povinností, jsou soudy členského
státu, na jehož území se nachází poslední známé bydliště spotřebitele, na základě
čl. 16 odst. 2 nařízení příslušné rozhodnout o této žalobě, jestliže nejsou
podle článku 59 nařízení schopny určit aktuální bydliště žalovaného a nemají ani průkazné
indicie umožňující dospět k závěru, že žalovaný má skutečně bydliště mimo území Evropské
unie.“325

Směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto
zboží
Judikatura:
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. února 2009,
sp. zn. 5 Co 2864/2008
„Pro řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu,
jejímž obsahem je závazek rakouského podnikatele poskytnout českém subjektu (fyzické osobě
bydlící v České republice) ubytování a stravování v určitém čase v rakouském hotelu,
je třeba použít rakouské právo, konkrétně zákon na ochranu spotřebitele a obecný občanský
zákoník. Podpůrně je nutno vycházet ze směrnice EU č. 97/7/ES, o ochraně spotřebitele
u smluv uzavřených na dálku.“326

Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách
Judikatura:
Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. března 2008,
sp. zn. 5 Co 488/2008
„Ujednání smluvních stran podle § 89a o.s.ř. o prorogaci, tj. o místní příslušnosti soudu
dohodnuté podle sídla žalobce (poskytovatele úvěru) je neplatné, je-li obsaženo v Obecných
úvěrových podmínkách předem připravených pro všechny spotřebitele, kteří se podpisem
úvěrové smlouvy stávají součástí úvěrové smlouvy. Jde o ujednání nesjednané individuelně, na
které nemohl mít spotřebitel vliv a jako takové naplňuje ustanovení čl. 3 směrnice 93/13/EHS
o nedovolených klauzulích ve spotřebitelských smlouvách. Na tom nic nemění
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ani to, že Obecné úvěrové podmínky spotřebitel samostatně podepsal na každé stránce
jako zvláštní listinu, oddělenou od úvěrové smlouvy.“327
Nález sp. zn. IV. ÚS 4709/12 ze dne 6. 3. 2013, ECLI:CZ:US:2013:4.US.4709.12.1
„Obdobně jako ve věcech projednávaných Ústavním soudem pod sp. zn. IV. ÚS 2735/11
a sp. zn. III. ÚS 1624/12 podle náhledu Ústavního soudu došlo i v projednávané věci k zásahu
do práva stěžovatele na spravedlivý proces, když stěžovatel namítal v odvolání proti usnesení
o nařízení exekuce neplatnost rozhodčí doložky a Městský soud v Praze tuto jeho námitku
(nesprávně) odmítl s tím, že není oprávněn se platností rozhodčí doložky (a tedy pravomocí
rozhodce) zabývat a obrana stěžovatele má spočívat v podání žaloby o zrušení rozhodčího
nálezu. Tento nesprávný závěr Městského soudu v Praze nekoresponduje též požadavkům
vyplývajícím ze směrnice Rady 93/13 EHS ze dne 5. dubna 1993 o nekalých podmínkách
v spotřebitelských smlouvách.“
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V./ Judikatorní blok: Spotřebitel v České
republice a v Evropské unii
2. Výběr judikatury z rozhodovací praxe Soudního
dvora EU

Nařízení Brusel I.
Judikatura:
Rozsudek Ilsinger, C-180/06, ECLI:EU:C:2009:303
„V situaci, ve které se spotřebitel podle práva členského státu, na jehož území má své
bydliště, a u soudu místa svého bydliště domáhá, aby bylo společnosti provozující zásilkový
prodej usazené v jiném členském státě uloženo vyplacení výhry, kterou zdánlivě vyhrál, a:
 pokud tato společnost za účelem pobídnutí tohoto spotřebitele k uzavření smlouvy
mu zaslala jmenovitě určenou zásilku, která u něj mohla vyvolat dojem, že mu bude
udělena cena, pokud o její vyplacení požádá zpětným zasláním ‚certifikátu,
jímž se požaduje výhra’, přiloženým k uvedené zásilce,
 aniž by udělení této ceny záviselo na objednání výrobků nabízených touto společností
k prodeji nebo na zkušební objednávce,
je nutno vykládat pravidla o příslušnosti stanovená nařízením č. 44/2001 o příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech následujícím
způsobem
 na takovouto žalobu podanou spotřebitelem se vztahuje čl. 15 odst. 1 písm. c) uvedeného
nařízení za podmínky, že se podnikající prodejce právně zavázal tuto cenu spotřebiteli
vyplatit;
 není-li tato podmínka splněna, vztahuje se toto ustanovení nařízení č. 44/2001
na takovouto žalobu pouze tehdy, pokud spotřebitel u tohoto podnikajícího prodejce zboží
skutečně objednal.
Článek 15 odst. 1 písm. c) nařízení č. 44/2001, který je formulován stejně jako článek
13 Bruselské úmluvy, totiž vyžaduje, aby byla spotřebitelem uzavřena smlouva s osobou,
která provozuje profesionální nebo podnikatelské činnosti. Aby existovala smlouva ve smyslu
tohoto ustanovení, je nezbytné, aby podnikající prodejce na sebe vzal právní závazek tím,
že předloží závaznou nabídku, která je, pokud jde o její předmět a rozsah, dostatečně jasná
a přesná pro vznik smluvního vztahu, to znamená tím, že se prohlásí za bezpodmínečně
připraveného vyplatit dotčenou cenu spotřebitelům, kteří o ni požádají. V případě neexistence
takovéhoto právního závazku se čl. 15 odst. 1 písm. c) použije pouze za podmínky, že klamavý
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příslib výhry byl následován uzavřením smlouvy mezi spotřebitelem a společností provozující
zásilkový prodej, ke kterému došlo učiněním objednávky u této posledně uvedené
společnosti.“
Rozsudek Pammer a Hotel Alpenhof, C-585/08, ECLI:EU:C:2010:740; Rozsudek Hotel
Alpenhof, C-144/09
„Za účelem určení, zda podnikatel, jehož činnost je prezentována na jeho internetové stránce
nebo na internetové stránce jeho zprostředkovatelské společnosti, může být považován
za podnikatele ‚zaměřujícího’ činnost na členský stát, na jehož území má spotřebitel své
bydliště ve smyslu čl. 15 odst. 1 písm. c) nařízení č. 44/2001, je třeba ověřit, zda před
případným uzavřením smlouvy se spotřebitelem z uvedených internetových stránek a celkové
činnosti podnikatele vyplývalo, že podnikatel zamýšlel obchodovat se spotřebiteli s bydlištěm
v jednom či více členských státech, včetně členského státu, ve kterém má spotřebitel bydliště,
v tom smyslu, že byl připraven uzavřít s nimi smlouvu.
Následující skutečnosti, jejichž výčet není taxativní, mohou představovat indicie umožňující
se domnívat, že činnost podnikatele je zaměřena na členský stát bydliště spotřebitele:
mezinárodní povaha činnosti, popis cesty do sídla podnikatele s počátkem v jiných členských
státech, použití jiného jazyka nebo jiné měny, než jsou jazyk nebo měna, které jsou obvykle
používány v členském státě, ve kterém má podnikatel sídlo s možností provést rezervaci
a potvrdit ji v tomto jiném jazyce, uvedení telefonického spojení s mezinárodním předčíslím,
vynaložení nákladů na službu sponzorovaných odkazů na internetu s cílem usnadnit
spotřebitelům s bydlištěm v jiných členských státech přístup na stránku podnikatele nebo jeho
zprostředkovatele, použití jiného jména domény prvního řádu, než je doména členského státu,
ve kterém má podnikatel sídlo, a uvedení mezinárodní klientely složené ze zákazníků
s bydlištěm v jiných členských státech. Vnitrostátnímu soudu přísluší, aby existenci takových
indicií ověřil.
Naproti tomu pouhá dostupnost internetové stránky podnikatele nebo jeho
zprostředkovatelské společnosti v členském státě, na jehož území má spotřebitel bydliště,
nepostačuje. Stejně je tomu v případě uvedení elektronické adresy, jakož i dalších kontaktních
údajů nebo v případě využití jazyka nebo měny, které jsou obvykle používány v členském státě,
ve kterém má podnikatel sídlo.“
Rozsudek Mühlleitner, C-190/11, ECLI:EU:C:2012:542
„Článek 15 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
musí být vykládán tak, že nevyžaduje, aby smlouva mezi spotřebitelem a podnikatelem byla
uzavřena na dálku.“
Rozsudek Česká spořitelna, C-419/11, ECLI:EU:C:2013:165
„Článek 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech musí být
vykládán v tom smyslu, že fyzická osoba mající úzké profesionální nebo podnikatelské vazby
na společnost, například ve formě jednatelství nebo většinového podílu na společnosti,
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nemůže být považována za spotřebitele ve smyslu tohoto ustanovení, pokud poskytuje
směnečné rukojemství za vlastní směnku vystavenou k zajištění závazků této společnosti
ze smlouvy o úvěru. Toto ustanovení se proto nepoužije pro určení soudu příslušného
pro rozhodnutí o žalobě, kterou remitent vlastní směnky usazený v jednom členském státě
uplatňuje nároky z této vlastní směnky, která má v den svého podpisu neúplnou podobu
a později je doplněna remitentem, vůči směnečnému rukojmímu s bydlištěm v jiném členském
státě.“

Směrnice o právech spotřebitelů, směrnice o ochraně spotřebitele v případě
smluv uzavřených mimo obchodní prostory a směrnice o ochraně spotřebitele
v případě smluv uzavřených na dálku
Judikatura:
Rozsudek Faccini Dori, C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292
„1) Článek 1 odst. 1, článek 2 a článek 5 směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince
1985 o ochraně spotřebitelů v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory
jsou bezpodmínečné a dostatečně přesné, pokud jde o určení oprávněných osob a o minimální
lhůtu, v níž musí být odstoupení od smlouvy oznámeno.
2) Při neexistenci opatření k provedení směrnice 85/577 ve stanovených lhůtách nemohou
spotřebitelé zakládat právo odstoupit od smlouvy vůči dodavatelům, s nimiž uzavřeli smlouvu,
na samotné směrnici a uplatňovat toto právo před vnitrostátním soudem. Vnitrostátní soud je
nicméně povinen, pokud použije ustanovení vnitrostátního práva,ať již přijatá před přijetím,
nebo po přijetí směrnice, vykládat je v co největším možném rozsahu ve světle textu a účelu
směrnice.“
Rozsudek Bayerische
ECLI:EU:C:1998:111

Hypotheken-

und

Wechselbank

v.

Dietzinger,

C-45/96,

„Podle čl. 2 alinea 1 směrnice č. 85/577/EHS z 20. 12. 1985 týkající se ochrany spotřebitele
v případě právních úkonů uzavřených mimo obchodní prostory podnikatele nespadá ručitelský
závazek, který byl uzavřen fyzickou osobou nejednající v rámci podnikatelské činnosti, do
rozsahu působnosti směrnice, pokud zajišťuje splacení dluhu vycházejícího
z podnikatelské činnosti dlužníka hlavního závazkového vztahu.“
Rozsudek Heininger, C-481/99, ECLI:EU:C:2001:684
„1) Směrnici č. 85/577/EHS Rady z 20. 12. 1985, o ochraně spotřebitele v případě smluv
uzavřených mimo obchodní prostory podnikatele je třeba vykládat tak, že se použije
na smlouvu o koupi nemovitosti na úvěr, a to v tom smyslu, že spotřebitel, který uzavřel
smlouvu spadající do rozsahu působnosti čl. 1 této směrnice, disponuje právem odstoupit
od takové smlouvy podle článku 5 směrnice.
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2) Národní zákonodárce je prostřednictvím směrnice 85/577/EHS omezen v tom,
aby omezil právo odstoupit od smlouvy podle článku 5 této směrnice na jeden rok po uzavření
smlouvy pro případ, že by spotřebitel nebyl řádně podle článku 4 směrnice o tomto právu
poučen.“
Rozsudek Schulte, C-350/03, ECLI:EU:C:2005:637
„1) Článek 3 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory musí
být vykládán tak, že vylučuje z rozsahu působnosti této směrnice smlouvy o koupi nemovitostí,
i když jsou pouhou součástí finanční investice, jejíž financování je zajištěno úvěrem,
a pokud se smluvní jednání, která se týkala jak smlouvy o koupi nemovitosti, tak i smlouvy
o úvěru sloužící výlučně k financování, uskutečnila při podomním prodeji.
2) Směrnice 85/577 nebrání vnitrostátním předpisům, které stanoví jako jediný důsledek
odstoupení od smlouvy o půjčce zrušení této smlouvy, i když se jedná o finanční investice,
pro které by půjčka nebyla poskytnuta, nebyla-li by nabyta nemovitost.
3) Směrnice 85/577 nebrání tomu, aby:
–
spotřebitel, který uplatnil své právo odstoupit od smlouvy v souladu se směrnicí,
byl povinen splatit půjčku věřiteli, i když podle plánu vypracovaného pro finanční investici
slouží půjčka výhradně k financování nabytí nemovitosti a je čerpána přímo ve prospěch
prodávajícího této nemovitosti;
–
bylo požadováno, aby půjčka byla splacena okamžitě;
–
vnitrostátní právní předpisy stanovily povinnost pro spotřebitele v případě odstoupení
od smlouvy o půjčce nejen splatit částky získané na základě této smlouvy, ale zaplatit věřiteli
ještě úroky ve výši běžné na trhu.
Nicméně v situaci, ve které, pokud by banka bývala dodržela povinnost poučit spotřebitele
o jeho právu odstoupit od smlouvy, posledně uvedený by býval mohl zabránit tomu,
aby se vystavil rizikům vlastním takovým investicím, jako jsou investice dotčené ve věci
v původním řízení, ukládá článek 4 směrnice 85/577 členským státům zajistit,
aby jejich právní předpisy chránily spotřebitele, kteří nemohli zabránit tomu, aby se vystavili
takovýmto rizikům, přijetím opatření umožňujících zabránit tomu, aby spotřebitelé nesli
důsledky naplnění těchto rizik.“
Rozsudek Crailsheimer Volksbank, C-229/04, ECLI:EU:C:2005:640
„1) Články 1 a 2 směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně
spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory musejí být vykládány
v tom smyslu, že v případě účasti třetí osoby jednající jménem nebo na účet dodavatele
při sjednání nebo uzavření smlouvy nemůže být použití směrnice podřízeno podmínce,
že dodavatel věděl nebo měl vědět, že smlouva byla uzavřena při podomním prodeji uvedeném
v článku 1 uvedené směrnice.
2)
Směrnice 85/577, a zejména její čl. 5 odst. 2, nebrání tomu, aby:
 spotřebitel, který uplatnil své právo odstoupit od smlouvy v souladu se směrnicí,
byl povinen splatit půjčku věřiteli, i když podle plánu vypracovaného pro finanční investici
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slouží půjčka výhradně k financování nabytí nemovitosti a je čerpána přímo ve prospěch
prodávajícího této nemovitosti;
 bylo požadováno, aby půjčka byla splacena okamžitě;
 vnitrostátní právní předpisy stanovily povinnost pro spotřebitele v případě odstoupení
od smlouvy o půjčce nejen splatit částky získané na základě této smlouvy, ale zaplatit
věřiteli ještě úroky ve výši běžné na trhu.
Nicméně v situaci, ve které, pokud by banka bývala dodržela povinnost poučit spotřebitele
o jeho právu odstoupit od smlouvy, posledně uvedený by býval mohl zabránit tomu,
aby se vystavil rizikům vlastním takovým investicím, jako jsou investice dotčené ve věcech
v původních řízeních, ukládá článek 4 směrnice členským státům zajistit, aby jejich právní
předpisy chránily spotřebitele, kteří nemohli zabránit tomu, aby se vystavili takovýmto
rizikům, přijetím opatření umožňujících zabránit tomu, aby spotřebitelé nesli důsledky
naplnění těchto rizik.“
Rozsudek Hamilton, C-412/06, ECLI:EU:C:2008:215
„Směrnici Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě
smluv uzavřených mimo obchodní prostory je nutno vykládat tak, že vnitrostátní zákonodárce
je oprávněn stanovit, že právo na odstoupení od smlouvy stanovené v čl. 5 odst. 1
této směrnice může být vykonáno nejpozději do jednoho měsíce od úplného splnění závazků
vyplývajících ze smlouvy o dlouhodobém úvěru smluvními stranami, pokud byl spotřebitel
nesprávně poučen o podmínkách výkonu uvedeného práva.“
Rozsudek Gysbrechts a Santurel Inter, C-205/07, ECLI:EU:C:2008:730
„Článek 29 ES nebrání vnitrostátní právní úpravě zakazující dodavateli vyžadovat
od spotřebitele v rámci přeshraničního obchodu uzavřeného na dálku zálohu nebo jakoukoli
platbu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, avšak brání tomu, aby bylo
při uplatňování této právní úpravy zakázáno požadovat před uplynutím uvedené lhůty číslo
platební karty spotřebitele.“
Rozsudek Martín Martín, C-227/08, ECLI:EU:C:2009:792
„Článek 4 směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele
v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory nebrání tomu, aby vnitrostátní soud
prohlásil i bez návrhu za neplatnou smlouvu, která spadá do působnosti této směrnice,
z důvodu, že spotřebitel nebyl poučen o svém právu od smlouvy odstoupit, i když tato
neplatnost nebyla v žádném okamžiku spotřebitelem namítána u příslušných vnitrostátních
soudů.“
Rozsudek E. Friz, C-215/08, ECLI:EU:C:2010:186
„1) Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě
smluv uzavřených mimo obchodní prostory se použije na smlouvu uzavřenou za takových
okolností, jako jsou okolnosti dotčené v původním řízení, jež se týká přistoupení spotřebitele
k uzavřenému nemovitostnímu fondu ve formě osobní společnosti, pokud účelem takového
94

„Alternative Dispute Resolution“ (ADR) v Evropské unii a v České republice
přistoupení není především členství v uvedené společnosti, ale finanční investice.
2)
Článek 5 odst. 2 směrnice 85/577 nebrání za takových okolností, jako jsou okolnosti
dotčené v původním řízení, vnitrostátnímu pravidlu, podle kterého v případě odvolání projevu
vůle směřujícího k přistoupení k uzavřenému nemovitostnímu fondu ve formě osobní
společnosti učiněného v rámci nevyžádaného podomního prodeje může spotřebitel vůči této
společnosti uplatňovat nárok na vypořádací podíl vypočtený v závislosti na jeho podílu k datu
jeho vystoupení z tohoto fondu, a získat tak případně zpět menší obnos, než byl jeho vklad,
nebo může být povinen nést podíl na ztrátách uvedeného fondu.“
Rozsudek Ángel Lorenzo González Alonso, C-166/11, ECLI:EU:C:2012:119
„Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory, která nabízí životní pojištění výměnou za
měsíční platbu pojistného určeného k tomu, aby bylo v různém poměru použito na investice
s pevně stanoveným výnosem, investice s proměnlivým výnosem a na investiční produkty
společnosti, která je smluvním partnerem, nespadá podle čl. 3 odst. 2 písm. d) směrnice Rady
85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených
mimo obchodní prostory do její působnosti.“
Rozsudek easyCar , C-336/03, ECLI:EU:C:2005:150
„Článek 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku musí být vykládán v tom smyslu,
že pojem ‚smlouvy o poskytování přepravních služeb‘ zahrnuje smlouvy o poskytování služeb
nájmu automobilů.“
Rozsudek Messner, C-489/07, ECLI:EU:C:2009:502
„Ustanovení čl. 6 odst. 1 druhé věty a odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady
97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku
je nutno vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby vnitrostátní právní úprava obecně
stanovila, že prodávající může požadovat od spotřebitele kompenzační náhradu za užívání
zboží nabytého na základě smlouvy uzavřené na dálku v případě, že spotřebitel ve stanovené
lhůtě uplatní své právo odstoupit od smlouvy.
Tato ustanovení nicméně nebrání tomu, aby byla spotřebiteli uložena povinnost zaplatit
kompenzační náhradu za užívání tohoto zboží, pokud užíval uvedené zboží způsobem
neslučitelným se zásadami občanského práva, jako jsou zásady dobré víry
nebo bezdůvodného obohacení, za podmínky, že nebude ohrožen cíl uvedené směrnice
a zejména účinnost a efektivita práva odstoupit od smlouvy; je věcí vnitrostátního soudu určit,
zda tomu tak je.“
Rozsudek Heinrich Heine, C-511/08, ECLI:EU:C:2010:189
„Článek 6 odst. 1 první pododstavec druhá věta a čl. 6 odst. 2 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv
uzavřených na dálku musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě,
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která dodavateli umožňuje, aby ve smlouvě uzavřené na dálku požadoval po spotřebiteli
náklady na dopravu zboží v případě, že tento spotřebitel uplatní své právo odstoupit
od smlouvy.“
Rozsudek Content Services, C-49/11, ECLI:EU:C:2012:419
„Článek 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku musí být vykládán v tom smyslu,
že obchodní počínání, které spočívá ve zpřístupnění informací uvedených v tomto ustanovení
pouze prostřednictvím hypertextového odkazu na internetové stránky dotyčného podniku,
nesplňuje požadavky stanovené v uvedeném ustanovení, neboť tyto informace nejsou ani tímto
podnikem ‚poskytnuty’, ani spotřebitelem ‚obdrženy‘ ve smyslu téhož ustanovení, a že takové
internetové stránky, jako jsou stránky dotčené v původním řízení, nelze považovat
za ‚stálý komunikační prostředek’ ve smyslu uvedeného čl. 5 odst. 1.“
Rozsudek P-DEP - Deoleo v. Aceites del Sur-Coosur, C-498/07, ECLI:EU:C:2013:302
„Ustanovení čl. 6 odst. 1 druhé věty a odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady
97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku
je nutno vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby vnitrostátní právní úprava obecně
stanovila, že prodávající může požadovat od spotřebitele kompenzační náhradu za užívání
zboží nabytého na základě smlouvy uzavřené na dálku v případě, že spotřebitel ve stanovené
lhůtě uplatní své právo odstoupit od smlouvy. Tato ustanovení nicméně nebrání tomu,
aby byla spotřebiteli uložena povinnost zaplatit kompenzační náhradu za užívání tohoto zboží,
pokud užíval uvedené zboží způsobem neslučitelným se zásadami občanského práva, jako jsou
zásady dobré víry nebo bezdůvodného obohacení, za podmínky, že nebude ohrožen cíl
uvedené směrnice a zejména účinnost a efektivita práva odstoupit od smlouvy; je věcí
vnitrostátního soudu určit, zda tomu tak je.“

Směrnice o nekalých obchodních praktikách
Judikatura:
Rozsudek VTB-VAB, C-261/07, ECLI:EU:C:2009:244
„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, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých
obchodních praktikách) musí být vykládána v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní
úpravě, jako je vnitrostátní úprava dotčená ve věcech v původním řízení, která až na určité
výjimky a aniž by zohlednila konkrétní okolnosti projednávané věci, zakazuje jakoukoli
vázanou nabídku učiněnou prodávajícím spotřebiteli.“
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Rozsudek Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, ECLI:EU:C:2010:12
„Směrnici 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, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (‚směrnice o nekalých
obchodních praktikách’) je třeba vykládat tak, že brání vnitrostátní právní úpravě,
jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která zásadně zakazuje obchodní praktiky,
při kterých je účast spotřebitelů na soutěži o ceny nebo na výherní hře podmíněna koupí
zboží nebo využitím služby, aniž by brala v úvahu konkrétní okolnosti projednávaného
případu.“
Rozsudek Telekomunikacja Polska, C-522/08, ECLI:EU:C:2010:135
„Čl. 7 odst. 4 písm. c) směrnice 2005/29/ES musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost,
že je ve výzvě ke koupi uvedena pouze výchozí cena, nelze samu o sobě považovat za klamavé
opomenutí. Předkládajícímu soudu přísluší určit, zda uvedení výchozí ceny postačuje k tomu,
aby bylo možno požadavky týkající se uvedení ceny stanovené ve zmíněném ustanovení
považovat za splněné. Tento soud musí zkoumat zejména, zda vynechání způsobu výpočtu
konečné ceny nebrání spotřebiteli v tom, aby učinil informované rozhodnutí o obchodní
transakci, a tudíž jej nepřiměje k rozhodnutí o obchodní transakci, které by jinak neučinil.
Musí taktéž zohlednit omezení vlastní sdělovacímu prostředku použitému pro obchodní
komunikaci, povahu a charakteristické rysy produktu, jakož i jiná opatření, která obchodník
skutečně přijal k poskytnutí informací spotřebiteli.“
Rozsudek
Mediaprint
ECLI:EU:C:2010:660

Zeitungs-

und

Zeitschriftenverlag,

C-540/08,

„1) 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, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých
obchodních praktikách) musí být vykládána v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu
ustanovení, jako je ustanovení dotčené v původním řízení, které stanoví obecný zákaz prodeje
spojeného s poskytováním prémií a jehož cílem není jen ochrana spotřebitele,
ale které sleduje i další cíle.
2)
Možnost účasti na soutěžní hře o ceny spojená s koupí novin není nekalou obchodní
praktikou ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice 2005/29 jen z toho důvodu, že tato možnost účasti
na hře je přinejmenším pro část dotyčných spotřebitelů rozhodujícím motivem ke koupi těchto
novin.“
Rozsudek Ving Sverige, C-122/10, ECLI:EU:C:2011:299
„1. Výraz ‚umožňuje tak spotřebiteli uskutečnit‘ obsažený v čl. 2 písm. i) směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních
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praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS,
směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních
praktikách) musí být vykládán v tom smyslu, že výzva ke koupi existuje, je-li informace
ohledně inzerovaného produktu a jeho ceny dostatečná k tomu, aby mohl spotřebitel učinit
rozhodnutí o obchodní transakci, bez toho, že by obchodní komunikace musela obsahovat
rovněž konkrétní prostředek koupě produktu, nebo se musela vyskytovat v blízkosti
nebo v rámci takového prostředku.
2. Článek 2 písm. i) směrnice 2005/29/ES musí být vykládán v tom smyslu, že podmínka
týkající se uvedení ceny produktu může být splněna, jestliže obchodní komunikace obsahuje
výchozí cenu, to znamená nejnižší cenu, za kterou lze produkt uváděný na trh nebo typ
produktu uváděného na trh koupit, i když tento produkt existuje v jiných variantách
nebo s odlišným obsahem za ceny, které uvedeny nejsou. Předkládajícímu soudu přísluší
na základě povahy a charakteristických rysů produktu, jakož i sdělovacího prostředku
použitého pro obchodní komunikaci ověřit, zda uvedení výchozí ceny spotřebiteli umožní
učinit rozhodnutí o obchodní transakci.
3. Článek 2 písm. i) směrnice 2005/29/ES musí být vykládán v tom smyslu, že slovní vylíčení
či vzhledové vyobrazení produktu umožňuje splnit podmínku týkající se uvedení
charakteristických rysů produktu i v případě, kdy je totéž slovní či vzhledové vyobrazení
použito k označení produktu nabízeného v několika variantách. Předkládajícímu soudu
přísluší, aby v každém jednotlivém případě posoudil, zda má spotřebitel s ohledem na povahu
a charakteristické rysy produktu, jakož i na sdělovací prostředek použitý pro obchodní
komunikaci, k dispozici dostatečné informace k identifikaci a rozlišení produktu pro účely
rozhodnutí o obchodní transakci.
4. Článek 7 odst. 4 písm. a) směrnice 2005/29/ES musí být vykládán v tom smyslu,
že může postačovat, jsou-li uvedeny pouze některé hlavní znaky produktu, jestliže obchodník
ve zbývající části odkazuje na svou internetovou stránku, za podmínky, že tato internetová
stránka obsahuje podstatné informace o hlavních znacích produktu, ceně a ostatních
podmínkách v souladu s požadavky uvedenými v článku 7 této směrnice. Předkládajícímu
soudu přísluší, aby v každém jednotlivém případě posoudil, s přihlédnutím ke kontextu výzvy
ke koupi, použitému sdělovacímu prostředku, jakož i povaze a charakteristickým rysům
produktu, zda uvedení pouze některých hlavních znaků produktu umožní spotřebiteli učinit
informované rozhodnutí o obchodní transakci.
5. Čl. 7 odst. 4 písm. c) směrnice 2005/29/ES musí být vykládán v tom smyslu,
že skutečnost, že je ve výzvě ke koupi uvedena pouze výchozí cena, nelze samu o sobě
považovat za klamavé opomenutí. Předkládajícímu soudu přísluší určit, zda uvedení výchozí
ceny postačuje k tomu, aby bylo možno požadavky týkající se uvedení ceny stanovené
ve zmíněném ustanovení považovat za splněné. Tento soud musí zkoumat zejména,
zda vynechání způsobu výpočtu konečné ceny nebrání spotřebiteli v tom, aby učinil
informované rozhodnutí o obchodní transakci, a tudíž jej nepřiměje k rozhodnutí o obchodní
transakci, které by jinak neučinil. Musí taktéž zohlednit omezení vlastní sdělovacímu
prostředku použitému pro obchodní komunikaci, povahu a charakteristické rysy produktu,
jakož i jiná opatření, která obchodník skutečně přijal k poskytnutí informací spotřebiteli.“
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Rozsudek Wamo, C-288/10, ECLI:EU:C:2011:443
„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, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých
obchodních praktikách) brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je ustanovení dotčené
v původním řízení, které upravuje obecný zákaz oznámení o slevách a oznámení,
ze kterých lze na takové slevy usuzovat, v průběhu období předcházejícího výprodejům,
pokud toto ustanovení sleduje účel ochrany spotřebitelů. Je na předkládajícím soudu,
aby posoudil, zda tomu tak ve věci v původním řízení skutečně je.“
Rozsudek Purely Creative , C-428/11, ECLI:EU:C:2012:651
„Bod 31 druhá odrážka přílohy I 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, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,
98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004
(směrnice o nekalých obchodních praktikách) musí být vykládán v tom smyslu, že zakazuje
agresivní praktiky, jimiž obchodníci, jako jsou obchodníci dotčení ve věci v původním řízení,
vytvářejí klamný dojem, že spotřebitel již vyhrál cenu, ačkoli pro získání této ceny,
ať už se jedná o žádost o informace o povaze uvedené ceny nebo její převzetí, musí spotřebitel
vynaložit finanční prostředky nebo mu vznikají nějaké výdaje.
Je nerozhodné, že náklady uložené spotřebiteli, jako je cena poštovní známky,
jsou zanedbatelné oproti hodnotě ceny nebo z nich obchodníkovi neplyne žádný zisk.
Je taktéž nerozhodné, že k získání ceny může dojít několika způsoby navrženými spotřebiteli
obchodníkem, z nichž alespoň jeden je bezplatný, pokud jeden nebo více navržených způsobů
předpokládá, že spotřebitel ponese náklady, aby se informoval o ceně nebo o způsobech jejího
převzetí.“
Rozsudek CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574
„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, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („směrnice o nekalých
obchodních praktikách“) musí být vykládána v tom smyslu, že v případě, kdy obchodní
praktika splňuje všechna kritéria uvedená v čl. 6 odst. 1 této směrnice k tomu, aby byla
kvalifikována jako klamavá praktika vůči spotřebiteli, není namístě ověřovat, zda je taková
praktika rovněž v rozporu s požadavky náležité profesionální péče ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm.
a) téže směrnice, aby mohla být platně považována za nekalou, a tudíž zakázána
na základě čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice.“
Rozsudek RLvS, C-391/12, ECLI:EU:C:2013:669
„Za okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, není směrnice Evropského
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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, směrnic
Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách) určena
k tomu, aby byla uplatňována vůči vydavatelům tisku, takže za těchto okolností musí být tato
směrnice vykládána v tom smyslu, že nebrání použití vnitrostátního ustanovení,
podle něhož jsou tito vydavatelé povinni zvlášť označit, v projednávané věci výrazem
‚inzerce‘ (‚Anzeige’), každé zveřejnění ve svých periodických tiskovinách, za které obdrží
odměnu, s výjimkou případů, kdy reklamní povahu tohoto zveřejnění lze obecně rozpoznat již
na základě uspořádání a podoby tohoto zveřejnění.“
Rozsudek Trento Sviluppo a Centrale Adriatica, C-281/12, ECLI:EU:C:2013:859
„Obchodní praktika musí být považována za ‚klamavou‘ ve smyslu čl. 6 odst. 1 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,
směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních
praktikách), pokud tato praktika jednak obsahuje nesprávné informace nebo je schopná uvést
průměrného spotřebitele v omyl, a jednak je způsobilá vést spotřebitele k přijetí rozhodnutí
o obchodní transakci, které by jinak neučinil. Článek 2 písm. k) této směrnice musí být
vykládán v tom smyslu, že pojem ‚rozhodnutí o obchodní transakci‘ zahrnuje každé
rozhodnutí, které přímo souvisí s rozhodnutím, zda zakoupit či nezakoupit produkt.“

Směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách
Judikatura:
Rozsudek Océano Grupo Editorial a Salvat Editores, C-240/98, ECLI:EU:C:2000:346;
Rozsudek Salvat Editores, C-241/98, ECLI:EU:C:2000:346; Rozsudek Salvat Editores,
C-242/98,
ECLI:EU:C:2000:346;
Rozsudek
Salvat
Editores,
C-243/98,
ECLI:EU:C:2000:346; Rozsudek Salvat Editores, C-244/98, ECLI:EU:C:2000:346
„1. Ochrana poskytovaná spotřebitelům směrnicí Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách vyžaduje, aby mohl vnitrostátní
soud přezkoumat z moci úřední, zda je podmínka obsažená v předložené smlouvě
nepřiměřená, pokud zkoumá přípustnost žaloby podané k vnitrostátním soudům.
2. Vnitrostátní soud je povinen při použití vnitrostátního práva, ať jde o ustanovení
předcházející směrnici nebo ji následující, toto právo vyložit co možná nejvíce ve světle znění
a účelu směrnice. Požadavek výkladu v souladu s právem Společenství zejména vyžaduje,
aby vnitrostátní soud dal přednost výkladu, podle kterého může vyslovit svou nepříslušnost
i bez návrhu, pokud je smluvní doložka o jeho příslušnosti nepřiměřená.“
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Rozsudek Cape a Idealservice MN RE, C-541/99,EU:C:2001:625; Rozsudek Idealservice
MN RE, C-542/99, ECLI:EU:C:2001:625
„Pojem spotřebitele, jak je definován v článku 2 písm. b) směrnice č. 93/13/EHS Rady
z 5. dubna 1993 o nekalých doložkách ve spotřebitelských smlouvách, je třeba vykládat tak,
že zahrnuje výlučně fyzické osoby.“
Rozsudek Cofidis, C-473/00, ECLI:EU:C:2002:705
„Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách
ve spotřebitelských smlouvách brání vnitrostátní právní úpravě, která vnitrostátnímu soudu
projednávajícímu žalobu podanou prodávajícím zboží nebo poskytovatelem služeb proti
spotřebiteli, jež se opírá o smlouvu, kterou mezi sebou uzavřeli, znemožňuje po uplynutí
prekluzivní lhůty z moci úřední nebo na základě námitky spotřebitele shledat, že je určitá
podmínka v této smlouvě nepřiměřená.“
Rozsudek Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, ECLI:EU:C:2004:209
„Je věcí vnitrostátního soudu, aby určil, zda v případě takové smluvní podmínky,
jako je podmínka, která je předmětem sporu v původním řízení, jsou splněna kritéria
požadovaná k tomu, aby byla kvalifikována jako nepřiměřená ve smyslu čl. 3 odst. 1 Směrnice
Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských
smlouvách.“
Rozsudek Mostaza Claro, C-168/05, ECLI:EU:C:2006:675
„Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách
[zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu,
že vyžaduje, aby vnitrostátní soud, kterému je předložena žaloba na neplatnost rozhodčího
nálezu, posoudil neplatnost rozhodčí dohody a zrušil tento nález v důsledku toho, že uvedená
dohoda obsahuje zneužívající klauzuli, i když spotřebitel neplatnost rozhodčí dohody uplatnil
nikoli v rámci rozhodčího řízení, ale pouze v rámci žaloby na neplatnost.“
Rozsudek Pannon GSM, C-243/08, ECLI:EU:C:2009:350
„1) Článek 6 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených
podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládán
v tom smyslu, že spotřebitel není zneužívající smluvní klauzulí vázán a že v tomto ohledu není
nezbytné, aby tuto klauzuli nejprve úspěšně napadl.
2) Vnitrostátní soud má povinnost posoudit z úřední povinnosti zneužívající charakter
smluvní klauzule, pokud má k dispozici informace o právním a skutkovém stavu, které jsou pro
tyto účely nezbytné. Považuje-li takovouto smluvní klauzuli za zneužívající, zdrží se jejího
použití, vyjma případu, kdy s tím spotřebitel nesouhlasí. Tuto povinnost má vnitrostátní soud
i při ověřování své vlastní místní příslušnosti.“
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Rozsudek Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, ECLI:EU:C:2009:615
„Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách
ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu, že vnitrostátní soud, který
rozhoduje o návrhu na nucený výkon pravomocného rozhodčího nálezu vydaného bez účasti
spotřebitele, musí, pokud má za tímto účelem k dispozici nezbytné informace o právním
a skutkovém stavu, i bez návrhu posoudit nepřiměřenost rozhodčí doložky obsažené
ve smlouvě uzavřené prodávajícím nebo poskytovatelem se spotřebitelem,
je-li podle vnitrostátních procesních pravidel možné provést takové posouzení v rámci
obdobných řízení na základě vnitrostátního práva. Jde-li o nepřiměřenou doložku, přísluší
tomuto soudu vyvodit veškeré důsledky, které z toho vyplývají podle vnitrostátního práva, aby
se ujistil, že tento spotřebitel nebude uvedenou doložkou vázán.“
Rozsudek Caja de Ahorros
ECLI:EU:C:2010:309

y

Monte

de

Piedad

de

Madridm,

C-484/08,

„Článek 4 odst. 2 a článek 8 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993
o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládány v tom
smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, jako je úprava dotčená v původním řízení, která
připouští soudní přezkum nepřiměřené povahy smluvních podmínek týkajících
se definice hlavního předmětu smlouvy nebo přiměřenosti ceny a odměny na straně jedné
a služeb nebo zboží dodávaných výměnou na straně druhé, i když jsou tyto podmínky sepsány
jasným a srozumitelným jazykem.“
Rozsudek VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, ECLI:EU:C:2010:659
„1) Článek 23 první pododstavec statutu Soudního dvora Evropské unie nebrání ustanovení
vnitrostátního práva, které stanoví, že soud, který podává žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce, informuje současně o této skutečnosti z úřední povinnosti ministra spravedlnosti
dotyčného členského státu.
2) Článek 267 SFEU je třeba vykládat v tom smyslu, že výklad pojmu „zneužívající klauzule“,
uvedeného v čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených
podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách a v příloze této
směrnice, jakož i stanovení kritérií, která vnitrostátní soud musí použít při přezkumu smluvní
klauzule s ohledem na ustanovení této směrnice, spadají do pravomoci Soudního dvora
Evropské unie, přičemž je věcí vnitrostátního soudu, aby s přihlédnutím k uvedeným kritériím
rozhodl o konkrétní kvalifikaci předmětné smluvní klauzule v závislosti na okolnostech daného
případu.
3) Vnitrostátní soud musí přijmout z úřední povinnosti vyšetřovací opatření za účelem zjištění,
zda klauzule o výlučné místní příslušnosti soudu uvedená ve smlouvě, která je předmětem
sporu, jenž mu byl předložen, a která byla uzavřena mezi prodávajícím nebo poskytovatelem
na jedné straně a spotřebitelem na straně druhé, spadá do působnosti směrnice 93/13,
a pokud ano, posoudit z úřední povinnosti možný zneužívající charakter takové klauzule.“
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Rozsudek Pohotovosť, C-76/10, ECLI:EU:C:2010:685
„1) Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách
[zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách ukládá vnitrostátnímu soudu,
který rozhoduje o návrhu na nucený výkon pravomocného rozhodčího nálezu vydaného
v nepřítomnosti spotřebitele, povinnost rozhodnout i bez návrhu o nepřiměřenosti sankce
obsažené ve smlouvě o úvěru uzavřené mezi poskytovatelem úvěru a spotřebitelem
a uplatněné v tomto nálezu, pokud k tomu má k dispozici nezbytné informace o právním
a skutkovém stavu a pokud může uvedený soud podle vnitrostátních procesních pravidel takto
rozhodnout v rámci obdobných řízení podle vnitrostátního práva.
2) Příslušnému vnitrostátnímu soudu přísluší určit, zda taková klauzule obsažená
ve smlouvě o úvěru, jako je klauzule dotčená ve věci v původním řízení, která podle
konstatování tohoto soudu ukládá sankci v nepřiměřené výši v neprospěch spotřebitele, musí
být s ohledem na všechny okolnosti, které provázely uzavření smlouvy, považována
za zneužívající ve smyslu článků 3 a 4 směrnice 93/13. Pokud tomu tak je, uvedenému soudu
přísluší vyvodit veškeré důsledky, které z toho vyplývají podle vnitrostátního práva,
aby se ujistil, že tento spotřebitel nebude uvedenou doložkou vázán.“
Rozsudek Pereničová a Perenič, C-453/10, ECLI:EU:C:2012:144
„Článek 6 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládán tak, že při posuzování otázky,
zda smlouva uzavřená mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, která
obsahuje jednu nebo několik zneužívajících klauzulí, může bez uvedených klauzulí nadále
existovat, se soud, který má o věci rozhodnout, nemůže opírat pouze o případnou výhodnost
zrušení dotyčné smlouvy jako celku pro jednu ze stran, v projednávané věci spotřebitele.
Uvedená směrnice však nebrání tomu, aby členský stát stanovil, dodrží-li přitom unijní právo,
že smlouva uzavřená mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, která obsahuje
jednu nebo několik zneužívajících klauzulí, je jako celek neplatná, pokud se taková neplatnost
jeví jako lepší ochrana pro spotřebitele.“
Rozsudek Invitel, C-472/10, ECLI:EU:C:2012:242
„1) Vnitrostátnímu soudu, který rozhoduje v řízení o zdržení se jednání zahájeném ve
veřejném zájmu a jménem spotřebitelů entitou určenou vnitrostátními právními předpisy,
přísluší, aby s ohledem na čl. 3 odst. 1 a 3 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993
o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách
posoudil zneužívající charakter klauzule uvedené v obecných podmínkách spotřebitelských
smluv, kterými prodávající nebo poskytovatel stanoví jednostrannou změnu nákladů
souvisejících se službou, která má být poskytnuta, aniž výslovně popíše způsob změny ceny
nebo upřesní pádné důvody této změny. V rámci tohoto posouzení bude uvedený soud muset
zejména ověřit, zda ve světle všech klauzulí uvedených v obecných podmínkách
spotřebitelských smluv, jichž je sporná klauzule součástí, jakož i s ohledem na vnitrostátní
právní předpisy upravující práva a povinnosti, které se mohou pojit k právům a povinnostem
stanoveným v dotčených obchodních podmínkách, jsou důvody nebo způsob změny nákladů
souvisejících se službou, která má být poskytnuta, formulovány jasným a srozumitelným
jazykem a případně zda spotřebitelé mají právo od smlouvy odstoupit.
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2) Článek 6 odst. 1 směrnice 93/13 ve spojení s čl. 7 odst. 1 a 2 této směrnice musí být
vykládán v tom smyslu, že
- nebrání tomu, aby určení neplatnosti zneužívající klauzule, která je součástí obecných
podmínek spotřebitelských smluv, v rámci žaloby na zdržení se jednání uvedené v článku 7
uvedené směrnice, která byla proti prodávajícímu nebo poskytovateli podána ve veřejném
zájmu a jménem spotřebitelů entitou určenou vnitrostátními právními předpisy, vyvolávalo v
souladu s uvedenými právními předpisy účinky vůči všem spotřebitelům, kteří s dotyčným
prodávajícím nebo poskytovatelem uzavřeli smlouvu, na niž se vztahují stejné obecné
podmínky, včetně spotřebitelů, kteří nebyli účastníky řízení o zdržení se jednání;
- pokud byl zneužívající charakter klauzule, která je součástí obecných podmínek
spotřebitelských smluv, v rámci takového řízení uznán, jsou vnitrostátní soudy bez návrhu
povinny dovodit z něj, a to i do budoucnosti, veškeré důsledky, které jsou stanoveny
vnitrostátním právem, tak aby uvedená klauzule nebyla závazná pro spotřebitele, kteří s
dotyčným prodávajícím nebo poskytovatelem uzavřeli smlouvu, na niž se použijí stejné obecné
podmínky.“
Rozsudek Banco Español de Crédito, C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349
„1) Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách
[zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu,
že brání takové právní úpravě členského státu, jako je úprava dotčená v původním řízení,
která neumožňuje soudu, jemuž je předložen návrh na vydání platebního rozkazu,
aby bez námitky podané spotřebitelem posoudil z úřední povinnosti a limine či v jakémkoli
jiném stadiu řízení zneužívající charakter klauzule o úrocích z prodlení obsažené ve smlouvě
uzavřené mezi prodávajícím či poskytovatelem a spotřebitelem, ačkoli má pro tyto účely
k dispozici potřebné informace o právním a skutkovém stavu.
2)
Článek 6 odst. 1 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové
právní úpravě členského státu, jako je článek 83 nařízení s mocí zákona 1/2007
o přepracovaném znění obecného zákona o ochraně spotřebitelů a uživatelů a souvisejících
zákonů (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias)
ze dne 16. listopadu 2007, jež vnitrostátnímu soudu umožňuje, aby při rozhodnutí
o neplatnosti zneužívající klauzule ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím nebo
poskytovatelem a spotřebitelem doplnil uvedenou smlouvu tak, že změní obsah této klauzule.“
Rozsudek Banif Plus Bank, C-472/11, ECLI:EU:C:2013:88
„1)
Článek 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993
o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí
být vykládány v tom smyslu, že vnitrostátní soud, který i bez návrhu zjistil, že smluvní klauzule
má zneužívající charakter, není k tomu, aby vyvodil z tohoto zjištění důsledky, povinen čekat
na to, až spotřebitel, který je informován o svých právech, navrhne zrušení uvedené klauzule.
Zásada kontradiktornosti však obecně ukládá vnitrostátnímu soudu, který i bez návrhu zjistil,
že smluvní klauzule má zneužívající charakter, aby o tom informoval účastníky řízení
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a umožnil jim, aby se k tomu kontradiktorně vyjádřili způsobem, který stanoví vnitrostátní
procesní pravidla.
2)
K tomu, aby vnitrostátní soud mohl posoudit případný zneužívající charakter smluvní
klauzule, na níž je založen návrh, který mu byl předložen, musí zohlednit všechny další
klauzule smlouvy.“
Rozsudek Aziz, C-415/11, ECLI:EU:C:2013:164
„Článek 3 odst. 1 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že:
 pojem ‚významná nerovnováha‘ v neprospěch spotřebitele je třeba posuzovat na základě
analýzy vnitrostátních právních předpisů, které by se použily v případě neexistence
dohody stran, aby bylo možné posoudit, zda a případně do jaké míry je právní postavení
spotřebitele smlouvou zhoršeno ve srovnání s právním postavením, jaké by měl podle
platné vnitrostátní právní úpravy. Stejně tak by za tímto účelem mělo být přezkoumáno
právní postavení, v jakém se daný spotřebitel nachází s ohledem na prostředky, které má
podle vnitrostátních právních předpisů k dispozici pro zabránění dalšímu používání
zneužívajících klauzulí;
 za účelem zodpovězení otázky, zda je způsobena nerovnováha ‚v rozporu s požadavkem
dobré víry‘, je třeba ověřit, zda prodávající nebo poskytovatel, který jedná
se spotřebitelem poctivě a přiměřeně, mohl rozumně očekávat, že by spotřebitel
s předmětnou klauzulí souhlasil v rámci individuálního vyjednávání o obsahu smlouvy.
Článek 3 odst. 3 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že příloha, na kterou toto
ustanovení odkazuje, obsahuje pouze informativní a příkladmý výčet ustanovení, která mohou
být prohlášena za zneužívající.“
Rozsudek Asbeek Brusse a de Man Garabito, C-488/11, ECLI:EU:C:2013:341
„Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách
[zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu,
že s výhradou klauzulí, které odrážejí závazná vnitrostátní právní a správní ustanovení,
ověření čehož je na vnitrostátním soudu, se směrnice vztahuje na smlouvu o pronájmu
bytových prostor uzavřenou mezi pronajímatelem, který jedná v rámci své podnikatelské
činnosti a nájemníkem, který jedná pro účely, které nespadají do rámce jeho obchodní nebo
výrobní činnosti nebo povolání.“
Rozsudek Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León , C-413/12,
ECLI:EU:C:2013:800
„Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách
[zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách, jakož i zásada efektivity a zásada
rovnocennosti, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání takové právní úpravě členského
státu, jako je úprava dotčená ve věci v původním řízení, podle níž musí být žaloby na zdržení
se jednání podávané sdruženími na ochranu spotřebitelů podány u soudu, v jehož obvodě
se nachází provozovna či sídlo žalovaného, a podle níž nelze proti rozhodnutí soudu prvního
stupně, jímž vyslovil svou místní nepříslušnost, podat opravný prostředek.“
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Rozsudek Constructora Principado, C-226/12, ECLI:EU:C:2014:10
„Článek 3 odst. 1 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených
podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládán
v tom smyslu, že:
 existence ‚významné nerovnováhy‘ nutně nevyžaduje, aby náklady, které spotřebitel musí
na základě smluvní klauzule nést, na něj měly s ohledem na částku dotčené transakce
významný hospodářský dopad, nýbrž tato existence může vyplývat ze samotného
dostatečně závažného zásahu do právní situace, v níž se spotřebitel jakožto smluvní strana
v souladu s platnými vnitrostátními ustanoveními nachází, ať již ve formě omezení obsahu
práv, která podle těchto ustanovení z této smlouvy vyvozuje, nebo překážky výkonu těchto
práv anebo uložení dodatečné povinnosti, kterou vnitrostátní pravidla nestanoví;
 je na předkládajícím soudu, aby případnou existenci významné nerovnováhy posoudil
s ohledem na povahu zboží nebo služeb, na které byla smlouva uzavřena, a s ohledem
na všechny okolnosti, které provázely uzavření této smlouvy, a na všechny další klauzule
smlouvy nebo jiné smlouvy, ze kterých vychází.“
Rozsudek Pohotovosť, C-470/12, ECLI:EU:C:2014:101
„Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách
[zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách, zejména čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1
a článek 8 uvedené směrnice, ve spojení s články 38 a 47 Listiny základních práv Evropské
unie, musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které není
přípustné vedlejší účastenství sdružení na ochranu spotřebitelů na podporu dotčeného
spotřebitele v řízení o výkon pravomocného rozhodčího nálezu, které je vedeno
proti dotyčnému spotřebiteli.“
Rozsudek Kásler a Káslerné Rábai, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282
„1) Článek 4 odst. 2 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených
podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách, musí být vykládán
v tomto smyslu:
–

výraz ‚hlavní předmět smlouvy‘ se vztahuje na takovou klauzuli, jako je klauzule dotčená
ve věci v původním řízení, která je obsažena ve smlouvě o úvěru vyjádřeném v cizí měně
uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, nebyla individuálně
sjednána a podle níž se pro účely stanovení výše splátek úvěru použije prodejní kurs této
měny, pouze tehdy, jestliže klauzule upravuje hlavní plnění této smlouvy, které ji jako
takové charakterizuje, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu na základě povahy,
obecné systematiky a ustanovení smlouvy, jakož i jejího právního a věcného kontextu;

–

jelikož taková klauzule představuje peněžitý závazek spotřebitele hradit v rámci splátek
úvěru částky vyplývající z rozdílu mezi prodejním a nákupním kursem cizí měny, nemůže
být považována za obsahující ‚odměnu’, jejíž přiměřenost jakožto protihodnoty věřitelem
poskytovaného plnění nemůže být předmětem posouzení zneužívajícího charakteru podle
čl. 4 odst. 2 směrnice 93/13.
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2) Článek 4 odst. 2 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že pokud jde
o takovou smluvní klauzuli, jaká je dotčena ve věci v původním řízení, je třeba požadavek,
aby smluvní klauzule byla sepsána jasným a srozumitelným jazykem, chápat tak, že ukládá
nejen to, aby dotyčná klauzule byla pro spotřebitele srozumitelná z gramatického hlediska,
ale rovněž aby smlouva transparentně uváděla konkrétní fungování převodního mechanismu
cizí měny, na který se dotyčná klauzule odvolává, jakož i vztah mezi tímto mechanismem
a mechanismem stanoveným jinými klauzulemi týkajícími se uvolnění úvěru, tak aby byl
spotřebitel schopen na základě jasných a srozumitelných kritérií vyhodnotit ekonomické
důsledky, které z toho pro něj plynou.
3) Článek 6 odst. 1 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že za takové situace, jaká
nastala ve věci v původním řízení, v níž smlouva uzavřená mezi prodávajícím
nebo poskytovatelem a spotřebitelem nemůže po zrušení zneužívající klauzule nadále
existovat, nebrání vnitrostátnímu předpisu umožňujícímu vnitrostátnímu soudu napravit
neplatnost této klauzule jejím nahrazením dispozitivním ustanovením vnitrostátního práva.“

Směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkajících se spotřebitelského úvěru, směrnice o smlouvách o spotřebitelském
úvěru
Judikatura:
Rozsudek Cofinoga, C-264/02, ECLI:EU:C:2004:127
„Směrnice Rady 87/102/EHS z 22. 12. 1986, o harmonizaci právních předpisů členských
států o spotřebitelském úvěru, ve znění směrnice Rady 90/888/EHS z 22. 2. 1990 nestanoví,
že poskytovatel úvěru je v případě úvěrové smlouvy na dobu určitou týkající se úvěru,
který je poskytnut ve formě zřízení úvěru čerpaného kreditní kartou v menších obnosech,
který se splácí v měsíčních splátkách a podléhá variabilní úrokové sazbě, povinen
před každým prodloužením smlouvy za nezměněných podmínek dlužníka písemně informovat
o platném efektivním ročním úroku a o podmínkách, za kterých tato roční úroková sazba může
být změněna.“
Rozsudek Rampion a Godard, C-429/05, ECLI:EU:C:2007:575
„Články 11 a 14 směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 98/7/ES ze dne 16. února 1998, musejí být vykládány v tom
smyslu, že brání tomu, aby právo spotřebitele uplatňovat práva vůči poskytovateli úvěru
stanovené v čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice bylo podřízeno podmínce,
že předběžná nabídka úvěru zmiňuje financované zboží nebo službu.“
Rozsudek Scarpelli, C-509/07, ECLI:EU:C:2009:255
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„Článek 11 odst. 2 směrnice Rady 87/102/EHS ze dne 22. prosince 1986 o sbližování
právních a správních předpisů členských států týkajících se spotřebitelského úvěru musí být
vykládán v tom smyslu, že v takové situaci, jaká je ve věci v původním řízení, není dohoda
mezi poskytovatelem úvěru a dodavatelem, na základě které tento poskytovatel úvěru
poskytuje úvěr výhradně zákazníkům tohoto dodavatele, nezbytným předpokladem práva
těchto zákazníků podat žalobu vůči uvedenému poskytovateli úvěru v případě nesplnění
povinností uvedeného dodavatele za účelem zrušení smlouvy o úvěru a následného vrácení
částek zaplacených finančnímu ústavu.“
Rozsudek SC Volksbank România, C-602/10, ECLI:EU:C:2012:443
„Článek 22 odst. 1 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 musí být
vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby vnitrostátní opatření, jehož cílem je provést tuto
směrnici do vnitrostátního práva, zahrnulo do své věcné působnosti takové úvěrové smlouvy,
jako jsou smlouvy dotčené v původním řízení, jejichž předmětem je poskytnutí úvěru
zajištěného nemovitostí, i když jsou takové smlouvy výslovně vyloučeny z věcné působnosti
uvedené směrnice na základě čl. 2 odst. 2 písm. a) této směrnice.“
Rozsudek EEAE a další, C-555/11, ECLI:EU:C:2013:668
„Ustanovení čl. 2 bodu 3 druhého pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění, ve spojení s čl. 4 odst. 1 téže
směrnice, musí být vykládána tak, že brání tomu, aby zaměstnanec pojišťovny, který nemá
kvalifikaci stanovenou v posledně uvedeném ustanovení, příležitostně, a nikoli v rámci svého
hlavního zaměstnání, vykonával činnost v oblasti zprostředkování pojištění, když tento
zaměstnanec nejedná v rámci vztahu podřízenosti k této pojišťovně, která nicméně dohlíží
na jeho činnost.“

Rámcová směrnice o společném předpisovém rámci pro sítě a služby
elektronických komunikací
Judikatura:
Rozsudek Deutsche Telekom, C-262/06, ECLI:EU:C:2007:703
„Článek 27 první pododstavec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne
7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(rámcová směrnice) a čl. 16 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí
a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) musí být vykládány tak,
že taková zákonná povinnost získat povolení týkající se sazeb za služby hlasové telefonie
pro koncové uživatele poskytované podniky, které mají na tomto trhu dominantní postavení,
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jaká je stanovena v § 25 zákona ze dne 25. července 1996 o telekomunikacích
(Telekommunikationsgesetz), zavedená vnitrostátní právní úpravou, která předcházela
novému předpisovému rámci vyplývajícímu z uvedených směrnic, jakož i správní akty
potvrzující tuto povinnost musí být dočasně zachovány.“

Rozsudek UPC Nederland, C-518/11, ECLI:EU:C:2013:709
„Článek 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne
7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(rámcová směrnice) musí být vykládán v tom smyslu, že služba spočívající v poskytování
základní nabídky rozhlasových a televizních programů přístupné prostřednictvím kabelové
sítě, za jejíž poskytování jsou účtovány jak náklady na přenos, tak i odměna placená vysílacím
organizacím a autorské poplatky placené organizacím pro kolektivní správu autorských práv v
souvislosti s šířením obsahů děl, spadá pod pojem ‚služby elektronických komunikací‘,
a tudíž do oblasti věcné působnosti jak této směrnice, tak i směrnice Evropského parlamentu
a Rady 97/66/ES ze dne 15. prosince 1997 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí
v odvětví telekomunikací, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne
7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich
vzájemném propojení (přístupová směrnice), směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
(autorizační směrnice) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne
7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb
elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), které tvoří nový právní rámec
v odvětví služeb elektronických komunikací, pokud tato služba zahrnuje především přenos
televizního obsahu prostřednictvím sítě kabelového televizního vysílání až do připojovacího
bodu konečného spotřebitele.“

Směrnice o univerzální službě
Judikatura:
Rozsudek Deutsche Telekom, C-262/06, ECLI:EU:C:2007:703
„Článek 27 první pododstavec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne
7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(rámcová směrnice) a čl. 16 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí
a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) musí být vykládány tak,
že taková zákonná povinnost získat povolení týkající se sazeb za služby hlasové telefonie
pro koncové uživatele poskytované podniky, které mají na tomto trhu dominantní postavení,
jaká je stanovena v § 25 zákona ze dne 25. července 1996 o telekomunikacích
(Telekommunikationsgesetz), zavedená vnitrostátní právní úpravou, která předcházela
novému předpisovému rámci vyplývajícímu z uvedených směrnic, jakož i správní akty
potvrzující tuto povinnost musí být dočasně zachovány.“
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Rozsudek Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG, Věc C-336/07,
ECLI:EU:C:2008:765
„1) Článek 31 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES
ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb
elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) musí být vykládán v tom smyslu,
že nebrání takové vnitrostátní právní úpravě, jaká je dotčena ve věci v původním řízení, která
ukládá provozovateli zařadit do své analogové kabelové sítě televizní kanály a služby,
které jsou již šířeny terestricky, což vede k obsazení více než poloviny volné kapacity této sítě,
a která ukládá, v případě nedostatku volných kanálů, stanovit pořadí žadatelů, které vede
k plnému využití kanálů, jež jsou v uvedené síti k dispozici, pokud tyto povinnosti nevyvolávají
nepřiměřené hospodářské důsledky, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.
2)
Pojem „televizní služby“ ve smyslu čl. 31 odst. 1 směrnice 2002/22 zahrnuje takové
služby subjektů televizního vysílání nebo poskytovatelů mediálních služeb,
jako je teleshopping, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto ustanovení, což přísluší
posoudit předkládajícímu soudu.“
Rozsudek Rosalba Alassini proti Telecom Italia SpA, C-317/08, Filomena Califano, C318/08, Lucia Anna Giorgia Iacono, C-319/08 a Multiservice Srl, C-320/08,
ECLI:EU:C:2010:146
„Článek 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002
o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací
(směrnice o univerzální službě) musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání právní úpravě
členského státu, podle které spory v oblasti elektronických komunikací mezi koncovými
uživateli a poskytovateli uvedených služeb, jež se týkají práv přiznaných uvedenou směrnicí,
musí být předmětem povinného pokusu o mimosoudní urovnání sporu jako podmínky
přípustnosti žaloby k soudu.
Zásady rovnocennosti a efektivity, jakož i zásada účinné soudní ochrany rovněž nebrání
vnitrostátní právní úpravě, která pro takové spory stanoví předchozí uskutečnění řízení
o mimosoudním urovnání sporu, nevede-li takové řízení k vydání rozhodnutí, které je pro jeho
účastníky závazné, nepředstavuje-li podstatné prodlení, pokud jde o podání žaloby k soudu,
staví-li promlčení dotyčných práv a nevede-li pro jeho účastníky ke vzniku nákladů, nebo jeho
náklady jsou pro jeho účastníky nevýznamné, avšak pouze za podmínky, že elektronická forma
nepředstavuje jediný způsob přístupu k uvedenému řízení o urovnání sporu a předběžná
opatření jsou ve výjimečných případech, kdy je vyžaduje naléhavost situace, přípustná.“
Rozsudek Polska Telefonia Cyfrowa, C-99/09, ECLI:EU:C:2010:395
„Článek 30 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března
2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických
komunikací (směrnice o univerzální službě) musí být vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní
regulační orgán při posuzování odrazující povahy přímého zpoplatnění účastníků při užívání
služby přenositelnosti čísel musí zohlednit náklady, které vznikají mobilním operátorům
v souvislosti s poskytováním uvedené služby. Nicméně má přitom možnost stanovit maximální
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výši tohoto poplatku, který mohou operátoři požadovat, na nižší úrovni, než je výše nákladů,
které vznikají posledně uvedeným, může-li poplatek stanovený pouze na základě těchto
nákladů odrazovat účastníky od využívání možnosti přenositelnosti.“
Rozsudek Base a další, C-389/08, ECLI:EU:C:2010:584
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002
o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací
(směrnice o univerzální službě) sama o sobě v zásadě nebrání tomu, aby vnitrostátní
zákonodárce vystupoval jako vnitrostátní regulační orgán ve smyslu směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci
pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice), pokud při výkonu této funkce
splňuje podmínky odborných zkušeností, nezávislosti, nestrannosti a průhlednosti stanovené
v uvedených směrnicích a pokud lze proti rozhodnutím, která při výkonu této funkce přijímá,
podat účinný opravný prostředek k subjektu, který je nezávislý na zúčastněných stranách,
což musí ověřit Grondwettelijk Hof.
2) Článek 12 směrnice 2002/22 nebrání tomu, aby vnitrostátní regulační orgán
na základě výpočtu čistých nákladů poskytovatele univerzální služby, který byl předtím
jediným poskytovatelem této služby, měl obecně za to, že poskytování uvedené služby může
pro podniky, které jsou nyní určeny za poskytovatele univerzální služby, představovat
nespravedlivou zátěž.
3) Článek 13 směrnice 2002/22 brání tomu, aby uvedený orgán na základě téhož výpočtu
stejným způsobem konstatoval, že tyto podniky jsou z důvodu poskytování této služby skutečně
vystaveny nespravedlivé zátěži, aniž provedl konkrétní posouzení situace každého z nich.“
Rozsudek Deutsche Telekom, C-543/09, ECLI:EU:C:2011:279
„1) Článek 25 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne
7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb
elektronických komunikací (směrnice „o univerzální službě“) musí být vykládán v tom smyslu,
že nebrání tomu, aby vnitrostátní právní předpisy ukládaly podnikům, které přidělují telefonní
čísla koncovým uživatelům, povinnost zpřístupnit podnikům, jejichž činnost spočívá
v poskytování informační služby o veřejně přístupných účastnických číslech a poskytování
účastnických seznamů, nejenom údaje o svých vlastních účastnících, ale i údaje o účastnících
třetích podniků, které mají k dispozici.
2) Článek 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací
(směrnice ‚o soukromí a elektronických komunikacích‘) musí být vykládán v tom smyslu,
že nebrání tomu, aby vnitrostátní právní předpisy ukládaly podniku, který zveřejňuje veřejně
přístupné účastnické seznamy, povinnost poskytnout osobní údaje účastníků jiných
poskytovatelů telefonických služeb, které má k dispozici, třetímu podniku, jehož činnost
spočívá ve zveřejňování veřejně přístupných tištěných a elektronických účastnických seznamů
či ve zpřístupňování takových seznamů prostřednictvím informačních služeb, bez toho,
aby takové poskytnutí údajů záviselo na opětovném souhlasu účastníků, pokud byli posledně
jmenovaní před prvním uvedením svých údajů ve veřejně přístupném účastnickém seznamu
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informováni o jeho účelu a o skutečnosti, že tyto údaje mohou být sděleny dalšímu
poskytovateli telefonních služeb, a pokud je zaručeno, že uvedené údaje nebudou po jejich
poskytnutí použity k jiným účelům, než pro které byly shromážděny za účelem jejich prvního
zveřejnění.“

Směrnice o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk za toto
zboží
Judikatura:
Rozsudek Quelle, C-404/06, ECLI:EU:C:2008:231
„Článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999
o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží musí být vykládán
v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje prodávajícímu,
aby v případě, že prodal spotřební zboží, které bylo v rozporu se smlouvou, požadoval
od spotřebitele náhradu za užívání zboží, které bylo v rozporu se smlouvou,
až do jeho výměny za nové zboží.“
Rozsudek Gebr. Weber a Putz, C-65/09, EU:C:2011:396 a Rozsudek Putz, C-87/09,
ECLI:EU:C:2010:275
„1) Článek 3 odst. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne
25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží musí
být vykládán v tom smyslu, že pokud je spotřební zboží, které není v souladu se smlouvou
a které spotřebitel v dobré víře nainstaloval v souladu s jeho povahou a zamýšleným použitím
předtím, než se projevila vada, uvedeno do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím
výměny, má prodávající povinnost sám toto zboží odstranit z místa, kde bylo nainstalováno,
a nainstalovat zde zboží náhradní, anebo nahradit náklady na toto odstranění a instalaci
náhradního zboží. Tato povinnost je nezávislá na otázce, zda se prodávající na základě kupní
smlouvy zavázal původně koupené spotřební zboží nainstalovat.
2) Článek 3 odst. 3 směrnice 1999/44 musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby
vnitrostátní legislativa přiznávala prodávajícímu právo odmítnout výměnu zboží,
které je v rozporu se smlouvou, jako jediný možný způsob zjednání nápravy z důvodu, že tato
výměna pro něj v důsledku povinnosti odstranit toto zboží z místa, kde bylo instalováno,
a povinnosti nainstalovat zde zboží náhradní, znamená vynaložit výdaje nepřiměřené hodnotě,
kterou by zboží mělo v případě souladu se smlouvou, a významu rozporu se smlouvou.
Toto ustanovení však nebrání tomu, aby byl nárok spotřebitele na náhradu nákladů na
odstranění vadného zboží a instalaci náhradního zboží v takovém případě omezen na
povinnost prodávajícího nahradit náklady v přiměřené výši.“
Rozsudek Duarte Hueros, C-32/12, ECLI:EU:C:2013:637
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých
aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží musí být vykládána v tom smyslu,
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že brání takové právní úpravě členského státu, o jakou se jedná ve věci v původním řízení,
která v případě, že se spotřebitel, který má nárok na přiměřené snížení ceny zboží stanovený
v kupní smlouvě, omezí na to, že se u soudu domáhá pouze odstoupení od smlouvy, které však
nelze z důvodu nevýznamného rozporu zboží se smlouvou přiznat, vnitrostátnímu soudu
neumožňuje, aby i bez návrhu přiznal takovéto snížení, a to i přesto, že uvedený spotřebitel
není oprávněn ani upřesnit svůj původní návrh, ani podat za tímto účelem novou žalobu.“

Směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky
Judikatura:
Rozsudek Skov a Bilka, C-402/03, ECLI:EU:C:2006:6
„Směrnice Rady 85/374/ES ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky musí být vykládána tak,
že:
 brání vnitrostátnímu právnímu pravidlu, podle kterého dodavatel nese, nad rámec případů
taxativně vyjmenovaných v jejím čl. 3 odst. 3, odpovědnost bez zavinění, kterou tato
směrnice zavádí a přičítá výrobci;
 nebrání vnitrostátnímu právnímu pravidlu, podle kterého má dodavatel povinnost nést
v plném rozsahu odpovědnost výrobce za zavinění.“
Rozsudek O'Byrne, C-127/04, ECLI:EU:C:2006:93

„1) Článek 11 směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky musí být
vykládán v tom smyslu, že výrobek je uveden do oběhu, když je výrobní proces provedený
výrobcem ukončen a výrobek vstupuje do procesu prodeje, kdy je nabízen veřejnosti
za účelem používání nebo spotřeby.
2)
Pokud je podána žaloba proti společnosti chybně považované za výrobce výrobku,
ačkoliv ve skutečnosti byl výrobek vyroben jinou společností, přísluší v zásadě vnitrostátnímu
právu, aby stanovilo podmínky, za kterých může dojít k záměně účastníka řízení v rámci
takové žaloby. Vnitrostátní soud, který zkoumá podmínky, kterým podléhá tato záměna, musí
nicméně zajistit, aby byla dodržena osobní působnost směrnice 85/374, jak je určena jejími
články 1 a 3.“
Rozsudek Moteurs Leroy Somer, C-285/08, ECLI:EU:C:2009:351
„Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky musí být vykládána
v tom smyslu, že nebrání výkladu vnitrostátního práva nebo použití ustálené vnitrostátní
judikatury, podle kterých se poškozená osoba může domáhat náhrady škody způsobené
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na věci určené k podnikatelskému použití a použité k takovému účelu, pokud tato poškozená
osoba předloží pouze důkaz škody, vady výrobku a příčinné souvislosti mezi touto vadou
a škodou.“

Rozsudek Aventis Pasteur SA, C-358/08, ECLI:EU:C:2009:744
„Článek 11 směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky je třeba
vykládat tak, že brání tomu, aby vnitrostátní právní úprava, která povoluje záměnu
žalovaného v průběhu soudního řízení, byla použita způsobem, který by umožňoval žalovat
„výrobce“ ve smyslu článku 3 této směrnice po uplynutí lhůty, kterou stanoví, jako žalovaného
v soudním řízení zahájeném v této lhůtě proti jiné osobě.
Uvedený článek 11 je nicméně jednak třeba vykládat tak, že nebrání tomu, aby vnitrostátní
soud měl za to, že v soudním řízení zahájeném ve lhůtě, kterou stanoví, proti stoprocentní
dceřiné společnosti „výrobce“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 85/374, může být tato dceřiná
společnost zaměněna uvedeným výrobcem, pokud tento soud shledá, že uvedení dotyčného
výrobku do oběhu bylo ve skutečnosti vyvoláno tímto výrobcem.
Kromě toho je třeba čl. 3 odst. 3 směrnice 85/374 vykládat tak, že pokud osoba, která utrpěla
škodu v důsledku údajné vady výrobku, nemohla rozumně identifikovat výrobce uvedeného
výrobku před uplatněním svých práv vůči dodavateli tohoto výrobku, uvedený dodavatel musí
být považován za „výrobce“ zejména pro účely použití článku 11 uvedené směrnice, pokud
poškozenou osobu z vlastního podnětu a řádným způsobem neuvědomil o totožnosti výrobce
nebo svého dodavatele, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu s ohledem na okolnosti
projednávaného případu.“
Rozsudek Dutrueux a Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, C-495/10,
ECLI:EU:C:2011:869
„Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních
předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky umožňuje členským
státům stanovit odpovědnost osob, které použijí vadné přístroje nebo výrobky v rámci
poskytování služeb, a způsobí tím škodu příjemci služeb, aniž je dotčena možnost uplatnit
vůči výrobci systém stanovený na základě směrnice 85/374.“

Směrnice Rady č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách
pro cesty, pobyty a zájezdy
Judikatura:
Rozsudek Leitner, C-168/00, ECLI:EU:C:2002:163
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„Článek 5 směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990, o souborných službách
pro cesty, pobyty a zájezdy musí být vykládán tak, že v zásadě uděluje spotřebitelům právo
na náhradu nehmotné újmy vyplývající z neplnění nebo nesprávného plnění služeb,
které představují souborné služby.“
Rozsudek Club-Tour, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272
„1. Pojem ‚soubor služeb‘ uvedený v čl. 2 odst. 1 směrnice Rady 90/314/EHS ze dne
13. června 1990, o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy musí být vykládán tak,
že zahrnuje zájezdy organizované cestovní kanceláří na žádost spotřebitele nebo vymezené
skupiny spotřebitelů podle jejich požadavků.
2.
Pojem ‚předem stanovená kombinace‘ použitý v čl. 2 odst. 1 směrnice Rady
90/314/EHS musí být vykládán tak, že zahrnuje výslednou kombinaci služeb cestovního ruchu
v okamžiku, kdy je uzavřena smlouva mezi cestovní kanceláří a spotřebitelem.“
Rozsudek Jürgen Blödel-Pawlik, C-134/11, ECLI:EU:C:2012:98
„Článek 7 směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro
cesty, pobyty a zájezdy je nutno vykládat v tom smyslu, že do jeho rozsahu působnosti spadá
situace, v níž je platební neschopnost organizátora cesty způsobena jeho podvodným
jednáním.“
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VI./ Závěr
_____________________________________________
Spotřebitel je považován jak v českém, tak i v evropském právním prostředí, za slabší
smluvní stranu. Z tohoto důvodu český zákonodárce věnuje větší pozornost jeho ochraně.
Ochrana spotřebitele je v českém právním prostředí samozřejmě harmonizována s evropskými
standardy.
K významnému posílení postavení spotřebitele došlo aktuálně především ve sporech
řešených před rozhodčím soudem, a to novelizací zákona o rozhodčím řízení.
V tomto směru však nelze opomenout ani snahu vlády ČR, prostřednictvím Projektu ADR či
podporou projektu Vaše stížnosti, která významně přispívá k tomu, aby měl český spotřebitel
možnost se bezplatně a komfortně obrátit na odbornou pomoc v případě, kdy se cítí být
podveden či ohrožen na svých právech.
Zásadní roli v ochraně poskytované spotřebiteli sehrávají také orgány státní správy jako je
např. ČOI nebo dále pak spotřebitelské organizace či sdružení. V posledních letech se státní
i soukromé podniky snaží přiblížit svým zákazníkům tím, že v případě nespokojenosti či
jakéhokoliv problému mají spotřebitelé možnost se obrátit na podnikového ombudsmana.
Tento institut je zřizován zejména v zájmu ochrany spotřebitele a v neposlední řadě i v zájmu
spokojenosti zákazníka. Zatím je velmi těžké učinit obecný závěr o efektivitě podnikového
ombudsmana, jelikož se jedná o relativně novou funkci. O jeho přínosu však nasvědčuje to, že
mnoho soukromých firem i státních podniků jeho pozici nově zřizuje.
Alternativy sloužící k ochraně spotřebitele jsou z velké části inspirovány praktikami
vyspělých států, které se začínají uplatňovat i v České republice a lze předvídat, že tato
tendence bude mít i nadále pokračující charakter.
Jak již bylo zmíněno, česká spotřebitelská ochranářská praxe má svůj základ
v evropské legislativě, jelikož Evropská unie chrání spotřebitele v mnoha jeho činnostech.
Ačkoliv stávající právní akty Evropské unie již obsahují ustanovení týkající se alternativního
řešení možných sporů, již v I. díle Analýzy úpravy alternativních řešení sporů v jiných
státech Evropské unie a judikatura soudů České republiky, části 3. ADR v Evropské unii,
pododdíle 1. Generální vývoj ADR v EU byla zmíněna řada analýz, ze kterých vyplynul
jednoznačný závěr, že dosavadní právní rámec nebyl dostačující.
K vyšší harmonizaci právních úprav členských států týkající se alternativního řešení
sporů byla proto přijata směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů a spolu s ní
nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line. Oba dva tyto akty Evropské unie se snaží
sblížit způsoby alternativního řešení sporů v rámci celé EU tak, aby se spotřebitel mohl
mimosoudně, rychle, jednoduše a s nízkými náklady domluvit s obchodníkem na řešení jejich
sporu. Jistým přínosem pro evropského spotřebitele je bezpochyby zřízení platformy pro
řešení on-line sporů, jež by měla spotřebiteli i obchodníkovi umožnit dostupnější řešení jejich
sporu. Směrnici o alternativním řešení spotřebitelských sporů však skončí lhůta pro její
transpozici v červenci 2015 a nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line bude použitelné
od 9. ledna 2016. Takže až po těchto datech se ukáže, jak se nová právní úprava týkající se
alternativního řešení sporů povedla a jak bude evropskými spotřebiteli využívána.
Každopádně lze konstatovat, že pevné kořeny ochrany poskytované spotřebiteli jsou
dány unijní úpravou a je nyní hlavně i na členských státech jak košaté stromoví
ochranářských institutů svému spotřebiteli poskytnou.
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