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SOLVIT – pomoc na vnitřním trhu 

bezplatné řešení sporů na vnitřním trhu Evropské unie 

 

neformální alternativa k soudnímu, resp. správnímu řízení či 
podání stížnosti k Evropské komisi 

 

on –line síť tvořená 30 SOLVIT centry propojenými internetovou 
databází, monitorována a vyhodnocována Evropskou komisí. 
www.solvit.eu 

 

V ČR od roku 2004 na MPO 



Jan Havlík 
 

SOLVIT – řešení problémů na vnitřním 
trhu 

Může SOLVIT případ řešit? 

Stížnosti občanů, podnikatelů, podnikatel. sdružení 

Porušení práva EU ze strany správního orgánu 

Přeshraniční/mezinárodní aspekt 

 

NE 

Porušení vnitrostátního práva čl. státu 

Zahájeno soudní řízení, podána žaloba ve věci 

Jde-li o spor mezi soukromými osobami 

spotřebitelské či zaměstnanecké spory 
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4 svobody na vnitřním trhu EU 

Volný pohyb osob 

uznávaní odborné kvalifikace, povolení k pobytu, zdravotní 
pojištění, vyplácení rodinných dávek, přístup na trh práce.. 

 

Volný pohyb zboží 

omezení distribuce zboží z jiných členských států .. 

 

Volný pohyb služeb 

omezení vysílání pracovníků, přeshraničního poskytování 
služeb OSVČ, usazení podnikatelů.. 

 

Volný pohyb kapitálu 
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Případy z praxe SOLVIT 

Neoprávněné odmítnutí přídavků na děti v LUX 

Otec zaměstnán v LUX, rodina žije v ČR 

Intervence SOLVITu – stejné práva jako LUX rodiny 

 

Spor klienta se SOI 

Zboží certifikováno českou zkušenou, avšak SOI požadovala místní 
testy 

Poškození dobrého jména firmy,  porušení principu vzájemného 
uznávání 

Změna legislativy! 

 

Spor rakouského klienta se SZPI 

Jablkovo-skořicový čaj - SZPI požadovala změny obalu 

Porušení principu vzájemného uznávání? Ochrana spotřebitele! 
 



Jan Havlík 
 

SOLVIT – řešení problémů na vnitřním 
trhu 

Statistiky SOLVIT 

SOLVIT EU 

Běžná lhůta řešení případů -  7-9 týdnů 

Počet případů v roce 2011 -  1300 

Úspěšnost – 90% 

 

SOLVIT ČR 

Průměrná doba řešení případů – 46,5 dnů 

Počet případů v roce 2011 – 98 

 

SOLVIT  

Bezplatná pomoc bez jazykových bariér! 
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Děkuji za pozornost 
 
 Kontaktní údaje SOLVIT centra pro ČR:  
 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
   Politických vězňů 20 
 112 49 Praha 1 
 Tel.: 224 221 701 
 Fax.: 224 063 079 
 E-mail: solvit@mpo.cz 

 


