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Databáze spotřebitelského práva
Nástroj umožňující všem snadný přístup k vnitrostátním pravidlům, jimiž se ve členských státech EU provádí klíčové spotřebitelské směrnice EU.
Pro koho je určen?
Pro každého – spotřebitele a podniky, právníky i orgány prosazující dodržování souladu s právními předpisy.
Co pokrývá?
Zahrnuje:
klíčové směrnice EU o ochraně spotřebitele
opatření na jejich začlenění do vnitrostátního práva
dřívější rozhodnutí členských států EU a Evropského soudního dvora
příslušnou vnitrostátní správní praxi.
Jak funguje?
Pomáhá spotřebitelům, podnikům, právníkům, soudcům apod. tím, že jim umožňuje rychle ověřovat práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů na
ochranu spotřebitele.
Jak zapadá do celkové politiky EU v oblasti ochrany spotřebitele?
Usiluje o zvýšení informovanosti o právu EU na ochranu spotřebitele, usnadňuje jeho dodržování a posiluje jeho prosazování.
Chcete-li nám pomoci učinit tuto databázi co nejúplnější a uživatelsky nejpřívětivější, zašlete nám vaše připomínky prostřednictvím tohoto formuláře.
Země
Směrnice
Provedení směrnic EU v oblasti spotřebitelského práva do vnitrostávních
Stávající a zrušené směrnice EU v oblasti spotřebitelského práva (Ke
právních předpisů (tato databáze ke každému členskému státu uvádí
každému článku směrnice databáze uvádí nejdůležitější materiály týkající se
nejdůležitější materiály týkající se judikatury, doktríny a právní literatury a
judikatury, doktríny a právní literatury a další materiály, jako jsou správní akty
další materiály, jako jsou správní akty vnitrostátních úřadů)
a rozhodnutí vnitrostátních úřadů. Materiály jsou roztříděny podle zemí, takže
Belgie
Bulharsko
lze porovnávat různé výklady a uplatňování.)
Česká republika
Německo

Dánsko
Estonsko

Unfair Commercial Practices Directive
Price Indication Directive

Irsko
Španělsko

Řecko
Francie

Distance Selling Directive
Injunctions Directive

Chorvatsko
Kypr

Itálie
Lotyšsko

Package Travel Directive
Misleading and Comparative Advertising Directive

Litva
Maďarsko

Lucembursko
Malta

Timeshare Directive
Doorstep Selling Directive

Nizozemí
Polsko

Rakousko
Portugalsko

Unfair Contract Terms Directive
Timeshare Directive

Rumunsko
Slovensko

Slovinsko
Finsko

Consumer Sales and Guarantees Directive
Consumer Rights Directive

Švédsko
Spojené království
Package Travel Directive
Enforcement
Shrnutí
Nástroje k zajištění správného uplatňování směrnic členskými státy, a
Cíl každé směrnice, její hlavní body a den jejího vstupu v platnost (tento oddíl
potažmo i ochrany spotřebitelů (Tyto nástroje lze nalézt v kategoriích: správní rovněž uvádí příslušný kontext a související akty EU)
vymáhání, vymáhání prostřednictvím soudního řízení, sankce a ostatní druhy. Směrnice o prodeji na dálku (97/7)
Kromě jiných jsou vysvětleny tyto otázky: které nástroje se použijí, kdo je
Směrnice o souborných službách pro cesty (90/314)
oprávněn je použít, jaké jsou jejich postupy a požadavky, jaký je rozdíl mezi Směrnice o podomním prodeji (85/577)
občanskoprávními a trestními sankcemi nebo zda existuje orgán pro
Směrnice o dočasném užívání nemovitostí (94/47)
mimosoudní urovnávání sporů.)
Směrnice o dočasném užívání nemovitostí (2008/122)
Belgie
Bulharsko
Směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách (1999/44)
Česká republika
Dánsko
Směrnice o označování cen (98/6)
Německo
Estonsko
Směrnice o nekalých obchodních praktikách (2005/29)
Irsko
Řecko
Směrnice o klamavé a srovnávací reklamě (2006/114)
Španělsko
Francie
Směrnice o žalobách na zdržení se jednání (2009/22)
Chorvatsko
Itálie
Směrnice o právech spotřebitelů (2011/83)
Kypr
Lotyšsko
Ochrana spotřebitelů před nepřiměřenými podmínkami ve smlouvách (93/13)
Litva
Lucembursko
Souborné služby pro cesty (2015/2302)
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
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