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NÁVRH SMĚRNICE
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách
mezi podniky v potravinovém řetězci
KOM(2018) 173 v konečném znění, kód Rady 7809/18
Interinstitucionální spis 2018/0082/COD


Právní základ:
Článek 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie: Evropský parlament a Rada přijmou řádným
legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem společnou organizaci
zemědělských trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů
společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
19. 4. 2018



Procedura:
Řádný legislativní postup.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 14. 5. 2018, doručené do výboru
dne 14. 5. 2018 prostřednictvím systému ISAP.

pro

evropské

záležitosti

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Bude doplněno na základě projednání ve výboru pro evropské záležitosti.
 Odůvodnění a předmět:
Dne 12. dubna 2018 představila Evropská komise svůj návrh směrnice regulující nekalé obchodní
praktiky v potravinovém řetězci. Nekalými obchodními praktikami se rozumí postupy mezi
podnikatelskými subjekty, které se vymykají dobrým zvykům obchodního styku, jsou v rozporu se
zásadami dobré víry a poctivého jednání a zpravidla bývají jednostranně uplatňovány jedním
obchodním partnerem vůči druhému. Potravinový řetězec je podle názoru Komise z hlediska
nekalých obchodních praktik mimořádně zranitelný, a to kvůli velkým rozdílům ve vyjednávací síle
kupujících (zejména velkých řetězců) a dodavatelů (zemědělců a malých a středních podniků).
Vývoj:
Nekalými obchodními praktikami v potravinovém řetězci se Evropská komise zabývala již ve svých
sděleních v roce 2009 a 2014. V roce 2016 vydala Komise zvláštní zprávu1, v níž konstatovala, že
dochází k pozitivním změnám, jejichž cílem je tyto praktiky řešit – řada členských států přijala
zákonná opatření na národní úrovni2 (včetně České republiky, kde byl přijat zákon č. 395/2009 Sb.,
o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití) a rovněž
vznikla tzv. Iniciativa dodavatelského řetězce, což je dobrovolná, soukromá odvětvová iniciativa,
1

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on unfair business-tobusiness trading practices in the food supply chain, COM (2016) 32. Dostupná na
http://ec.europa.eu/growth/content/commission-publishes-report-unfair-trading-practices-food-supply-chain-0_en.
2
Podle údajů Komise se jedná o 20 členských států: AT, BG, CY, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, PT, RO, SI,
SK, UK.
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jejímž cílem je regulovat obchodní praktiky. Komise tak ve své zprávě dospěla k závěru, že opatření
na unijní úrovni by neměla přidanou hodnotu. Zároveň se zavazuje, že před koncem svého
mandátu ještě jednou potřebnost legislativní úpravy obchodních praktik v potravinovém řetězci
posoudí.
Iniciativa dodavatelského řetězce („Supply Chain Initiative“ – SCI, internetová prezentace http://www.supplychaininitiative.eu/cs) byla založená v roce 2013 osmi sdruženími na úrovni EU.3
Jejím účelem je „podporovat v potravinářském dodavatelském řetězci korektní obchodní praktiky,
které by měly být základem každé obchodní transakce. Dalším cílem SCI je zajistit, aby společnosti
řešily spory spravedlivým a transparentním způsobem, přičemž stěžovatele ubezpečí, že nebudou
vystaveni žádnému odvetnému opatření.“ 4 Iniciativa představuje fórum pro včasné a mimosoudní
řešení sporů. V současnosti registruje 407 společností z celé EU – v ČR z toho působí 45 společností
(např. Lidl, Kaufland, Nestlé, PepsiCo, Rewe, Tesco Plc). Dalších osm společností z EU v současnosti
vyjádřilo svůj záměr se registrovat (mj. Pivovar Bernard, Pamlsek s.r.o.).
Regulaci obchodních praktik v případě zemědělských produktů doporučila v roce 2016 pracovní
skupina pro zemědělské trhy (Agricultural Markets Task Force - AMTF), zřízená Evropskou komisí,
ve své zprávě „Zlepšování výsledků trhu: posilování postavení zemědělců v dodavatelském
řetězci.“5
Na základě tohoto doporučení zahájila Evropská komise v druhé polovině roku 2017 celoevropskou
internetovou veřejnou konzultaci. K jejím výsledkům Komise uvedla, že 90% respondentů této
veřejné konzultace souhlasilo nebo částečně souhlasilo s tvrzením, že v potravinovém řetězci
dochází k obchodním praktikám, které lze označit za nekalé (s výjimkou respondentů působících
v oblasti maloobchodu, kde souhlasilo/částečně souhlasilo pouze 12%). 87% respondentů se podle
Komise vyslovilo pro přijetí legislativních opatření na úrovni Evropské unie.
K přijetí legislativy regulující nekalé obchodní praktiky vyzval Komisi v roce 2016 Evropský
parlament6 i Rada7.
Stávající právní úprava:
V současnosti existuje nějaká forma právní úpravy cílené na nekalé obchodní praktiky
v potravinovém řetězci ve dvaceti členských státech8 EU. Byť mají odlišnou formu (někde
veřejnoprávní na základě zvláštních ustanovení, někde soukromoprávní prostřednictvím obecných
občanskoprávních ustanovení o uzavírání smluv) a využívají různých nástrojů ochrany
(prostřednictvím obecných správních soudů, zvláštního orgánu pro potírání nekalých obchodních
praktik, orgánu na ochranu hospodářské soutěže či obecných občanskoprávních soudů) mají stejný
cíl – zakázat určité formy nekalého obchodního jednání mezi podniky a ochránit slabší stranu.
3

Tato sdružení působí v odvětví výroby potravin a nápojů (FoodDrinkEurope), jsou to také výrobci značkového zboží
(AIM), představují maloobchodní řetězec (European Retail Round Table (ERRT), EuroCommerce, EuroCoop a
Independent Retail Europe), malé a střední podnikatele (UEAPME) a podnikatele v zemědělství (CELCAA).
4
Viz http://www.supplychaininitiative.eu/cs.
5
Nezávislá expertní skupina skládající se z dvanácti odborníků, jíž předsedal bývalý dánský ministr zemědělství,
profesor
Cees
Veerman.
Závěrečná
zpráva
pracovní
skupiny
dostupná
na:
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/agri-markets-task-force/improving-marketsoutcomes_en.pdf.
6
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o nekalých obchodních praktikách v potravinářském
dodavatelském řetězci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20160250+0+DOC+XML+V0//CS.
7
Závěry
Rady
AGRIFISH
ze
dne
12.12.2016
(slovenské
předsednictví):
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/12/conclusions-food-supply-chain/
8
Kromě ČR ještě Rakousko, Bulharsko, Kypr, Polsko, Řecko, Litva, Lotyšsko, Španělsko, Německo, Francie, Chorvatsko,
Maďarsko, Itálie, Irsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Spojené království.
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Regulace na úrovni jednotlivých členských států je doplněna dobrovolnou Iniciativou
dodavatelského řetězce.
Stávající unijní úprava nekalých obchodních praktik9 se vztahuje pouze na situace ve vztahu podnik
– spotřebitel (B2C), netýká se situací mezi podniky navzájem (B2B). Některé členské státy však
rozšířily působnost svých transpozičních právních předpisů ze spotřebitelů i na podniky – tzn.
aplikují zákaz nekalých obchodních praktik obsažený v evropské směrnici o nekalých obchodních
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu i na vztahy podniků vůči jejich obchodním
partnerům.
K posílení postavení a vyjednávací síly producentů v potravinářství ve vztazích s velkými řetězci
směřuje evropská legislativa umožňující a aktivně podporující jejich spolupráci v rámci různých
organizací producentů, aniž by porušili pravidla na ochranu hospodářské soutěže. Na konci roku
2017 byla schválena zemědělská část nařízení „Omnibus“10, která dále zjednodušila organizování
producentů a celkově zvýšila ochranu prvovýrobců. V ČR je aktivní např. Ovocnářská unie ČR či
Zelinářská unie Čech a Moravy.
Důvody předložení legislativního návrhu:
Komise nejprve podnikla tzv. prvotní posouzení dopadů (Inception Impact Assessment), které
zveřejnila spolu se zahájením veřejné internetové konzultace. Výsledky této konzultace
zapracovala do svého pracovního dokumentu „Posouzení dopadů“ 11, který vydala spolu
s návrhem směrnice.
Hlavním důvodem předložení návrhu směrnice je stanovení celounijního minimálního standardu
ochrany nejzranitelnějšího a nejslabšího článku potravinového řetězce – zemědělců a malých a
středních podniků.
Žádnou legislativu, která by regulovala nekalé obchodní praktiky potenciálně používané velkými
řetězci vůči svým dodavatelům, nemají čtyři členské státy (Malta, Nizozemsko, Lucembursko,
Estonsko), další čtyři členské státy (Belgie, Finsko, Dánsko, Švédsko) nemají zvláštní úpravu těchto
praktik, jen rozšířily působnost právní úpravy zákazu klamavých obchodních praktik používaných
vůči spotřebitelům i na dodavatele. Vzhledem k tomu, že až 70% celkového ročního exportu
zemědělských produktů v EU směřuje do jiného členského státu EU, je podle Komise v zájmu
posílení důvěry zemědělců a malých a středních podniků ve fungování férových pravidel na
vnitřním trhu stanovení minimálního stupně jejich ochrany ve všech členských státech.
Celounijní zákaz nekalých obchodních praktik v potravinovém řetězci (zejména možnost udělení
vysokých pokut provinilcům) bude mít podle Komise výrazný odstrašující účinek na chování velkých
řetězců. Tento „odstrašující účinek“ lze podle Komise pozorovat již nyní ve většině z dvaceti
9

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).
10
Nařízení upravující finanční pravidla pro souhrnný rozpočet EU. V jednom z prohlášení, kterými Komise na žádost
členských států doprovodila finální text tohoto nařízení, se Komise mj. zavázala k vytvoření celounijní legislativy pro boj
s nekalými obchodními praktikami
11 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Initiative to improve the food supply chain
(unfair trading practices) Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Initiative to improve the food supply chain (unfair
trading practices) Accompanying the document Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain,
SWD/2018/092 final.
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členských států, které zákaz nekalých obchodních praktik v nějaké podobě aplikují. Komise si jím
také vysvětluje relativně malý počet skutečně odhalených a potrestaných nekalých obchodních
praktik v členských státech (podle Zprávy Komise z roku 2016 třetina z dvaceti členských států
neřešila žádnou takovou praktiku, pět členských států jich řešilo velmi málo a jen sedm států,
včetně ČR, jich řešilo více než dvanáct).


Obsah a dopad:
Cílem předkládaného návrhu směrnice je zlepšení postavení zemědělců a dalších malých a
středních podniků v potravinovém řetězci zákazem určitých nekalých obchodních praktik, což jsou
postupy mezi podnikatelskými subjekty v rozporu se zásadami dobré víry a poctivého jednání.
Návrh je založen na principu minimální harmonizace, tzn. členským státům je umožněno přijmout
přísnější právní úpravu jdoucí nad rámec jeho minimálních požadavků, samozřejmě za
předpokladu, že tato přísnější úprava bude v souladu s pravidly pro fungování vnitřního trhu.12
Návrh směrnice se vztahuje pouze na situace při prodeji potravinářských produktů mezi podniky
(B2B), kdy na jedné straně stojí kupující, který není malým ani středním podnikem, a na druhé
dodavatel, který je malým nebo středním podnikem. Tímto dodavatelem může být zemědělec
nebo fyzická či právnická osoba, která prodává potravinářské produkty, ale také např. skupina
zemědělců, organizace producentů nebo i sdružení organizací producentů.
Zatímco kupující musí být usazen v Evropské unii, dodavatel může mít sídlo kdekoliv na světě.
Ve svém návrhu Komise rozlišuje mezi dvěma kategoriemi nekalých obchodních praktik. První
skupinu tvoří čtyři druhy obchodních praktik, které Komise navrhuje zakázat zcela, bez výjimky. Do
druhé kategorie zařadila obchodní praktiky, které jsou sice obecně zakázané, ale kupující se
s dodavatelem na nich mohou domluvit při uzavírání smlouvy o dodávkách – tzn. smluvní ujednání
stran má přednost před zákazem.
Zcela zakázat navrhuje Komise tyto nejběžnější druhy nekalých obchodních praktik:
1. Opožděné platby za potraviny podléhající rychlé zkáze (tzn. platby pozdější než je 30denní
limit),
2. Rušení objednávek na poslední chvíli,
3. Jednostranné nebo retroaktivní změny smlouvy,
4. Požadavek, aby dodavatelé platili za potraviny znehodnocené nikoliv jejich nedbalostí nebo
pochybením.
Do druhé kategorie nekalých obchodních praktik, které jsou zakázány, nedohodnou-li se obchodní
partneři jinak, zařadila Komise tyto obchodní praktiky:
1. Vracení neprodaných potravin dodavateli,
2. Podmiňování nasazení potravin dodavatele, jejich vystavení nebo zařazení do nabídky
platbou kupujícímu,
3. Platbu za propagaci potravin prodávaných kupujícím,
4. Platbu za uvádění potravin na trh kupujícím.
Pokud kupující požaduje po dodavateli jakoukoliv z výše uvedených plateb (tj. body 2. – 4.), musí
na žádost dodavatele tomuto poskytnout odhad jednotkové, popř. i celkové platby. V případě
12

Čl. 8 návrhu směrnice.
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nasazování, vystavování, zařazení či uvádění potravin na trh (tj. body 2. a 4.) musí kupující na
žádost dodat i odhad nákladů.
Komise dále navrhuje, aby každý členský stát určil veřejný orgán, který bude prosazovat zákaz
stanovených nekalých obchodních praktik. Tento „donucovací orgán“ bude oprávněn přijímat
stížnosti od stěžovatelů, jimiž mohou být jak dodavatelé, tak organizace producentů či sdružení
organizací producentů, přičemž musí být schopen zajistit důvěrnost stěžovatele, pokud o to
stěžovatel požádá. Šetření bude moci donucovací orgán zahájit buď na základě takové stížnosti,
nebo z vlastního podnětu.
Místně příslušným k přijetí stížnosti má být donucovací orgán v členském státě, v němž má sídlo
kupující údajně se dopouštějící zakázané obchodní praktiky.
Návrh dále svěřuje donucovacím orgánům nezbytné minimální pravomoci k provádění šetření
nekalých obchodních praktik, zejména:


pravomoc požadovat od kupujících a dodavatelů všechny nezbytné informace,



pravomoc přijímat rozhodnutí konstatující porušení zákazu nekalých obchodních praktik a
požadující jejich ukončení,



pravomoc uložit kupujícímu peněžitou pokutu, která musí být „účinná, přiměřená a
odrazující s přihlédnutí k povaze, době trvání a závažnosti porušení“13,



pravomoc zveřejňovat svá rozhodnutí.

Donucovací orgány z členských států spolu mají spolupracovat, vyměňovat si informace (zejména
prostřednictvím webové stránky, kterou za tímto účelem zřídí Komise) a poskytovat si vzájemnou
pomoc v přeshraničních šetřeních.
Členský státům je uloženo každoročně, vždy do 15. března, zasílat Evropské komisi zprávu
o uplatňování pravidel stanovených ve směrnici v daném členském státě.
Implementační lhůta směrnice má činit dvanáct měsíců od jejího vstupu v platnost.
Dopad na státní rozpočet, právní řád ČR a další relevantní dopady:
Směrnice by měla být transponována do již účinného zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní
síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Donucovacím orgánem
ve smyslu směrnice by měl být Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který postihuje zneužití
tržní síly i podle stávající české právní úpravy. Protože tak dojde k převzetí stávající organizační
struktury, počítá ministerstvo zemědělství s omezeným dopadem na státní rozpočet.
Pokud se jedná o dopad na koncové ceny potravin pro spotřebitele, Komise uvádí, že neexistuje
důvod, proč by mělo dojít k jejich nárůstu. Podle jejího názoru není pravda, že by obchodní
praktiky, které návrh zakazuje, vedly k nižší ceně potravin. Komise nicméně po třech letech od
konce implementačního období směrnice vypracuje zprávu o jejím uplatňování, jejíž součástí bude
i případný dopad na ceny potravin.


Stanovisko vlády ČR:
Gestorem návrhu je ministerstvo zemědělství. Ministerstvo ve své rámcové pozici k návrhu uvádí,
že ČR návrh vítá a nemá k němu zásadní výhrady. ČR byla dokonce jedním z členských států, které
Komisi vyzývaly k předložení návrhu unijní legislativy v této oblasti.

13

Čl. 6 písm. d) návrhu směrnice.
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Poznámka Parlamentního institutu:
V ČR je předmět úpravy návrhu směrnice do značné míry obsažen v zákoně č. 395/2009 Sb.,
o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který
nabyl účinnosti 1. února 2010. Dvakrát skupina poslanců navrhla jeho zrušení, oba návrhy byly
zamítnuty v prvním čtení (tisk 948/014 a 478/015).
Za více jak 8 let účinnosti zákona vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pět rozhodnutí ve
věci zneužití tržní síly. Obdobně i ve většině dalších členských států EU, které přijaly právní úpravu
zakazující určité obchodní praktiky ve vztazích mezi kupujícími a dodavateli, nebyly postiženy buď
žádné, nebo jen velmi malé množství takových praktik.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu bude návrh směrnice projednáván ve Výboru pro zemědělství a rozvoj
venkova, zpravodajem je Paolo De Castro (S&D, Itálie). Své stanovisko předloží Výbor pro životní
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.
Návrh bude projednáván v pracovní skupině Rady a schvalován Radou ve formaci zemědělství a
rybolov.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 6. 6. 2018 a usnesením č. 101 přijal
tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1.

b e r e n a v ě d o m í návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých
obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci;

2.

r e s p e k t u j e rámcovou pozici vlády ČR k tomuto návrhu směrnice;

3.

ž á d á v l á d u Č R , aby věnovala patřičnou pozornost vyhodnocení dopadu stávající české
legislativy na výskyt nekalých obchodních praktik a její efektivity při šetření příslušných podání,
jakož i dopadu navrhované směrnice na koncové ceny potravin pro spotřebitele;

4.

p o s t u p u j e návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních
praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci včetně stanoviska vlády ČR a svého usnesení
p r o i n f o r m a c i hospodářskému a zemědělskému výboru.

14
15

Dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=948&CT1=0.
Dostupný na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=478&CT1=0.
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