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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti

Komise zahájila hloubkovou revizi acquis communautaire v oblasti ochrany spotřebitelů tím, 
že dne 8. února schválila Zelenou knihu1, v níž je uvedena řada možností reformy acquis 
v této oblasti. Ty spočívají v kombinovaném přístupu založeném jednak na horizontálním 
nástroji, který systematicky aktualizuje společné aspekty acquis, jednak na vertikální revizi 
některých aspektů specifických pro určitá odvětví, včetně revize směrnice 94/47/ES o ochraně 
nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práv k dočasnému užívání 
nemovitostí. Ve svém usnesení ze dne 4. července 20022 Evropský parlament také doporučil, 
aby Komise přijala opatření s cílem vyřešit problémy spotřebitelů s produkty na 
bázi timeshare, a svůj postoj založil na ustanoveních o ochraně spotřebitelů v článku 153 
Smlouvy o ES.

Návrh Komise:

- Konzultace zúčastněných stran

Konzultace, kterou provedla Komise, potvrdila, že spotřebitelé mají závažné problémy týkající 
se dlouhodobých rekreačních produktů a zprostředkování dalšího prodeje, a v menší míře 
rovněž užívání timeshare a výměn3. Konzultace, kterou v menším měřítku provedl 
navrhovatel, potvrdila, že na trhu existuje nerovnováha. Stejně jako v rámci konzultace 
prováděné Komisí vyjádřily různé zúčastněné strany rozdílné názory, většina se však shodla 
na tom, že by mělo dojít k revizi stávající směrnice, a nedomnívá se, že by k vyřešení 
současných problémů mohlo stačit lepší provádění stávajícího textu nebo samoregulační 
mechanismy v rámci tohoto odvětví.

- Odůvodnění a cíle návrhu Komise

Od přijetí směrnice 94/47/ES došlo na trhu k podstatnému vývoji v oblasti nabídky a k rozvoji
nových produktů uváděných na trh podobným způsobem a za podobných ekonomických 
podmínek jako timeshare. Obecně platí, že se u těchto produktů podstatná část ceny platí 
předem a poté následují platby spojené s využíváním rekreačního ubytování (samostatně nebo 
v kombinaci s dalšími produkty). Tyto produkty obvykle nespadají do působnosti směrnice 
94/47/ES, což přináší vážné problémy spotřebitelům i podnikům.

Návrh Komise spočívá zejména ve změně definic a působnosti směrnice 94/47/ES tak, aby se 
vztahovala i na nové typy rekreačních produktů a aby byly vyjasněny a aktualizovány 
požadavky na obsah a jazyk informací a smluv poskytovaných spotřebitelům.

                                               
1 Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis, KOM (2006) 744 v konečném znění.
2 Usnesení Evropského parlamentu (zprávu vypracoval Manuel Medina Ortega) o sledování politiky 
Společenství v oblasti ochrany nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práv k dočasnému 
užívání nemovitostí (směrnice č. 94/47/ES) (2000/2208(INI).
3 Viz KOM(2007)303, s. 6.
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Postoj navrhovatele

Navrhovatel se domnívá, že obchodní aktivity spadající do působnosti této směrnice mají 
zásadní význam pro cestovní ruch v EU a zejména pro tamější operátory a spotřebitele. Toto 
stanovisko se bude tedy zaměřovat zejména na potřebu posílit pozice spotřebitele ve všech 
transakcích týkajících se nabývání uživatelských práv. Proto se navrhovatel v souladu 
s postoji, které Parlament vyjádřil v roce 2002, domnívá, že článek 153 by měl být použit 
spolu s právním základem, který navrhuje Komise, a to s cílem zaručit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitelů.

Navrhovatel se také domnívá, že je nezbytné rozšířit a aktualizovat základní definice směrnice 
s cílem zabránit tomu, aby směrnice rychle nezastarala, a zvýšit požadavky kladené na 
členské státy a obchodníky v souvislosti s poskytováním informací a s jazykem, v němž jsou 
uváděny, aby byl zaručen stabilnější a transparentnější trh. Spotřebitel bude tedy mít 
k dispozici více kvalitnějších informací a nebude muset odstupovat od smlouvy kvůli 
změněným podmínkám nebo kvůli nedostatečnému poskytování informací oběma stranami. 
Právo na odstoupení od smlouvy by mělo být uplatňováno za jasných podmínek a bez 
dodatečných nákladů.

Navrhovatel se také domnívá, že by bylo lepší počkat na horizontální revizi acquis 
communautaire v oblasti ochrany spotřebitele, aby došlo k dalšímu objasnění definic, které 
jsou pro fungování společného trhu zcela klíčové, i k následnému posílení právní jistoty 
v oblasti ochrany spotřebitelů. Toto řešení však není ve skutečnosti možné. Důvodem jsou 
vážné problémy, na něž narážejí spotřebitelé při uplatňování svých práv především na 
nadnárodní úrovni. Tyto problémy nevyplývají z nedostatku harmonizovaných právních 
předpisů Společenství v této oblasti, ale z neexistence jasného právního rámce Společenství, 
který by mohly vhodně doplnit přísnější vnitrostátní právní rámce, jež by byly ku prospěchu 
„solidním“ podnikům a spotřebitelům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Preambule, první odkaz

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na
články 95 a 153 této smlouvy,
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Odůvodnění

Jak vyplývá z prvního článku legislativního návrhu a z právního rámce tohoto návrhu, tj. 
revize acquis communautaire v oblasti ochrany spotřebitelů, je cílem tohoto návrhu posílit 
ochranu spotřebitelů a sblížit právní předpisy. V souladu se zprávou Parlamentu z roku 2004 
(2000/2208(INI) by tedy právní základ, který navrhuje Komise, měl být doplněn o článek 153 
Smlouvy o ES. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Zdůrazňuje význam tohoto odvětví pro 
evropský cestovní ruch a připomíná, že ve 
svých usneseních ze dne 8. září 2005 o 
nových perspektivách a výzvách pro 
udržitelný evropský cestovní ruch1 a ze dne 
29. listopadu 2007 o obnovené politice EU 
v oblasti cestovního ruchu2 již Evropský 
parlament vyjádřil potřebu revidovat 
směrnici 94/47/ES.
___________________
1 Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 325.
2 Přijaté texty, P6_TA(2007)0575.

Odůvodnění

Evropský parlament se vždy zabýval právy spotřebitelů v oblasti cestovního ruchu. Je tedy 
vhodné, aby byl učiněn odkaz na dvě usnesení týkající se této oblasti, jež byla přijata ve 
stávajícím legislativním období.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 4

(4) Touto směrnicí by neměla být dotčena 
vnitrostátní pravidla týkající se registrace 
nemovitého či movitého majetku, podmínek 
usazení, režimů udělování povolení nebo 
podmínek pro vydávání licencí a určení 
právní povahy práv, které jsou předmětem 
smluv, na něž se tato směrnice vztahuje.

(4) Touto směrnicí by neměla být dotčena 
vnitrostátní pravidla týkající se registrace 
nemovitého či movitého majetku, podmínek 
usazení, režimů udělování povolení nebo 
podmínek pro vydávání licencí a určení 
právní povahy práv, které jsou předmětem 
smluv, na něž se tato směrnice vztahuje, 
s výjimkou případů, kdy by tato vnitrostátní 
pravidla v oblasti ochrany spotřebitelů byla 
méně přísná než ta, jež jsou stanovena 
touto směrnicí, a aniž by byly dotčeny cíle 
vyplývající ze Smlouvy o ES.
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit jeden ze dvou cílů tohoto návrhu směrnice, tj. 
ochranu spotřebitelů, prostřednictvím zavedení minimální úrovně ochrany.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 16a (nový)

(16a) V souladu s bodem 34 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů1 se členské státy 
vybízejí k tomu, aby jak pro sebe, tak i v 
zájmu Společenství sestavily vlastní 
tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné 
srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími 
opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.
_________
Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1 [není v české verzi]

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s prováděním interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů (Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s.1).

Pozměňovací návrh 5
Čl. 1 odst. 2 úvodní část

2. Členské státy mohou nadále používat 
přísnější vnitrostátní ustanovení v oblasti 
vymezené touto směrnicí s cílem zajistit 
vyšší úroveň ochrany spotřebitelů, která se 
týkají:

2. Členské státy mohou nadále používat 
přísnější vnitrostátní ustanovení v oblasti 
vymezené touto směrnicí s cílem zajistit 
vyšší úroveň ochrany spotřebitelů, včetně 
těch, která se týkají:

Odůvodnění

Ve snaze posílit ochranu spotřebitelů je cílem tohoto pozměňovacího návrhu zajistit, aby 
členské státy mohly i nadále uplatňovat přísnější vnitrostátní ustanovení, a to jak v oblastech 
uvedených v návrhu, tak i v oblastech, které v něm přímo uvedeny nejsou.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 1 písm. a)

a) „timeshare“ smlouva uzavřená na období a) „timeshare“ smlouva uzavřená na období 



AD\706416CS.doc 7/25 PE396.763v03-00

CS

delší než jeden rok, jejímž prostřednictvím 
spotřebitel za úplatu získává právo užívat 
jedno nebo více ubytovacích zařízení na více 
než jeden časový úsek;

delší než jeden rok, jejímž prostřednictvím 
spotřebitel za úplatu získává právo užívat 
jedno nebo více ubytovacích zařízení na více 
než jeden časový úsek. Tato uživatelská 
práva zahrnují zejména implicitní smluvní 
práva vyplývající z členských karet a 
prázdninových klubů, členských karet 
turistických organizací nebo z podobných 
programů;

Odůvodnění

Právní vyjasnění, které poskytuje širší definici koncepce timeshare s cílem zabránit tomu, aby 
navrhovaný právní předpis rychle nezastaral. 

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

c) „dalším prodejem“ smlouva, jejímž 
prostřednictvím obchodník pomáhá za 
úplatu spotřebiteli prodat nebo koupit 
timeshare nebo dlouhodobý rekreační 
produkt;

c) „dalším prodejem“ smlouva, jejímž 
prostřednictvím obchodník napomáhá za 
úplatu spotřebiteli při prodeji nebo koupi
timeshare nebo dlouhodobého rekreačního 
produktu;

Odůvodnění

Právní vyjasnění: výraz „napomáhá“ nabízí přesnější definici poskytované služby a vztahu 
mezi obchodníkem a spotřebitelem.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 2 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) „trvanlivým médiem“ každý nástroj, 
který umožňuje spotřebiteli ukládat 
informace určené jemu osobně, a to 
způsobem vhodným pro jejich budoucí 
využití, po dobu přiměřenou pro jejich účel 
a který umožňuje reprodukci uložených 
informací v nezměněném stavu;

Odůvodnění

Definice shodná s definicí v čl. 2 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku, 
a pozměňující směrnice Rady 90/619/EHS, 97/7/ES a 98/27/ES (odkazy na modernější 
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informační zdroje).

Pozměňovací návrh 9
 Čl. 2 odst. 1 písm. g)

g) „doplňkovou smlouvou“ každá smlouva 
podřízená jiné smlouvě.

g) „doplňkovou smlouvou“ každá smlouva 
doplňující jinou smlouvu.

Odůvodnění

Právní vyjasnění: výraz „doplňující“ přesněji definuje právní vztah mezi smlouvami vzhledem 
k tomu, že „doplňková smlouva“ nemusí být vždy „podřízena“ hlavní smlouvě.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby každá reklama 
uváděla možnost získat písemné informace 
uvedené v odstavci 2, jakož i místo, kde lze 
tyto informace získat.

1. Členské státy zajistí, aby každá reklama 
uváděla možnost získat písemné informace 
uvedené v odstavci 2, a to na papíře nebo 
na jiném trvanlivém médiu, jakož i místo, 
kde lze tyto informace získat.

Odůvodnění

Definice shodná s definicí uvedenou v čl. 2 písm. f směrnice 2002/65/ES a navrhovaná 
k začlenění do čl. 2 odst. 1 písm. fa) (nové) tohoto návrhu. 

Pozměňovací návrh 11
Čl. 3 odst. 2 úvodní část

2. Obchodník poskytne spotřebiteli na jeho 
žádost písemné informace zahrnující kromě 
obecného popisu produktu alespoň stručné a 
přesné údaje k těmto bodům:

2. Obchodník poskytne spotřebiteli na jeho 
žádost písemné informace, a to na papíře 
nebo na jiném trvanlivém médiu, zahrnující 
kromě obecného popisu produktu alespoň 
stručné a přesné údaje k těmto bodům:

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je:

1) použít stejnou definici jako ve směrnici 2002/65/ES čl. 2 písm. f) e);

2) zaručit spotřebitelům vysokou úroveň informovanosti a zohlednit tak různé stížnosti, které 
spotřebitelé často předkládají, pokud jde o nedostatečnou kvantitu a kvalitu dostupných 
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informací. 

Pozměňovací návrh 12
Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby smlouva, která 
musí mít písemnou formu, byla sepsána 
v jednom z úředních jazyků Společenství 
podle volby spotřebitele.

1. Členské státy zajistí, aby smlouva měla 
písemnou formu, a to na papíře nebo na 
jiném trvanlivém médiu, byla sepsána 
v jazyce nebo jazycích členského státu, 
v němž má spotřebitel trvalý pobyt nebo 
jehož je občanem. Tento jazyky (tyto jazyky) 
musí být v každém případě úředním 
jazykem (úředními jazyky) Společenství 
podle volby spotřebitele. Členský stát, 
v němž má spotřebitel trvalý pobyt, však 
může požadovat, aby informace uvedené 
v odstavci 2 byly v každém případě uvedeny 
alespoň v jazyce nebo v jednom z jazyků 
spotřebitele, který musí patřit mezi úřední 
jazyky Společenství, a aby obchodník 
poskytl spotřebiteli úředně uznaný překlad 
těchto informací do jazyka nebo jednoho 
z jazyků členského státu, v němž se movitý 
či nemovitý majetek nachází, a který musí 
patřit mezi úřední jazyky Společenství.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je:

1) stavět na základě podobné definice uvedené ve směrnici 2002/65/ES čl. 2 písm. f) e);

2) dosáhnout souladu se stávajícím neformálním postojem Rady v této oblasti a zajistit, že 
jazykový režim zaručí spotřebiteli vysokou úroveň ochrany, aniž by to však znamenalo 
nadměrné náklady pro dané odvětví.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 4 odst. 2 pododstavce 1 a 2

2. Písemné informace uvedené v čl. 3a 
odst. 3 tvoří nedílnou součást smlouvy 
a nelze je změnit, pokud se smluvní strany 
výslovně nedohodnou jinak nebo pokud 
změny nevyplynou z okolností, které 
obchodník nemůže ovlivnit. 

2. Písemné informace poskytované na 
papíře nebo na jiném trvanlivém médiu,
uvedené v čl. 3 odst. 2 tvoří nedílnou součást 
smlouvy a musejí být poskytnuty 
spotřebiteli vhodným, objektivním a jasným 
způsobem s použitím dostatečně velkých 
znaků umožňujících snadné čtení. Písemné 
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informace nelze změnit, pokud změny
nevyplynou z nepředvídaných a 
neočekávaných okolností, které obchodník 
nemůže ovlivnit a které vedou k důsledkům, 
jimž obchodník nemohl zabránit, ani kdyby 
vynaložil veškeré úsilí. 

Změny vyplývající z okolností, které 
obchodník nemůže ovlivnit, budou písemně
oznámeny spotřebiteli před uzavřením 
smlouvy.

Takovéto změny budou oznámeny 
spotřebiteli písemně, a to na papíře nebo na 
jiném trvanlivém médiu, před uzavřením 
smlouvy.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je:

1) uvést do souladu s pozměňovacím návrhem 7;

2) zaručit, že o zařazení podstatných informací nebudou jednotlivé strany rozhodovat podle 
vlastního uvážení. Zkušenost prokázala, že výraz „pokud se smluvní strany výslovně 
nedohodnou jinak“ umožňuje některým obchodníkům, aby jednostranně navrhovali smlouvy o 
členství, v nichž je spotřebitel nevědomky veden k tomu, aby souhlasil, že nebude mít přístup 
k informacím, čímž dochází k poškozování jeho zájmů. 

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 3a (nový)

3a. Spotřebitel vždy obdrží kopii smlouvy na 
papíře nebo na jiném trvanlivém médiu. 

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit, aby spotřebitel obdržel maximální množství 
informací, a zajistit vysokou úroveň ochrany a stálý a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
po uzavření smlouvy právo na odstoupení 
bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů 
počínaje dnem podpisu smlouvy nebo 
smlouvy o smlouvě budoucí oběma 
stranami. Pokud je čtrnáctý den dnem 
státního svátku, je posledním dnem lhůty 
nejblíže následující pracovní den.

1. Členské státy zajistí, aby měl spotřebitel 
po uzavření smlouvy právo na odstoupení 
bez udání důvodu v období jedenadvaceti po 
sobě jdoucích dnů počínaje dnem podpisu 
konečné smlouvy. Pokud je dvacátý první
den dnem státního svátku, je posledním 
dnem lhůty nejblíže následující pracovní 
den.
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Odůvodnění

Prodej tohoto typu nemovitostí se často uskutečňuje v době, kdy je potenciální nabyvatel na 
dovolené, a proto je 14 dní málo na posouzení toho, zda nabyvatel chce koupi skutečně 
uskutečnit.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 5 odst. 2

2. Neobsahuje-li smlouva všechny 
informace uvedené v písmenech a) až p) 
přílohy I a písmenech a) a b) přílohy II, 
avšak tyto informace jsou písemně podány 
do tří měsíců po podpisu smlouvy, počíná 
běžet lhůta k odstoupení dnem, kdy 
spotřebitel informace obdržel.

2. Neobsahuje-li smlouva všechny 
informace uvedené v písmenech a) až p) 
přílohy I a písmenech a) a b) přílohy II, 
avšak tyto informace jsou písemně podány 
na papíře nebo na jakémkoli jiném 
trvanlivém médiu do tří měsíců po podpisu 
smlouvy, počíná běžet lhůta k odstoupení 
dnem, kdy spotřebitel informace obdržel. 
Pokud informace nejsou poskytnuty ve 
lhůtě stanovené v tomto odstavci, je 
smlouva neplatná.

Odůvodnění

Vyjasnění, jehož cílem je posílit právní jistotu návrhu.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 5 odst. 3

3. Nejsou-li informace uvedené v 
písmenech a) až p) přílohy I a písmenech a) 
a b) přílohy II písemně podány do tří 
měsíců po podpisu smlouvy, vyprší právo 
na odstoupení po třech měsících a čtrnácti 
dnech ode dne podpisu smlouvy.

vypouští se

Odůvodnění
Jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu 16, pokud nejsou příslušné informace poskytnuty ve 
stanovené lhůtě, je smlouva neplatná. Stanovení lhůty pro odstoupení od smlouvy je tedy 
nadbytečné.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 5 odst. 5

5. Pokud spotřebitel využije práva na 
odstoupení, je povinen nahradit pouze 

vypouští se
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výdaje, které byly v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy vynaloženy v souvislosti 
s uzavřením smlouvy a odstoupením od 
smlouvy a které odpovídají právním 
úkonům, jež musí být provedeny před 
uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1. Tyto 
výdaje musí být výslovně uvedeny ve 
smlouvě.

Odůvodnění

Právo odstoupit od smlouvy je právem ex tunc, tj. jeho účinky směrují k okamžiku podepsání 
smlouvy. Z toho tedy vyplývá, že obchodník nemůže od spotřebitele vyžadovat, aby uhradil 
výdaje související se smlouvou, která nemá žádné účinky. Zkušenost prokázala, že pokud 
spotřebitel využije svého práva na včasné ukončení smlouvy, je od něj často (a protiprávně) 
požadováno, aby uhradil administrativní výdaje, což představuje překážku pro svobodné 
ukončení smlouvy. 

Pozměňovací návrh 19
Čl. 5 odst. 6

6. Pokud spotřebitel využije práva na 
odstoupení podle odstavce 3, není povinen 
k žádné náhradě.

6. Pokud spotřebitel využije práva na 
odstoupení, není povinen k žádné náhradě.

Odůvodnění

Právní vyjasnění v souladu s pozměňovacím návrhem 18.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 6 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby byly zakázány 
veškeré platby záloh, poskytování záruk, 
rezervace peněžních prostředků na kreditní 
kartě, výslovné uznání dluhu nebo jakékoli 
další platby spotřebitele obchodníkovi nebo 
třetí straně před skončením lhůty, během níž 
může uplatnit své právo na odstoupení v 
souladu s čl. 5 odst. 1 až 3.

1. Členské státy zajistí, aby byly zakázány 
veškeré platby záloh, poskytování záruk, 
rezervace peněžních prostředků na 
bankovním účtu nebo prostřednictvím 
kreditní nebo debetní karty, výslovné 
uznání dluhu nebo jakékoli další platby 
spotřebitele obchodníkovi nebo třetí straně 
před skončením lhůty, během níž může 
uplatnit své právo na odstoupení v souladu s 
čl. 5 odst. 1 až 3.
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Odůvodnění

Je třeba pokrýt různé metody poskytování depozitních a platebních záruk.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 6 odst. 2

2. Veškeré platby, poskytování záruk, 
rezervace peněžních prostředků na kreditní 
kartě, uznání dluhu nebo jakékoli další 
platby spotřebitele obchodníkovi nebo třetí 
straně v případě dalšího prodeje před jeho 
uskutečněním nebo před ukončením 
smlouvy o dalším prodeji jiným způsobem, 
jsou zakázány.

2. Veškeré platby, poskytování záruk, 
rezervace peněžních prostředků na 
bankovních účtech nebo prostřednictvím 
kreditní nebo debetní karty, uznání dluhu 
nebo jakékoli další platby spotřebitele 
obchodníkovi nebo třetí straně v případě 
dalšího prodeje před jeho uskutečněním 
nebo před ukončením smlouvy o dalším 
prodeji jiným způsobem, jsou zakázány.

Odůvodnění

Je třeba pokrýt různé metody poskytování depozitních a platebních záruk.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
spotřebitel uplatní své právo na odstoupení 
od smlouvy, jejímž předmětem je timeshare 
nebo dlouhodobý rekreační produkt, byly 
jakékoli doplňkové smlouvy včetně výměny 
automaticky ukončeny bez uplatnění 
jakýchkoli sankcí.

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
spotřebitel uplatní své právo na odstoupení 
od smlouvy, jejímž předmětem je timeshare 
nebo dlouhodobý rekreační produkt, byly 
jakékoli doplňkové smlouvy včetně výměny 
automaticky zrušeny bez jakýchkoli výdajů 
pro spotřebitele.

Odůvodnění

Právní a jazykové vyjasnění.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 7 odst. 2

2. Je-li cena plně nebo částečně hrazena 
úvěrem, který poskytuje spotřebiteli 
obchodník nebo třetí osoba na základě 
smlouvy mezi touto třetí osobou a 
obchodníkem, musí být úvěrová smlouva v 
případě, že spotřebitel uplatní své právo na 

2. Je-li cena plně nebo částečně hrazena 
úvěrem, který poskytuje spotřebiteli 
obchodník nebo třetí osoba na základě 
smlouvy mezi touto třetí osobou a 
obchodníkem, musí být úvěrová smlouva v 
případě, že spotřebitel uplatní své právo na 
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odstoupení od hlavní smlouvy v souladu s 
článkem 5, zrušena bez uplatnění 
jakýchkoli sankcí.

odstoupení od hlavní smlouvy zrušena bez 
jakýchkoli výdajů pro spotřebitele. 

Odůvodnění

Právní a jazykové vyjasnění.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 7 odst. 2 písm. a)

a) orgány veřejné moci nebo jejich zástupci, a) veřejnoprávní orgány či subjekty nebo 
jejich zástupci;

Odůvodnění

Vyjasnění, které má rozšířit počet dotčených organizací. 

Pozměňovací návrh 25
Čl. 10 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé i 
obchodníci měli k dispozici úplné 
informace o právních mechanismech, které 
mohou použít v rámci nařízení Rady (ES) č. 
44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o 
příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v občanských a obchodních 
věcech1, pokud jde o řešení spotřebitelských 
sporů mimosoudní cestou a soudní řízení 
soudní a správní povahy, a zajistí 
spotřebitelům i obchodníkům přístup 
k těmto právním mechanismům.
________
1 Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy 
pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. 
věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

Odůvodnění

Vzhledem k jejich veřejnoprávní povaze by úplné informace o mechanismech, které mají 
spotřebitelé i obchodníci k dispozici podle nařízení Rady č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, a 
přístup k těmto mechanismům měly být zaručeny členskými státy tak, aby byla zajištěna 
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vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a stabilní a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 26
Příloha I písm. c)

c) pokud se smlouva týká určité nemovitosti, 
přesný popis této nemovitosti a jejího 
umístění; pokud se smlouva týká více 
nemovitostí (rekreační střediska), přesný 
popis těchto nemovitostí a jejich umístění; 
pokud se smlouva týká jiného ubytovacího 
zařízení než nemovitosti, přesný popis 
tohoto ubytovacího zařízení a jeho vybavení;

c) pokud se smlouva týká určité nemovitosti, 
přesný popis této nemovitosti, včetně úrovně 
jejího dokončení, vybavení a zařízení, a 
jejího umístění; pokud se smlouva týká více 
nemovitostí (rekreační střediska), přesný 
popis těchto nemovitostí a jejich umístění; 
pokud se smlouva týká jiného ubytovacího 
zařízení než nemovitosti, přesný popis 
tohoto ubytovacího zařízení a jeho vybavení;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 27
Příloha I písm. ca) (nové)

ca) pokud smlouva stanoví právo na 
obývání jedné z několika nemovitostí 
patřících k jedné skupině, informace o 
omezeních obývání této nemovitosti nebo, 
pokud se uplatňuje bodový systém, 
informace o nutnosti získat více bodů 
umožňujících obývat danou nemovitost;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 28
Příloha I písm. cb) (nové)

cb) informace poskytované obchodníkem 
obsahují podrobnosti o případných 
omezeních využití nemovitosti nebo 
omezeních v územním plánování společně 
se všemi podrobnostmi o veškerých 
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územních rozhodnutích a stavebních 
povoleních týkajících se nemovitosti. 

Odůvodnění

Je třeba zaručit, že prodávaná nemovitost byla postavena legálně.

Pozměňovací návrh 29
Příloha I písm. f)

f) způsob, jakým bude zajištěna údržba a 
opravy ubytovacího zařízení, jakož i jeho 
správa a řízení, včetně toho zda a jak mohou 
spotřebitelé ovlivňovat rozhodnutí o těchto 
otázkách a podílet se na nich;

f) způsob, jakým bude zajištěna údržba a 
opravy ubytovacího zařízení, jakož i jeho 
správa a řízení, včetně vyjasnění 
odpovědnosti jednotlivých stran a včetně
toho, zda a jak mohou spotřebitelé 
ovlivňovat rozhodnutí o těchto otázkách a 
podílet se na nich;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 30
 Příloha I písm. g)

g) přesný popis způsobu, jakým budou 
celkové náklady rozděleny mezi jednotlivé 
spotřebitele, a za jakých podmínek a kdy 
mohou být tyto náklady zvýšeny; v případě 
potřeby informace o tom, zda existuje 
jakékoli zatížení, hypotéka, zástavní právo 
nebo jiná věcná práva zapsaná v příslušném 
rejstříku, které jsou v rozporu s nárokem na 
ubytování;

g) přesný popis způsobu, jakým budou 
celkové náklady rozděleny mezi jednotlivé 
spotřebitele, a za jakých podmínek a kdy 
mohou být tyto náklady zvýšeny; v případě 
potřeby informace o tom, zda existuje 
jakékoli zatížení, hypotéka, zástavní právo 
nebo jiná věcná práva zapsaná v příslušném 
rejstříku, které jsou v rozporu s nárokem na 
ubytování a s jinými právy vyplývajícími ze 
smlouvy;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 31
Příloha I písm. h)
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h) uvedení přesného období, po které může 
být vykonáváno právo, jež je předmětem 
smlouvy, a případně doba jeho trvání; 
datum, od kterého bude moci spotřebitel 
vykonávat právo, které je předmětem 
smlouvy;

h) uvedení přesného období, po které může 
být vykonáváno právo, jež je předmětem 
smlouvy, a případně doba jeho trvání; 
datum, od kterého bude moci spotřebitel 
vykonávat právo, které je předmětem 
smlouvy, a právo odstoupit od smlouvy;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 32
Příloha I písm. i)

i) cena, kterou má spotřebitel zaplatit; odhad 
částky, kterou má spotřebitel uhradit za 
užívání společných zařízení a služeb; základ
pro výpočet výše poplatků spojených s 
obýváním nemovitosti, povinné zákonné 
platby (např. daně, poplatky), jakož i 
dodatečné správní náklady (např. správa, 
údržba, opravy);

i) cena, kterou má spotřebitel zaplatit; odhad 
částky, kterou má spotřebitel uhradit za 
užívání společných zařízení a služeb; 
metoda pro výpočet výše poplatků 
spojených s obýváním nemovitosti, povinné 
zákonné platby (např. daně, poplatky), jakož 
i dodatečné správní náklady (např. správa, 
údržba, opravy);

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 33
Příloha I písm. j)

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 34
Příloha I písm. k)

k) možnost nebo nemožnost účastnit se 
systému výměn nebo prodeje práv, která 
jsou předmětem smlouvy, informace o 
příslušných systémech a výše nákladů 
spojených s dalším prodejem nebo výměnou 

k) možnost nebo nemožnost účastnit se 
systému výměn nebo prodeje práv, která 
jsou předmětem smlouvy, informace o 
příslušných systémech a výše nákladů 
spojených s dalším prodejem nebo výměnou 
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v rámci těchto systémů; v rámci těchto systémů. Povinnost 
poskytovat informace stanovené v této 
příloze se s nezbytnými úpravami uplatní 
také na práva vztahující se na výměnu nebo 
další prodej;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 35
Příloha I písm. m)

m) informace o právu na odstoupení od 
smlouvy a o důsledcích odstoupení od 
smlouvy, včetně upřesnění povahy a výše 
nákladů, které bude spotřebitel povinen 
uhradit podle čl. 5 odst. 5, pokud využije 
svého práva na odstoupení; případně 
informace o způsobech ukončení úvěrové 
smlouvy a doplňkové smlouvy spojené s 
dotčenou smlouvou v případě odstoupení od 
smlouvy; informace o důsledcích tohoto 
odstoupení; 

m) informace o právu na odstoupení od 
smlouvy a o důsledcích odstoupení od 
smlouvy, pokud jej spotřebitel uplatní;
případně informace o způsobech ukončení 
úvěrové smlouvy a doplňkové smlouvy 
spojené s dotčenou smlouvou v případě 
odstoupení od smlouvy v souladu s článkem 
5; informace o důsledcích tohoto 
odstoupení; 

Odůvodnění

Právní vyjasnění v souladu s pozměňovacím návrhem 17.

Pozměňovací návrh 36
Příloha I písm. p)

p) informace o existenci, obsahu, kontrole a
uplatňování kodexů chování;

p) informace o možném uplatňování kodexů 
chování na obchodníky a o způsobech, jak 
získat k těmto informacím přístup;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i zajistit poskytnutí informací o tom, 
zda příslušný obchodník podepsal nějaké kodexy chování, a informovat o způsobech přístupu 
k jejich obsahu.
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Pozměňovací návrh 37
Příloha I písm. q)

q) možnost řešení sporů mimosoudní cestou. q) informace o rozhodném právu, kterým se 
smlouva řídí a případně o možnosti řešení 
sporů mimosoudní cestou.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i vyjasnit rozhodné právo, kterým se 
smlouva řídí.

Pozměňovací návrh 38
Příloha II písm. b)

b) přiměřený odhad lhůty pro dokončení 
výstavby a prací na zařízení nezbytném pro 
úplné zprovoznění (přípojky plynu, 
elektrické energie, vody, telefonní přípojky);

b) přiměřený odhad lhůty pro dokončení 
výstavby a prací na zařízení nezbytném pro 
úplné zprovoznění (přípojky plynu, 
elektrické energie, vody, telefonní přípojky) 
a podrobnosti o příslušných sankcích, které 
by se použily v případě, že by přiměřený 
odhad lhůty pro dokončení nebyl splněn;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh.

Pozměňovací návrh 39
Příloha II písm. ba) (nové)

ba) článek stanovující, že od spotřebitele
nebude požadováno zaplacení žádných 
dodatečných výdajů a nevzniknou mu 
žádné jiné povinnosti než ty, které jsou 
uvedeny ve smlouvě;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh. Zároveň chce zaručit, že spotřebiteli 
nevzniknou žádné dodatečné výdaje nebo povinnosti než ty, které jsou uvedeny v smlouvě.
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Pozměňovací návrh 40
Příloha II písm. d)

d) záruka týkající se úspěšného dokončení 
výstavby ubytovacího zařízení nebo pro 
případ nedokončení výstavby záruka vrácení 
veškerých provedených plateb a případně 
údaj o podmínkách použití těchto záruk.

d) záruka týkající se dokončení výstavby a 
úrovně kvality dokončení výstavby
ubytovacího zařízení nebo pro případ 
nedokončení výstavby záruka vrácení 
veškerých provedených plateb a případně 
údaj o podmínkách použití těchto záruk.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i zajištění úplného splnění dohodnuté 
úrovně kvality.

Pozměňovací návrh 41
Příloha III písm. b)

b) přesná povaha práva, které je předmětem 
smlouvy;

b) přesná povaha a obsah práva, které je 
předmětem smlouvy, včetně přesného 
popisu práv, která spotřebiteli zaručuje 
smlouva, a případných omezení, omezených 
nabídek či časových omezení 
uplatňovaných u zvláštních slev;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i jasný a přesný popis práv, která 
jsou předmětem smlouvy.

Pozměňovací návrh 42
Příloha III písm. d)

d) cena, kterou má spotřebitel zaplatit; d) celková cena, kterou má spotřebitel 
zaplatit;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i jasný a přesný popis celkové ceny, 
kterou má spotřebitel zaplatit.
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Pozměňovací návrh 43
Příloha III písm. ia) (nové)

ia) podmínky a důsledky odstoupení od 
smlouvy a informace o odpovědnosti 
spotřebitele, pokud jde o náklady 
vyplývající z tohoto odstoupení;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i zavést povinnost informovat o 
možnostech, podmínkách a důsledcích odstoupení od smlouvy a o odpovědnosti spotřebitele 
za náklady vyplývající z tohoto odstoupení. 

Pozměňovací návrh 44
Příloha IV písm. e)

e) informace o právu na odstoupení od 
smlouvy a o důsledcích odstoupení od 
smlouvy, včetně upřesnění povahy a výše 
nákladů, které bude spotřebitel povinen 
uhradit podle čl. 5 odst. 5, pokud využije 
svého práva na odstoupení;

e) informace o právu na odstoupení od 
smlouvy v souladu s článkem 5;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i zavést povinnost informovat o právu 
na odstoupení od smlouvy v souladu s článkem 5.

Pozměňovací návrh 45
Příloha IV písm. ea) (nové)

ea) podmínky a důsledky odstoupení od 
smlouvy a informace o odpovědnosti 
spotřebitele, pokud jde o náklady 
vyplývající z tohoto odstoupení;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i zavést povinnost informovat o 
možnostech, podmínkách a důsledcích odstoupení od smlouvy a o odpovědnosti spotřebitele 
za náklady vyplývající z tohoto odstoupení. 
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Pozměňovací návrh 46
Příloha IV písm. h)

h) informace o existenci, obsahu, kontrole a
uplatňování kodexů chování;

h) informace o možném uplatňování kodexů 
chování na obchodníky a o způsobech, jak 
k těmto informacím získat přístup;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh. Dále má zajistit poskytnutí informací o tom, 
zda obchodník podepsal kodexy chování, a o způsobech přístupu k jejich obsahu. 

Pozměňovací návrh 47
Příloha IV písm. i)

i) možnost řešení sporů mimosoudní cestou. i) informace o rozhodném právu, kterým se 
smlouva řídí, a případně o možnosti řešení 
sporů mimosoudní cestou.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i vyjasnit rozhodné právo, kterým se 
smlouva řídí.

Pozměňovací návrh 48
Příloha IV písm.ia) (nové)

ia) článek stanovující, že se předání 
uskuteční bez zaplacení jakýchkoli 
poplatků nebo výloh;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i zajistit, že se předání uskuteční bez 
zaplacení jakýchkoli poplatků nebo výloh, a zabránit tomu, aby byli spotřebitelé připraveni o 
své právo, například v případě zatížením hypotékou. 

Pozměňovací návrh 49
Příloha V písm. b)
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b) přesná povaha práva, které je předmětem 
smlouvy;

b) přesná povaha a obsah práva, které je 
předmětem smlouvy;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i zajistit, že se předání uskuteční bez 
dodatečných poplatků nebo povinností, a zabránit tomu, aby byli spotřebitelé připraveni o své 
právo, například v případě zatížení hypotékou.

Pozměňovací návrh 50
Příloha V písm. e)

e) cena, kterou má spotřebitel zaplatit; odhad 
částky, kterou má spotřebitel uhradit za 
užívání společných zařízení a služeb; základ
pro výpočet výše poplatků spojených s 
obýváním nemovitosti, povinné zákonné 
platby (např. daně, poplatky), jakož i 
dodatečné správní náklady (např. správa, 
údržba, opravy); 

e) cena, kterou má spotřebitel zaplatit; odhad 
částky, kterou má spotřebitel uhradit za 
užívání společných zařízení a služeb; 
metoda pro výpočet výše poplatků 
spojených s obýváním nemovitosti, povinné 
zákonné platby (např. daně, poplatky), jakož 
i dodatečné správní náklady (např. správa, 
údržba, opravy); 

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh. 

Pozměňovací návrh 51
Příloha V písm. i)

i) informace o právu na odstoupení od 
smlouvy a o důsledcích odstoupení od 
smlouvy, včetně upřesnění povahy a výše 
nákladů, které bude spotřebitel povinen 
uhradit podle čl. 5 odst. 5, pokud využije
svého práva na odstoupení; případně 
informace o způsobech ukončení úvěrové 
smlouvy a doplňkové smlouvy spojené s 
dotčenou smlouvou v případě odstoupení od 
smlouvy; informace o důsledcích tohoto 
odstoupení;

m) informace o právu na odstoupení od 
smlouvy a o důsledcích odstoupení od 
smlouvy, pokud spotřebitel svého práva na 
odstoupení využije; případně informace 
o způsobech ukončení úvěrové smlouvy a 
doplňkové smlouvy spojené s dotčenou 
smlouvou v případě odstoupení od smlouvy 
v souladu s článkem 5; informace o 
důsledcích tohoto odstoupení; 

Odůvodnění

Právní vyjasnění v souladu s pozměňovacím návrhem 17.
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Pozměňovací návrh 52
Příloha V písm.ia) (nové)

ia) článek stanovující, že se předání 
uskuteční bez zaplacení jakýchkoli 
poplatků nebo výloh;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zaručit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i zajistit, že se předání uskuteční bez 
dodatečných poplatků nebo povinností, a zabránit tomu, aby byli spotřebitelé připraveni o své 
právo, například v případě zatížení hypotékou.

Pozměňovací návrh 53
Příloha V bod 1

1. informace o existenci, obsahu, kontrole a 
uplatňování kodexů chování;

l) informace o možném uplatňování kodexů 
chování na obchodníky a o způsobech, jak 
k takovým informacím získat přístup;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh, jakož i umožnit poskytnutí informací o tom, 
zda příslušný obchodník podepsal nějaké kodexy chování, a informovat o způsobech přístupu 
k jejich obsahu.

Pozměňovací návrh 54
Příloha V písm.m)

m) možnost řešení sporů mimosoudní 
cestou.

m) informace o rozhodném právu, kterým 
se smlouva řídí a případně o možnosti
řešení sporů mimosoudní cestou.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a 
otevřený, konkurenceschopný a transparentní trh a vyjasnit rozhodné právo, kterým se 
smlouva řídí.
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