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SMĚRNICE RADY
ze dne 20. prosince 1985
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory
(85/577/EHS)
RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského
společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

jednání zpravidla pochází od dodavatele a spotřebitel není na
smluvní jednání připraven nebo je neočekává; že spotřebitel často
nemá možnost porovnat jakost a cenu nabídky s jinými nabídkami; že prvek překvapení je obecně spojen nejen se smlouvami
sjednávanými před domovními dveřmi, ale rovněž s jinými typy
smluv uzavíraných dodavatelem mimo jeho obchodní prostory;

vzhledem k tomu, že by spotřebitel měl mít právo odstoupit od
smlouvy ve lhůtě alespoň sedmi dnů, která by mu umožnila ještě
jednou posoudit závazky vyplývající ze smlouvy;

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (3),

vzhledem k tomu, že uzavírání smluv mezi dodavatelem
a spotřebitelem nebo jednostranných prohlášení o závazcích
mimo obchodní prostory dodavatele představují běžnou formu
obchodní praxe v členských státech a že takové smlouvy a prohlášení jsou v právních předpisech jednotlivých členských států
upraveny odlišně;

vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby byla přijata vhodná opatření
k zajištění toho, že spotřebitel je písemně poučen o lhůtě k uvážení;

vzhledem k tomu, že nesmí být omezena svoboda členských států
zachovat nebo zavést úplný nebo částečný zákaz uzavírat
smlouvy mimo obchodní prostory, považují-li to v zájmu
spotřebitelů za nezbytné,
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
vzhledem k tomu, že rozdíly v těchto právních předpisech mohou
mít přímý vliv na fungování vnitřního trhu; že je tedy nezbytné
sbližovat právní předpisy v této oblasti;

vzhledem k tomu, že body 24 a 25 předběžného programu
Evropského hospodářského společenství pro politiku ochrany
a informovanosti spotřebitele (4) mimo jiné předpokládají, že
budou přijata vhodná opatření na ochranu spotřebitele před nekalými obchodními praktikami, zejména před podomním prodejem; že druhý program Evropského hospodářského společenství
pro politiku ochrany a informovanosti spotřebitele (5) potvrdil, že
by se mělo pokračovat v postupu a prioritách vymezených
v předběžném programu;

1. Tato směrnice se vztahuje na smlouvy, na základě kterých
dodavatel dodává spotřebiteli zboží nebo poskytuje služby,
uzavřené:
— v průběhu zájezdu organizovaného dodavatelem mimo jeho
obchodní prostory nebo
— v průběhu návštěvy dodavatele:
i) u spotřebitele doma nebo v bytě jiných spotřebitelů;
ii) u spotřebitele na jeho pracovišti,
neuskutečnila-li se návštěva na výslovnou žádost spotřebitele.

vzhledem k tomu, že pro smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory dodavatele je charakteristické, že podnět ke smluvnímu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Úř. věst. C 22, 29.1.1977, s. 6; Úř. věst. C 127, 1.6.1978, s. 6.
Úř. věst. C 241, 10.10.1977, s. 26.
Úř. věst. C 180, 18.7.1977, s. 39.
Úř. věst. C 92, 25.4.1975, s. 2.
Úř. věst. C 133, 3.6.1981, s. 1.

2. Tato směrnice se rovněž vztahuje na smlouvy o dodávce zboží
nebo poskytnutí služeb odlišné od těch, u nichž spotřebitel požádal dodavatele o návštěvu za podmínky, že spotřebitel v době své
žádosti nevěděl nebo důvodně nemohl vědět, že dodávka takového zboží nebo poskytnutí služeb tvořila součást podnikatelské
činnosti nebo výkonu povolání dodavatele.
3. Tato směrnice se rovněž vztahuje na smlouvy, u nichž nabídku
předložil spotřebitel za podmínek podobných podmínkám
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uvedeným v odstavci 1 nebo 2, ačkoli není svou nabídkou před
jejím přijetím dodavatelem vázán.
4. Tato směrnice se vztahuje rovněž na smluvní nabídky
předložené spotřebitelem za podmínek podobných podmínkám
uvedeným v odstavci 1 nebo 2, je-li spotřebitel svou nabídkou
vázán.
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ii) předpokládá se pokračování stálého kontaktu mezi zástupcem dodavatele a spotřebitelem, který vznikl v souvislosti s touto nebo jinou, později uskutečněnou transakcí,

iii) katalog a smlouva zjevně informují spotřebitele o právu
vrátit zboží dodavateli ve lhůtě alespoň sedmi dnů po jeho
obdržení nebo v téže lhůtě od smlouvy odstoupit, aniž mu
vzniknou jiné závazky, s výjimkou povinnosti přiměřené
péče o zboží;

Článek 2
d) smlouvy o pojištění;
Pro účely této směrnice se rozumí:
e) smlouvy o cenných papírech.
„spotřebitelem“ jakákoli fyzická osoba, která v transakcích spadajících do oblasti působnosti této směrnice jedná za účelem,
který nelze považovat za jeho podnikatelskou činnost nebo výkon
povolání;
„dodavatelem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která
v předmětných transakcích jedná v rámci svých podnikatelských
činností nebo výkonu svého povolání, jakož i osoba, která jedná
jménem nebo na účet dodavatele.

Článek 3
1. Členské státy mohou rozhodnout, že tato směrnice se vztahuje
pouze na smlouvy, u nichž protihodnota placená spotřebitelem
dosáhne určité částky. Tato částka nesmí přesáhnout 60 ECU.
Rada na návrh Komise přezkoumá, a popřípadě změní, tuto
částku poprvé do čtyř let po zveřejnění této směrnice a poté každé
dva roky, přičemž vezme v úvahu hospodářský a měnový vývoj
ve Společenství.
2. Tato směrnice se nevztahuje na:
a) smlouvy o výstavbě, prodeji nebo nájmu nemovitostí nebo
smlouvy týkající se jiných práv k nemovitostem.
Smlouvy o dodávce zboží a jeho začlenění do nemovitostí
nebo smlouvy o opravě nemovitostí spadají do oblasti působnosti této směrnice;

3. Odchylně od čl. 1 odst. 2 nemusí členské státy použít tuto
směrnici na smlouvy o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb
bezprostředně souvisejících se zbožím nebo službami, u nichž si
spotřebitel vyžádal návštěvu dodavatele.

Článek 4

V případě transakcí spadajících do oblasti působnosti článku 1 se
od dodavatelů vyžaduje, aby písemně poučili spotřebitele o jejich
právu odstoupit od smlouvy ve lhůtě stanovené v článku 5 a současně jim sdělili jméno a adresu osoby, vůči které mohou toto
právo uplatnit.

Poučení musí být datováno a musí obsahovat údaje umožňující
identifikaci smlouvy. Spotřebiteli musí být vydáno:

a) v případě čl. 1 odst. 1 ke dni uzavření smlouvy;

b) v případě čl. 1 odst. 2 nejpozději ke dni uzavření smlouvy;

c) v případech čl. 1 odst. 3 a čl. 1 odst. 4 ke dni předložení
nabídky spotřebitelem.

Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní právní předpisy stanovily vhodná opatření na ochranu spotřebitele v případech, kdy
poučení uvedené v tomto článku nebude vydáno.

b) smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží denní
potřeby dodávaného do domácnosti spotřebitele pravidelnou
donáškovou službou;
Článek 5
c) smlouvy o dodávce zboží nebo poskytnutí služeb v případě,
že jsou splněny následující tři podmínky:
i) smlouva je uzavřena na základě dodavatelova katalogu,
s nímž se spotřebitel mohl seznámit bez přítomnosti
dodavatelova zástupce,

1. Spotřebitel má právo v souladu s postupem stanoveným vnitrostátním právem zrušit účinky svého závazku zasláním oznámení ve lhůtě alespoň sedmi dnů po datu, ke kterému mu bylo
vydáno poučení uvedené v článku 4. Pokud jde o předmětnou
lhůtu, postačí, je-li oznámení odesláno před jejím uplynutím.
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2. Zaslání oznámení má za následek, že spotřebitel je zproštěn
všech závazků vyplývajících ze zrušené smlouvy.

Článek 6
Spotřebitel se nesmí vzdát práv, která pro něj vyplývají z této
směrnice.

15/sv. 1
Článek 9

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu
s touto směrnicí do 24 měsíců od oznámení této směrnice (1).
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této
směrnice.

Článek 7
Uplatní-li spotřebitel své právo zrušit smlouvu, řídí se právní
účinky tohoto zrušení smlouvy vnitrostátním právem, zejména
jedná-li se o vrácení plateb za zboží nebo provedení služeb a vrácení doručeného zboží.

Článek 10
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 1985.
Článek 8
Tato směrnice nebrání členským státům v tom, aby v oblasti její
působnosti vydávaly nebo ponechaly v platnosti příznivější ustanovení na ochranu spotřebitele.

Za Radu
předseda
R. KRIEPS

(1) Tato směrnice byla členským státům oznámena dne 23. prosince
1985.

