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Srovnání úprav

     Jak bude níže vysvětleno a doloženo, není otázka srovnání českých právních předpisů a 

předpisů EU v oblasti právního postavení seniorů zcela vhodně položena. Pokud se má tato 

práce vypořádat s takto položenou otázkou, je nutno se proto vyrovnat spíše s problémem, 

jakou formou a jak došlo a průběžně případně dochází ke slaďování předpisů EU s českými 

právními předpisy.

    Evropské právo uděluje práva a povinnosti nejen členským státům, ale řada jeho ustanovení 

se také přímo týká konkrétních občanů tedy i v širším slova smyslu nesporně též seniorů 

žijících v EU.  Za provádění evropských předpisů a jejich řádnou aplikaci v členských státech 

jsou odpovědné tyto členské státy.  Tak se evropské právo  stává nedílnou součástí právního 

systému členských zemí.  Tedy každý občan Evropské unie včetně seniorů má právo 

očekávat, že vnitrostátní orgány po celé Evropské Unii by měly evropská práva všech občanů

bez výjimky řádně prosazovat.  Základní právní dokumenty jsou dojednány a schváleny všemi 

členskými státy a kromě podpisu nejvyšších představitelů příslušného státu vyžadují též 

ratifikaci v dané zemi.  Tyto dokumenty obsahují  základní materiální, institucionální i 

procedurální ustanovení, s nimiž se žádný právní akt jakéhokoli členského státu nesmí dostat 

do rozporu. Takovýto koncept evropské integrace se na jedné straně z hlediska ochrany práv 

občanů EU a seniorů může jevit jako pozitivní, však za předpokladu že evropské právo bude 

vznikat opravdu demokratickou diskuzí členských států a bude přihlížet ke konkrétním 

potřebám jednotlivých členských států a jejich občanů, za předpokladu, že se EU nestane 

byrokratickým molochem stojícím na jakýchsi pomyslných vrcholcích staré dobré Evropy, 

který bude prostřednictvím svých úředníků a jim našeptávajících nespočetných lobystů 

diktovat Evropanům „jejich“ práva a tím de facto jejich práva oktrojovat v zájmu ztučnělé 

evropské byrokracie. Dále platí podle evropského práva, že i jednotlivé články smlouvy 

upravující určitý právní vztah mohou být bez dalšího přímo aplikovány na konkrétní spor. 

Vstupem do EU  se tedy stalo právo EU na celém území naší republiky  závazné a přímo 

účinné pro všechny  zde působící subjekty a získalo před českým právem aplikační  přednost. 

Ve vztahu k seniorům v jednotlivých členských zemích se jeví takovéto pojetí aplikace 

evropského práva za přínosné, neboť na základě takovéhoto pojetí aplikace práva a 
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konkrétních ustanovení evropského práva o zákazu všestranné diskriminace v různých 

oblastech lze přímo čelit případné diskriminaci mezi pohlavími, z důvodu věku, seniorů, 

omezování volného pohybu, omezování možností využívání zdravotní péče občany EU 

v jiném státě EU; v souvislosti s problematikou seniorů se zde sluší uvést též např. 

diskriminaci v  systému sociálního a důchodového zabezpečení v nějakém státě EU, apod.   

V souvislosti s uplatňování práva Unie členskými státy souvisí též ta ustanovení Smlouvy 

v Části třetí Smlouvy o správní spolupráci. Zde se praví, že účinné provádění práva Unie 

členskými státy má zásadní význam pro fungování Unie a pokládá se za otázku společného 

zájmu. Unie podporuje úsilí členských států o zlepšení schopnosti jejich správních orgánů  

provádět právo Unie. Evropský parlament a Rada přijímají formou závazných nařízení 

k tomuto účelu nezbytná opatření.

    Evropská dohoda zakládající přidružení České republiky k ES 

    Evropská dohoda zakládající přidružení České republiky k ES (Asociační dohoda), se 

kterou vyslovil Parlament ČR souhlas dne 8.12. 1993, „pokládá za svůj cíl poskytnout vhodný 

rámec pro politický dialog umožňující rozvoj těsných politických vztahů mezi stranami, 

rozvoj obchodu a harmonických ekonomických vztahů mezi stranami za účelem posílení 

dynamického hospodářského rozvoje a prosperity v ČR, dále poskytnout základnu pro 

finanční a technickou pomoc Společenství ČR, poskytnout vhodný rámec pro postupnou 

integraci ČR do Společenství a podporovat spolupráci v kulturních otázkách“. V souladu s  

těmito shora uvedenými cíly se Česká republika zavázala působit ke splnění nutných 

podmínek k naplnění shora uvedených cílů. V Hlavě V. uvedené Dohody smluvní strany 

uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování 

stávajících a budoucích právních předpisů s právními předpisy Společenství. Česká republika 

byla cit. Dohodou vyzvána k tomu, aby vyvinula úsilí k zajištění postupné  slučitelnosti svých 

právních předpisů s právními předpisy Společenství.  Dále je Dohodou stanoven rozsah a 

obsah tohoto postupného sbližování  právních předpisů, které má zahrnovat z hlediska 

problematiky řešené touto prací zejména oblasti ochrany zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, 

ochrany spotřebitele, finančních služeb, dopravy a životního prostředí, příp. bankovní právo a 

právo duševního vlastnictví. Byla zřízena Rada přidružení, která má za cíl dohlížet na 

provádění Dohody, tedy z našeho hlediska na implementaci uvedených oblastí práva do 

českého právního řádu. Rada přidružení má podle Dohody za úkol dohlížet na její provádění a 

posuzovat jakékoli významné otázky vyplývající z rámce této Dohody a jakékoli jiné 

dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu. Radě přidružení je za účelem 
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dosahování cílů Dohody o přidružení dána pravomoc  přijímat závazná rozhodnutí a dávat 

doporučení. Dále byl dle Dohody vytvořen Parlamentní výbor přidružení, který se stal fórem 

pro členy Parlamentu ČR na jedné straně a členy Evropského parlamentu na straně druhé, 

které mělo být pomocným mechanismem zajišťujícím vedle dalších mechanismů přidružení 

České republiky do struktury EU, včetně implementace právních předpisů. Též v širší 

souvislosti s právním postavením seniorů v EU není od věci v Dohodě uvedený závazek 

každé zúčastněné strany zajistit fyzickým a právnickým osobám druhé strany ve srovnání 

s jejími vlastními státními příslušníky nediskriminovaný přístup k příslušným soudním a 

správním orgánům stran, aby mohli hájit svá osobní a majetková práva. V souvislosti se 

sbližováním právních předpisů vydala česká vláda přílohu ke svému usnesení ze dne 15. 

listopadu 1999 č. 1212 s názvem Metodické pokyny pro zajišťování prací na sbližování 

právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství. Tyto metodické 

pokyny upravují postup ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy při 

zajišťování sbližování právních předpisů v obdobím před tím, než byla Česká republika 

přijata jako člen Evropské unie. Podle uvedeného metodického pokynu se sbližováním 

(aproximací) právních předpisů ČR s právem ES rozumí příprava a proces  přijímání právních 

předpisů, spolu se zajišťováním podmínek pro jejich řádnou aplikaci. Takto aplikované 

postupy podle cit. metodických pokynů vlády měly postupně vést k dosažení slučitelnosti 

právních předpisů ČR s právem ES.  Promítnutím (transpozicí) se pak podle pokynů rozumí  

činnost, která se zaměřuje na to, aby v právní úpravě ČR bylo dosaženo stejných účinků jaké 

mají v právní úpravě ES relevantní ustanovení směrnic ES, ať se již tak stane formou změny 

platného právního předpisu nebo vydáním nového českého právního předpisu postihujícího 

danou oblast. Přizpůsobením (adaptací) se pak rozumí změna platného  nebo vydání nového 

právního předpisu ČR  pro usnadnění přechodu na režim po vstupu ČR do EU, při čemž při 

vstupu do EU platilo, že ustanovení základních smluv  a nařízení ES nabyla přímé účinnosti 

na území vstupem ČR do EU. Metodický pokyn vlády dále v souvislosti se sbližováním práva 

vysvětluje pojem  zajišťování slučitelnosti (kompatibility), kterým se rozumí zajišťování

změny nebo doplnění předpisu ČR nebo vydání nového předpisu ČR slučitelného s právem 

ES. Implementace práva se vysvětluje jako zajištění transpozice práva a poté následující 

opatření, kterými jsou výklad, aplikace, prosazování výkonu a dodržování právních předpisů  

slučitelných s právem ES. Aplikaci, výkon  a dodržování právních předpisů mají povinnost 

zajišťovat orgány  státní a veřejné správy  a soudy. Dále je v Metodických pokynech zmíněn 

termín „Acquis communautaire“ neboli soubor právních i nelegislativních opatření ochrany 

lidských práv, na jejichž základě bylo dosaženo daného stavu integrace. Tento souhrn 
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podmínek integrace musela ČR převzít nejpozději při svém vstupu do Evropské unie jako 

závazné právní a politické závazky. Do tohoto souboru předpisů je zahrnuto právo ES, tzv. 

podpůrné mezinárodní smluvní právo členských států, politická rozhodnutí v rámci společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky, spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí. Dále sem 

spadají závazky členských států ve vztahu k dohodám, které mají být v budoucnu 

Společenstvím uzavřeny, apod. 

   Mezi závazné obecné právní zásady práva ES pro účely sbližování právních předpisů 

vyjmenované v pokynech pak patří zásada rovnosti, vyjádřená v zákazu diskriminace 

z důvodů státní příslušnosti, pohlaví, apod. a též zásada přiměřenosti. Metodické pokyny 

formulují též, co jsou podstatná ustanovení práva ES. Těmi se rozumějí zejména obecné 

zásady práva ES, horizontální nebo průřezové právní předpisy, týkající se  jednotně většího 

počtu nebo všech oblastí nebo odvětví činnosti EU, dále takové ustanovení předpisu ES, jímž 

je konkretizována obecná zásada práva ES nebo jímž je vyjádřen účel nebo účinek, jakého má 

být dosaženo promítnutím směrnice ES do vnitrostátní právní úpravy. Mezi podstatná 

ustanovení práva ES dále patří ochrana jednotného vnitřního trhu EU, vyjádřená ve čtyřech 

základních svobodách – svobodě volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu a 

v pravidlech hospodářské soutěže a ochrany spotřebitelů.

   V souvislosti s harmonizací předpisů EU a ČR hodnotí Metodické pokyny  míru 

slučitelnosti právních předpisů ČR s právem ES na škále od úplné slučitelnosti předpisů až po 

neslučitelnost předpisů, stejně tak od plného promítnutí předpisů, jsou-li všechna ustanovení 

směrnice ES promítnuta do všech relevantních předpisů ČR, či jejich nepromítnutím. 

Metodický pokyn dále upravuje základní pravidla a podrobnější metody sbližování práva. 

    Konkrétním vlivem evropského soukromého práva na české soukromé právo, které se ve 

značné míře může dotknout práv seniorů, je zejména implementace směrnic EU z oblasti 

ochrany spotřebitele  jako je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který nabyl 

účinnosti dnem 31.12. 1992, dále novela občanského zákoníku č. 367/2000 Sb., jež zavedla 

do občanského zákoníku nový institut spotřebitelské smlouvy, zákon č. 59/1998 Sb., o 

odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Další oblastí českého soukromého práva 

dotčenou implementací směrnic EU je novela provedená zákonem č. 159/1999 Sb.,  která 

vložila do občanského zákoníku novou hlavu č. XXI. s názvem Cestovní smlouva, upravující 

některé podmínky podnikání v oblasti cestovního ruchu s cílem regulovat činnost cestovních 

kanceláří a chránit jejich klienty obdobným způsobem, jakým je jejich ochrana zajištěna 

v členských státech EU. Z důvodů implementace evropského práva ES byl dále vydán zákon 

č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který stanoví 
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některé podmínky smlouvy o úvěru. K ochraně spotřebitele bylo přijato  několik dalších novel 

občanského zákoníku, zejména se týkajících  odpovědnosti za vady při prodeji v obchodě a 

úpravy pojistné smlouvy. 

   Všeobecně se formálně za den ukončení harmonizace práva v ČR pokládá den přijetí ČR za 

členský stát Evropské unie. Je však pravdou, že  i uvnitř samotné EU probíhá nepřetržitý 

proces  harmonizace v souladu se samotným vývojem evropského práva v kontextu s právy a 

právním prostředím jednotlivých členských států. Výsledkem harmonizace by mělo být 

ucelené a srozumitelné vnitrostátní právo, které umožní každému občanu EU a tedy i 

seniorovi znát svá práva a povinnosti a mít jasné záruky jejich účinného uplatnění.

Přístup k normám EU.

V souvislosti s problematikou seniorů a zejména s ochranou jejich práv jakožto ohroženější a 

zranitelnější skupiny obyvatelstva není od věci zmínit též otázky přístupu k právním normám 

a právu EU.  Stará římskoprávní zásada praví – neznalost práva neomlouvá. Jak je tedy v Unii 

zajištěn přístup k právu EU?  Evropská unie publikuje  právní normy  a další právní akty v 

periodiku s názvem Úřední věstník (The Official Journal of the European Union - OJ), který 

je určitou obdobou české Sbírky zákonů. Úřední věstník je zásadním a jediným oficiálním 

zdrojem a pramenem práva Evropské unie. Tištěná verze Úředního věstníku EU vychází 

každý den ve všech úředních jazycích Unie, a to i v jazyce českém.  Je však pravdou, že 

obyčejný občan natožpak český senior, jak zjistíme nahlédnutím do Úředního věstníku, 

nevybaven nikterak přehnanou jazykovou průpravou, to nemá nijak lehké. Překlad odborných 

termínů může být často zavádějící a nemusí vystihovat  svůj původní význam a je tedy často 

třeba jít k pramenům, tedy ke znění v jiných jazykových mutacích.  Ač nepředpokládám, že 

by si běžný český senior snad četl v Úředním věstníku EU, natožpak snad v jiných 

jazykových mutacích, přesto je pro úplnost a též z důvodů, že je legislativně i reálně zajištěn 

přístup k právům EU, nutno dodat, že Úřední věstník EU je možno odebírat v tištěné verzi. Je 

to však literatura nadmíru nudná a též hutná, neb za rok vycházejí stovky a stovky částek 

evropské legislativy. 

   V první části práce byla upřena pozornost na stručný přehled evropské legislativy z pohledu 

na právní postavení seniorů v EU. V souvislosti s tímto pouze nejzákladnějším pohledem na 

strukturu evropského práva je třeba stručně  dále  zmínit další podstatné rysy evropské 

komunitární právní úpravy. Jak jsme již výše uvedli, základními právními dokumenty EU 

jsou smlouvy. Sekundárním pramenem práva, jak vyplývá z Části šesté Smlouvy u fungování 
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EU, Kapitoly 2 nazvané Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení jsou pak 

nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska.  Nařízení jsou obecným obecně 

platným předpisem, které zavazují všechny subjekty dotčeného právního vztahu ve všech 

členských státech bez nutnosti jejich implementace do národního práva jednotlivých zemí a 

stávají se bezprostředně součástí právního řádu; jsou tedy přímo použitelné ve všech 

členských státech.  Tato nařízení jsou nástroje právní unifikace v případech, kde EU usiluje o 

stejný výsledek v dané chvíli. Každý jednotlivý občan EU se může na nařízení odvolat 

stejným způsobem jako na předpisy národního práva. Nařízení mohou obsahovat jednotlivá 

ustanovení odkazující na právní předpisy členských států nebo zmocňující členské státy 

k určitým právním úpravám. Nařízení jakožto obecně závazný akt vydává Evropský 

parlament společně s Radou EU, Rada EU nebo Komise ES, které jsou k tomu kompetentními 

orgány. Na rozdíl od nařízení,  nemá směrnice, kterou též vydávají výše uvedené kompetentní 

orgány EU, obecnou platnost, ale je závazná jen pro ty členské státy, jichž se týká. Směrnice 

zároveň ponechává vnitrostátním institucím  výběr formy a prostředků jejich implementace. 

Jednotlivé členské státy jsou tedy povinny národním legislativním postupem naplnit účel 

směrnice k určitému datu. K harmonizaci práva (tedy sbližování právních předpisů) dochází 

zejména formou vydání směrnice. V praxi EU se stále častěji objevují směrnice, které jsou 

natolik podrobné, že je lze  převzít do vnitrostátního zákonodárství doslovně, čímž se 

v principu  danému členskému státu znemožňuje aplikovat doporučení k transpozici směrnice, 

které je, aby si stát zvolil formu a prostředky provedení směrnice. Na druhé straně však 

některé státy při transpozici směrnice postupují ve snaze ponechat co nejvíce ze svého 

předpisu, což fakticky může znamenat, že ta samá směrnice je v jednotlivých státech 

aplikována různými způsoby nebo též v různém rozsahu. Přes různé stručně uvedené 

problémy transpozice směrnic do zákonodárství členských států zásadně platí, že pokud 

členské země tak neučiní a směrnice do svého zákonodárství netransponují, jsou 

soukromoprávním subjektům odpovědny za škody, které by případně byly zaviněny 

nepřiznáním práv uvedených ve směrnici. 

   Rozhodnutí kompetentních orgánů EU jsou svou závazností podobná nařízením, avšak na 

rozdíl od nařízení jsou individuálního charakteru, tedy zavazují svého adresáta v jednotlivém 

případu.  Doporučení a stanoviska nejsou dle Smlouvy závazná. 
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Závěr

   Co dodat závěrem. Jak bylo shora již uvedeno, při zpracování této části studie 

se ani tak nejednalo o komparaci právní úpravy evropské a české, neboť toto 

srovnání je ex principií nemožné, protože podle idey EU, která zaznívá 

z mnohých jejích deklaratorních právních aktů, by mělo dojít ke sladění 

právních úprav členských zemí tak, že by všeliké partikulární rozpory v právu 

jednotlivých zemí byly na základě jejich dohody překonány a EU se jako velká 

loď vezoucí spravedlnost a univerzální práva nesla časem pomalu a rozváženě 

do své budoucnosti. Jak známo, nežijeme však dnes již ve světě ideálu, neb se 

zdá, že poslední ideály zemřely již dávno v letech šedesátých, proto je třeba a to 

i ve stínu schvalování Lisabonské smlouvy, se na celou věc podívat poněkud 

reálněji a položit si v souvislosti s konkrétní aplikací práva otázky. Je EU tak, 

jak je stvořena,  opravdu schopna zajistit plnohodnotná práva členských států a 

tedy zajistit a aplikovat práva zejména jejích občanů? Je vůbec v EU vůle 

vyslyšet opravdu demokraticky hlas i jejích nejmenších  členských států a také 

v další řadě slabý hlas těch, kdož jsou sociálně spíše na okraji, hlas jejích 

seniorů? Pohledem na evropskou politickou scénu spíše se dnes zdá, zejména 

nejaktuálněji poté, co Irové, jsouce po dlouhý jeden rok po jejich prvním 

referendu o nepřijetí Lisabonské smlouvy všelijak přesvědčováni, se konečně  

v nedávném referendu vyslovili pro Smlouvu, že mechanismy, jež vedou ke 

sjednocování Evropy nejsou pouze z říše čisté demokracie, ale též z říše různých 

mediálních manipulací a mocenských tlaků. Jak máme dnes bezprostředně 

hodnotit stanoviska hlavních evropských představitelů k tomu, když jedna 

členská země (a ironií osudu to je zrovna Česká republika) využívá 

prostřednictvím prezidenta svého práva nechat smlouvu posoudit soudem. Je to 

obstrukce či pouze právo jedné malé země v Evropě na uplatnění deklarovaných 

právních principů a demokracie v EU? Mají velké evropské země, členové EU 

stejně jako je jí ČR, vůbec právo hovořit o tom, že ČR dělá prostřednictvím 

svého prezidenta obstrukce?  Je třeba si proto položit otázky. Bude to Evropa 
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spravedlivá? Vznikne v ní dostatečný prostor pro uskutečnění smysluplného 

života člověka ve svobodě? Pomůže tato nová Evropa člověku v jeho nejvyšší a 

jediné pravdivé a pravé ambici prožít důstojný a kvalitní život v právním rámci 

daným všemi smlouvami o Evropě? 



9

Použitá literatura :

Smlouva o Evropské unii (ve znění Lisabonské smlouvy)

Smlouva o fungování Evropské unie (ve znění Lisabonské smlouvy)

Protokol o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Protokol k čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod

Charta základních práv Evropské Unie (2000/C 364/01)

Fakta a čísla OSN, Základní údaje o Organizaci spojených národů, United Nations, New York 
– Prague, 1999

Protokol o službách společného zájmu

Protokol o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie

Protokol o poskytování azylu státním příslušníkům členských států Evropské unie

Protokol o vnějších vztazích členských států, pokud jde o překračování vnějších hranic

Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie

Prohlášení k ustanovením smluv

Jurisprudence 1/2009, Rudolf Streinz, Ústava Evropské unie pro ztroskotání Ústavní smlouvy 

Úřední věstník 2004, C 310/01

Smlouva o přistoupení z 16.4. 2003 (Úřední věstník 2003)

Evropská ústavní smlouva

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. o Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3,5 a 8

Jurisprudence 1/2009, Matthias Nedobitek, Přednost práva EU a Lisabonská smlouva

Nález Ústavního soudu 19/08 (č.446/2008 Sb.) ze dne 26.11. 2008

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci 173/73 Itálie vs. Komise z 2.7. 1974, SbSD 
1974, 709)

Jurisprudence 1/2009, Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík LL.M., Ph.D., Irská republika, soudní 
moc a evropská integrace

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-322/88, S. Grimaldi v. Fonds des maladies 
professionelles z 13.12. 1989, SbSD 1989, 4407)

Komunitární charta základních sociálních práv pracovníků (podepsaná 9. prosince 1989, 
COM 89248)

Dokumenty ke studiu evropského práva, 2. přepracované a doplněné vydání, Luboš Tichý a 
kol.(Linde Praha, a.s.)



10

Směrnice č. 98/6/ES o ochraně spotřebitele ohledně cen (Směrnice ES Evropského 
parlamentu a Rady č. 98/6 z 16.2. 1998)

Směrnice č. 93/13 o nekalých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách (Směrnice Rady č. 
93/13/EHS z 5.4. 1993 o nekalých ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách, ÚL L 
95/1993, 29)

Směrnice č. 1999/44 o koupi spotřebního zboží (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
1999/44/ES z 25.5. 1999 o koupi spotřebního zboží a souvisejících zárukách, ÚL 1999 L 
171, 12)

Směrnice č. 85/374 o odpovědnosti za vadné výrobky (Směrnice Rady č. 85/374/ES o 
odpovědnosti za vadné výrobky z 25.7. 1985, ÚL 1985 L 210/29, ve znění Směrnice č. 
1999/34/ES z 10.5. 1999, ÚL 1999 L 141, 20)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých 
aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk za toto zboží

Směrnice č. 90/314 o komplexních zájezdech (Směrnice Rady č. 90/314/EHS z 13.6. 1990 o 
komplexních zájezdech, ÚL 1990 L 158/59)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES z 8.6. 2000 o právních aspektech  
služeb informační společnosti, zejména o elektronickém obchodu na vnitřním trhu, ÚL 
2000 L 178, 1)

Směrnice č. 97/66 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v oblasti telekomunikací 
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 97/66/EHS z 15.12. 1997 o zpracování 
osobních údajů a ochraně soukromí v oblasti telekomunikací, ÚL 1998 L 24,1)

Směrnice č. 97/7 o smlouvách uzavíraných na dálku (Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady č. 97/7/ES z 20.5. 1997 o ochraně spotřebitelů ve vztahu k smlouvám uzavíraným na 
dálku, ÚL 1997 L 144, 19)

Úmluva EHS o soudní příslušnosti  a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech ze dne 27. září 1968

Úmluva EHS o právu rozhodném pro závazkové poměry ze smluv ze dne 19. června 1980

Nařízení č. 1347/00 o příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí v manželských věcech 
(Nařízení Rady č. 1347/00/ES z 29.5. 2000 o příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí 
v manželských věcech a v řízení o rodičovské odpovědnosti za společné děti rodičů, ÚL 
2000 L 59)

Schengenská úmluva (Úmluva mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové 
republiky Německo a Francouzské republiky o postupném rušení kontrol na společných 
hranicích, podepsaná v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985)

Evropská dohoda zakládající přidružení ČR k ES ( Evropská dohoda  zakládající přidružení 
mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými 
státy na druhé straně, sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb.)



11

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb.

Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 15. listopadu 1999 č. 1212 

Zákon č. 367/2000 Sb., o spotřebitelských smlouvách

Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Zákon č. 209/2000 Sb., změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebního úvěru

Občanský zákoník č. 40/64 Sb., v platném znění


