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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecný kontext

8. februára 2007 Komisia začala hĺbkovú revíziu aquis communautaire, ktoré sa týka 
záležitostí spotrebiteľov, pričom v prijatej zelenej knihe1 navrhla viaceré riešenia s cieľom 
reformovať acquis v tejto oblasti, ktoré sa zakladajú na zmiešanom prístupe – s návrhom 
horizotálneho nástroja na systematickú aktualizáciu spoločných aspektov acquis a vertikálnej 
revízie osobitných aspektov jednotlivých odvetví, vrátane revízie smernice 94/47/ES týkajúcej 
sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo 
vymedzené užívanie nehnuteľností. Okrem toho Európsky parlament vo svojom uznesení 
zo 4. júla 20022 na základe článku 153 zmluvy, ktorý sa týka ochrany spotrebiteľov, 
odporučil, aby Komisia prijala opatrenia s cieľom vyriešiť problémy spotrebiteľov s časovo 
vymedzeným užívaním produktov.

Návrh Komisie:

- Konzultácie so zainteresovanými stranami

Konzultácia uskutočnená Európskou komisiou potvrdila existenciu vážnych problémov 
spotrebiteľov s dlhodobými dovolenkovými produktmi a so sprostredkovaním ďalšieho 
predaja, a v menšej miere aj s časovo vymedzeným užívaním nehnuteľností a výmenami.3
Okrem toho menej rozsiahla konzultácia uskutočnená spravodajcom potvrdila prítomnosť 
trhových nerovnováh: hoci tak ako v konzultácii uskutočnenej Komisiou jednotlivé zúčastnené 
strany vyjadrili rozdielne názory, väčšina sa vyjadrila za revíziu súčasnej smernice 
a nezastávala názor, že lepšie uplatňovanie jestvujúcich ustanovení alebo mechanizmu 
samoregulácie zo strany odvetvia bude postačovať na vyriešenie súčasných problémov.

- Všeobecný kontext a ciele návrhu Komisie:

Od prijatia smernice 94/47/ES došlo na trhu k značnému vývoju v oblasti ponuky a nových 
produktov, ktoré sa uvádzajú na trh podobným spôsobom ako časovo vymedzené užívanie 
majetku a ktoré sa naň z hospodárskeho hľadiska podobajú. Vo všeobecnosti sa pri týchto 
produktoch platí podstatná časť ceny vopred, pričom nasledujú ďalšie platby spojené 
s používaním rekreačného ubytovania (samostatne alebo v kombinácii s ďalšími produktmi).
Tieto produkty sa väčšinou vymykajú z pôsobnosti smernice 94/47/ES, čo spotrebiteľom 
a podnikom spôsobovalo vážne problémy.

Návrh Komisie spočíva hlavne v zmenách definícií a rozsahu pôsobnosti smernice 94/47/ES, 
ktorých cieľom je pokryť nové typy dovolenkových produktov a objasniť a aktualizovať 
ustanovenia týkajúce sa obsahových a jazykových požiadaviek informácií a zmlúv 
poskytovaných spotrebiteľovi.
                                               
1 Zelená kniha o revízii spotrebiteľského acquis (KOM (2006) 744).
2 Uznesenie Európskeho parlamentu (správa Manuela Medinu Ortegu) o monitorovaní politiky Spoločenstva 
v oblasti ochrany kupujúcich práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (smernica 94/47/ES) 
(2000/2208 (INI)).
3 Pozri KOM (2007) 303, s. 6.
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Stanovisko spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že obchodné aktivity v pôsobnosti tejto smernice majú zásadný 
význam pre odvetvie cestovného ruchu v EÚ a najmä pre európske hospodárske subjekty 
a spotrebiteľov. Hlavnou líniou tejto správy je preto potreba posilniť pozíciu spotrebiteľov 
vo všetkých transakciách, ktoré sa týkajú nadobudnutia užívateľských práv. Spravodajca sa 
preto v súlade s pozíciami, ktoré Parlament zastával v roku 2002, domnieva, že článok 153 by 
sa mal používať spolu s právnym základom navrhnutým Európskou komisiou s cieľom zaručiť 
vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov.

Spravodajca sa tiež domnieva, že je potrebné rozšíriť a aktualizovať základné definície 
v smernici s cieľom zabezpečiť, aby sa táto smernica nestala rýchlo neaktuálnou, a posilniť 
informačné a jazykové požiadavky týkajúce sa členských štátov a obchodníkov, čím sa 
zabezpečí stabilnejší a transparentnejší trh. Spotrebiteľ tak bude ťažiť z väčšieho množstva 
lepších informácií, čím by sa mal vyhnúť potrebe odstúpiť od zmluvy napríklad z dôvodu 
zmeny podmienok alebo nedostatočných informácií zo strany oboch zmluvných strán. Právo 
na odstúpenie od zmluvy sa musí uplatňovať za jasných podmienok, ktoré nespôsobia 
dodatočné náklady.

Spravodajca sa ďalej domnieva, že hoci by bolo lepšie počkať na horizontálnu revíziu acquis 
communaitaire v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom lepšie objasniť definície úplne 
nevyhnutné pre fungovanie jednotného trhu a následne posilniť úroveň právnej istoty 
v prospech ochrany spotrebiteľa, nie je to v skutočnosti možné. Dôvodom sú vážne problémy, 
s ktorými sa spotrebitelia stretávajú pri uplatňovaní svojich práv, najmä na nadnárodnej 
úrovni. Tieto problémy nevyplývajú z neexistencie harmonizovaných právnych predpisov 
Spoločenstva v tejto oblasti, ale z neexistencie jasného právneho rámca Spoločenstva, ktorý 
by sa mohol vhodne doplniť prísnejšími vnútroštátnymi právnymi rámcami, ktoré by 
prospievali podnikom a spotrebiteľom so správnym prístupom.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Preambula citácia 1

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä na jej 
článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä jej články 
95 a 153,

Odôvodnenie

Z článku 1 legislatívneho návrhu a z jeho právneho kontextu, t. j. revízie acquis 
communautaire v oblasti ochrany spotrebiteľov, je zrejmé, že cieľom návrhu je posilniť 
ochranu spotrebiteľa a harmonizovať právne predpisy. Právny základ navrhovaný Komisiou 
by sa teda mal doplniť o článok 153 zmluvy v súlade so správou Parlamentu z roku 2004 
(2000/2208(INI)).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) zdôrazňujúc význam tohto odvetvia pre 
európsky cestovný ruch a pripomínajúc, že 
v uzneseniach z 8. septembra 2005 
o nových perspektívach a nových výzvach 
pre trvalo udržateľný európsky cestovný 
ruch1 a z 29. novembra 2007 o obnovenej 
politike EÚ v oblasti cestovného ruchu2  už 
Európsky parlament spomenul potrebu 
revidovať smernicu 94/47/ES.
___________________
1 Ú. v. EÚ C 193 E, 17.8.2006, s. 325.
2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0575.

Odôvodnenie

Európskemu parlamentu vždy ležali na srdci práva spotrebiteľov v oblasti cestovného ruchu. 
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Preto je vhodné uviesť odkaz na dve uznesenia k tejto záležitosti prijaté v súčasnom funkčnom 
období.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 4

(4) Táto smernica by nemala ovplyvniť 
vnútroštátne právne predpisy súvisiace 
s registráciou nehnuteľného alebo 
hnuteľného majetku, podmienkami režimov 
fungovania a povoľovania alebo udeľovania 
povolení, určovaním právneho charakteru 
práv, ktoré sú predmetom zmlúv pokrytých 
touto smernicou.

4. Táto smernica by nemala ovplyvniť 
vnútroštátne právne predpisy súvisiace 
s registráciou nehnuteľného alebo 
hnuteľného majetku, podmienkami režimov 
fungovania a povoľovania alebo udeľovania 
povolení, určovaním právneho charakteru 
práv, ktoré sú predmetom zmlúv pokrytých 
touto smernicou, okrem prípadov, keď sú 
tieto vnútroštátne predpisy  menej prísne 
ako ustanovenia tejto smernice, pokiaľ ide 
o ochranu spotrebiteľov, a bez toho, aby 
boli dotknuté povinnosti vyplývajúce zo 
zmluvy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je posilniť jeden z dvoch cieľov tohto návrhu smernice, t. j. ochranu 
spotrebiteľov, prostredníctvom zavedenia minimálnej úrovne ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 16a (nové)

(16a) V súlade s bodom 34 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva1  sa členské štáty vyzývajú, aby 
pre svoje vlastné potreby a v záujme 
Spoločenstva vypracovali a zverejnili 
vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie 
vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto 
smernicou a opatreniami na jej 
transpozíciu.
_________
1 Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odôvodnenie

Tento PDN sa týka implementácie medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve 
(Ú. v. EÚ C 231 z 31.12.2003, s. 1).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 1 odsek 2 úvodná časť

2. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať 
vnútroštátne ustanovenia v oblasti 
aproximovanej touto smernicou, ktoré sú 
prísnejšie a tým zabezpečujú vyšší stupeň 
ochrany spotrebiteľa. Vzťahujú sa na:

2. Členské štáty môžu naďalej uplatňovať 
vnútroštátne ustanovenia v oblasti 
aproximovanej touto smernicou, ktoré sú 
prísnejšie a tým zabezpečujú vyšší stupeň 
ochrany spotrebiteľa, vrátane tých, ktoré sa 
vzťahujú na:

Odôvodnenie

S ohľadom na posilnenie ochrany spotrebiteľov je cieľom tohto PDN zaručiť, že členské štáty 
budú môcť naďalej uplatňovať prísnejšie vnútroštátne ustanovenia nielen v oblastiach 
výslovne uvedených v smernici, ale aj v iných oblastiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2 odsek 1 písmeno a)

a) „timeshare (časovo vymedzené užívanie 
nehnuteľností a iného majetku)“ znamená 
zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, 
prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za 
kompenzáciu nadobúda právo využiť jedno 
alebo viac ubytovacích zariadení viac ako na 
jedno obdobie.

a) „timeshare (časovo vymedzené užívanie 
nehnuteľností a iného majetku)“ znamená 
zmluvu na obdobie viac ako jeden rok, 
prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za 
kompenzáciu nadobúda právo využiť jedno 
alebo viac ubytovacích zariadení viac ako na 
jedno obdobie. Uvedené práva na užívanie 
zahŕňajú najmä predpokladané zmluvné 
práva, ktoré sa vzťahujú na dovolenkové 
členské karty a kluby, členské karty 
turistických organizácií alebo iné opatrenia 
rovnakého charakteru;

Odôvodnenie

Právne objasnenie, ktoré poskytuje širšiu definíciu konceptu timeshare s cieľom zabezpečiť, 
aby sa navrhovaný právny predpis nestal v krátkej dobe neaktuálnym. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2 odsek 1 písmeno c)

c) „ďalší predaj“ znamená zmluvu, podľa 
ktorej obchodník za kompenzáciu pomáha
spotrebiteľovi predať alebo kúpiť podiel

c) „ďalší predaj“ znamená zmluvu, podľa 
ktorej obchodník za kompenzáciu podporuje
spotrebiteľa pri predaji alebo kúpe podielu
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v systéme časovo vymedzeného užívania 
nehnuteľností a iného majetku alebo 
dlhodobý dovolenkový produkt;

v systéme časovo vymedzeného užívania 
nehnuteľností a iného majetku alebo 
dlhodobého dovolenkového produktu;

Odôvodnenie

Právne objasnenie: výraz „podporuje“ poskytuje presnejšiu definíciu poskytovanej služby 
a vzťahu medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2 odsek 1 písmeno fa) (nové)

fa) „trvalý nosič“ znamená každý nástroj, 
ktorý spotrebiteľom umožňuje uchovávať 
informácie, ktoré sú adresované im osobne, 
pričom umožňuje ľahký prístup na účel 
budúceho použitia po dobu zodpovedajúcu 
účelu týchto informácií a ktorý umožňuje 
nezmenenú reprodukciu uložených 
informácií;

Odôvodnenie

Táto definícia je totožná s definíciou v článku 2 písm. f) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom 
na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES, 
ktorými sa zavádzajú modernejšie informačné prostriedky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2 odsek 1 písmeno g)

g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, 
ktorá je podriadená inej zmluve.

g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, 
ktorá dopĺňa inú zmluvu.

Odôvodnenie

Právne objasnenie: pojem „dopĺňa“ presnejšie definuje právny vzťah medzi zmluvami, 
vzhľadom na to, že doplnková zmluva nemusí byť bezpodmienečne „podriadená“ hlavnej 
zmluve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa každou 1. Členské štáty zabezpečia, aby sa každou 
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reklamou vyjadrila možnosť získania 
písomných informácií uvedených v odseku 2 
s uvedením, kde tieto informácie možno 
získať.

reklamou vyjadrila možnosť získania 
písomných informácií uvedených v odseku 2 
na papierovom alebo akomkoľvek inom 
trvalom nosiči s uvedením, kde tieto 
informácie možno získať.

Odôvodnenie

Táto definícia je totožná s definíciou uvedenou v článku 2 písm. f) smernice 200/65/ES, ktorú 
sa navrhuje začleniť do článku 2 ods. 1 písm. fa) (nové) tohto návrhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3 odsek 2 úvodná časť

2. Obchodník poskytne spotrebiteľovi, ktorý 
informácie žiada. písomné informácie, ktoré 
okrem všeobecného opisu produktu zahŕňajú 
v prípade potreby aspoň stručné a presné 
informácie o týchto skutočnostiach:

2. Obchodník poskytne spotrebiteľovi, ktorý 
informácie žiada, písomné informácie na 
papierovom alebo akomkoľvek inom 
trvalom nosiči, ktoré okrem všeobecného 
opisu produktu zahŕňajú aspoň stručné a 
presné informácie o týchto skutočnostiach:

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je:

1) použiť rovnakú definíciu ako v článku 2, písm.  f) smernice 2002/65/ES a

2) zabezpečiť spotrebiteľom vysokú úroveň informovanosti, a tak užitočným spôsobom 
odpovedať na časté a rozličné sťažnosti spotrebiteľov v súvislosti s nedostatočnosťou 
dostupných informácií z kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 4 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, že zmluva sa 
vyhotoví písomne a v jednom z úradných
jazykov Spoločenstva na základe výberu 
spotrebiteľa.

1. Členské štáty zabezpečia, že zmluva sa 
vyhotoví písomne na papierovom alebo 
inom trvalom nosiči v jazyku alebo 
jazykoch členského štátu, v ktorom má 
spotrebiteľ bydlisko alebo ktorého je 
občanom. Tento jazyk alebo tieto jazyky 
musia byť v každom prípade úradnými 
jazykmi Spoločenstva, podľa výberu 
spotrebiteľa. Členský štát, v ktorom má 
spotrebiteľ bydlisko, však môže vyžadovať, 
aby sa informácie uvedené v odseku 2 
vyhotovili aspoň v jazyku alebo v jednom 
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z jazykov spotrebiteľa, ktorý musí byť 
úradným jazykom Spoločenstva, a aby 
obchodník dodal spotrebiteľovi úradný 
preklad týchto informácií do jazyka alebo 
do jedného z jazykov členského štátu, 
v ktorom sa nehnuteľný alebo hnuteľný 
majetok nachádza, pričom tento jazyk musí 
byť úradným jazykom Spoločenstva.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je:

1) použiť podobnú definíciu ako v článku 2, písm.  f) smernice 2002/65/ES a

2) v súlade s neformálnym postojom, ktorý v súčasnosti zaujíma Rada v tejto oblasti 
zabezpečiť, že jazykový režim poskytne spotrebiteľovi vysokú úroveň ochrany bez toho, aby to 
znamenalo prehnané náklady pre odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4 odsek 2 pododseky 1 a 2

2. Písomné informácie uvedené v článku 3 
ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a 
nemenia sa, pokiaľ sa strany výslovne 
nedohodnú inak alebo pokiaľ tieto zmeny 
nevyplývajú z okolností, nad ktorými 
obchodník nemá kontrolu. 

2. Písomné informácie na papierovom alebo 
inom trvalom nosiči uvedené v článku 3 
ods. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a 
ich postúpenie spotrebiteľovi sa musí 
uskutočniť vhodným, objektívnym a jasným 
spôsobom, pričom sa použije veľkosť 
písma, ktorá umožňuje ľahké čítanie. Tieto 
písomné informácie sa nemenia, pokiaľ 
zmeny nevyplývajú z nepredvídateľných 
a neočakávaných okolností, nad ktorými 
obchodník nemá kontrolu s dôsledkami, 
ktorým obchodník nemohol zabrániť ani 
pri vynaložení najväčšieho možného úsilia.

Zmeny vyplývajúce z okolností, nad ktorými 
obchodník nemá kontrolu, sa spotrebiteľovi 
oznámia predtým, ako sa uzavrie zmluva.

Takéto zmeny sa spotrebiteľovi oznámia 
písomne na papierovom alebo inom 
trvalom nosiči predtým, ako sa uzavrie 
zmluva.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je:

1) zosúladiť znenie s PDN 7;
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2) zabezpečiť, že zaradenie podstatných informácií nebude podliehať ľubovôli zmluvných 
strán. Skúsenosť ukázala, že výraz „pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak“ umožňuje 
niektorým obchodníkom, aby jednostranne navrhovali zmluvy o členstve, v ktorých navádzajú 
spotrebiteľa, aby mimovoľne súhlasil s tým, že nebude mať prístup k informáciám, čo 
poškodzuje jeho záujmy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4 odsek 3a (nový)

3a. Spotrebiteľ v každom prípade dostane 
kópiu zmluvy na papierovom alebo inom 
trvalom nosiči. 

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť spotrebiteľovi čo najvyššiu úroveň informovanosti v kontexte 
cieľa zabezpečiť vysokú úroveň ochrany a stabilné a transparentné podmienky na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal 
spotrebiteľ po uzatvorení zmluvy právo na 
odstúpenie bez uvedenia dôvodu počas 
obdobia 14 dní od podpísania zmluvy alebo 
záväznej predbežnej zmluvy oboma 
stranami. Ak je štrnásty deň dňom 
pracovného pokoja, uvedená lehota sa 
predĺži na prvý pracovný deň po tomto 
termíne.

1. 1. Členské štáty zabezpečia, aby mal 
spotrebiteľ po uzatvorení zmluvy právo na 
odstúpenie bez uvedenia dôvodu počas 
nepretržitého obdobia 21 dní od podpísania 
konečnej zmluvy oboma stranami. Ak je 
dvadsiaty prvý deň dňom pracovného 
pokoja, uvedená lehota sa predĺži na prvý 
pracovný deň po tomto termíne.

Odôvodnenie

Predaj takýchto nehnuteľností sa často uskutočňuje, keď je potenciálny kupujúci 
na dovolenke, a preto je 14 dní príliš málo na objektívne zhodnotenie toho, či chce kupujúci 
kúpu skutočne uskutočniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5 odsek 2

2. Ak v zmluve nie sú zahrnuté všetky 
informácie uvedené v písm. a) až p) prílohy 
I a písm. a) a b) prílohy II, ale informácie sú 
poskytnuté písomne do troch mesiacov od 

2. Ak v zmluve nie sú zahrnuté všetky 
informácie uvedené v písm. a) až p) 
prílohy I a písm. a) a b) prílohy II, ale 
informácie sú poskytnuté písomne na 
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podpísania zmluvy, lehota na odstúpenie sa 
začína dňom, keď spotrebiteľ dostane tieto 
informácie.

papierovom alebo inom trvalom nosiči do 
troch mesiacov od podpísania zmluvy, 
lehota na odstúpenie sa začína dňom, keď 
spotrebiteľ dostane tieto informácie. Ak sa 
tieto informácie neposkytnú v uvedenej 
lehote, zmluva je neplatná.

Odôvodnenie

Objasnenie zamerané na posilnenie právnej istoty v texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 5 odsek 3

3. Ak informácie uvedené v písm. a) až p) 
prílohy I a písm. a) a b) prílohy II neboli 
poskytnuté písomne do troch mesiacov od 
podpísania zmluvy, právo na odstúpenie 
končí po 3 mesiacoch a 14 dňoch od 
podpísania zmluvy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V PDN 16 sa navrhuje, že pokiaľ sa príslušné informácie neposkytntnú v uvedenej lehote, 
zmluva je neplatná. Stanovenie obdobia pre odstúpenie od zmluvy sa takto javí ako 
neopodstatnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 5 odsek 5

5. Ak spotrebiteľ uplatní právo na 
odstúpenie, vyžaduje sa, aby uhradil len tie 
výdavky, ktoré v súlade s vnútroštátnymi 
predpismi vznikli v dôsledku uzavretia 
zmluvy a odstúpenia od zmluvy v súvislosti 
s právnymi formalitami, ktoré je potrebné 
splniť pred termínom uvedeným v odseku 
1. Tieto výdavky sa v zmluve výslovne 
uvádzajú.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Právo na slobodné odstúpenie od zmluvy je právo ex tunc, t. j. jeho dôsledky majú spätný 
účinok na dátum podpisu zmluvy. Z toho vyplýva, že predajca nemôže od spotrebiteľa žiadať, 
aby znášal náklady spojené so zmluvou, ktorá nemá právny účinok. Skúsenosť ukázala, že 
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pokiaľ spotrebiteľ včas využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, často (a protizákonne) 
sa od neho žiada, aby uhradil administratívne výdavky, čo zvyčajne predstavuje prekážku pre 
uplatňovanie práva na slobodné odstúpenie od zmluvy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 5 odsek 6

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na 
odstúpenie stanovené v odseku 3, nežiada sa 
od neho, aby uhradil žiadne výdavky.

6. Ak spotrebiteľ uplatňuje právo na 
odstúpenie, nežiada sa od neho, aby uhradil 
akékoľvek výdavky.

Odôvodnenie

Právne objasnenie v súlade s PDN 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 6 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia zákaz všetkých 
zálohových platieb, poskytovania záruk, 
rezervácií peňazí prostredníctvom kreditnej 
karty, výslovného uznania dlhu alebo 
akejkoľvek kompenzácie zo strany 
spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo tretej 
strane pred skončením lehoty, počas ktorej 
spotrebiteľ môže uplatniť právo na 
odstúpenie v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

1. Členské štáty zabezpečia zákaz všetkých 
zálohových platieb, poskytovania záruk, 
rezervácií peňazí na bankovom účte alebo
prostredníctvom kreditnej alebo debetnej
karty, výslovného uznania dlhu alebo 
akejkoľvek kompenzácie zo strany 
spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo tretej 
strane pred skončením lehoty, počas ktorej 
spotrebiteľ môže uplatniť právo na 
odstúpenie v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zahrnúť rozličné spôsoby záruk prostredníctvom záloh/platieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 6 odsek 2

2. Zakazujú sa akékoľvek platby, 
poskytovanie záloh, rezervácie peňazí 
prostredníctvom kreditnej karty, uznanie 
dlhu alebo akejkoľvek kompenzácie zo 
strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo 
akejkoľvek tretej strane v prípade ďalšieho 
predaja predtým, ako sa samotný predaj 
vykoná alebo ako zmluva o ďalšom predaji 

2. Zakazujú sa akékoľvek platby, 
poskytovanie záloh, rezervácie peňazí na 
bankových účtoch alebo prostredníctvom 
kreditnej alebo debetnej karty, uznanie dlhu 
alebo akejkoľvek kompenzácie zo strany 
spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo 
akejkoľvek tretej strane v prípade ďalšieho 
predaja predtým, ako sa samotný predaj 
vykoná alebo ako zmluva o ďalšom predaji 
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iným spôsobom vyprší. iným spôsobom vyprší.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zahrnúť rozličné spôsoby záruk prostredníctvom záloh/platieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 7 odsek 1

1. Členské štáty zabezpečia, že ak 
spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie 
od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní 
nehnuteľností a iného majetku alebo 
dlhodobom dovolenkovom produkte, 
automaticky sa ukončia všetky doplnkové 
zmluvy vrátane zmlúv o výmene, a to bez 
uplatňovania pokuty.

1. Členské štáty zabezpečia, že ak 
spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie 
od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní 
nehnuteľností a iného majetku alebo 
dlhodobom dovolenkovom produkte, 
automaticky sa zrušia všetky doplnkové 
zmluvy vrátane zmlúv o výmene, a to bez 
akýchkoľvek nákladov pre spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Právne a jazykové objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 7 odsek 2

2. Ak je cena v plnej miere alebo čiastočne 
pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi 
poskytne obchodník alebo tretia strana na 
základe dohody medzi treťou stranou a 
obchodníkom, úverová zmluva sa ukončí 
bez pokuty ak spotrebiteľ uplatní svoje právo 
na odstúpenie od hlavnej zmluvy podľa 
článku 5.

2. Ak je cena v plnej miere alebo čiastočne 
pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi 
poskytne obchodník alebo tretia strana na 
základe dohody medzi treťou stranou 
a obchodníkom, úverová zmluva sa zruší bez 
akýchkoľvek nákladov pre spotrebiteľa, ak 
spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie 
od hlavnej zmluvy.

Odôvodnenie

Právne a jazykové objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 9 odsek 2 písmeno a)

a) orgány verejnej moci alebo ich 
zástupcovia;

a) úrady alebo orgány verejnej moci alebo 
ich zástupcovia;
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Odôvodnenie

Objasnenie, ktorým sa má rozšíriť druh príslušných organizácií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 10 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty zabezpečia, aby 
spotrebitelia a obchodníci mali k dispozícii 
kompletné informácie o právnych 
mechanizmoch a prístup k týmto 
mechanizmom v súlade s nariadením Rady 
(ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 
o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach1 , pokiaľ ide o mimosúdne riešenie 
sporov týkajúcich sa spotrebiteľa a o 
právne opatrenia súdnej a správnej povahy.
________
1 Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie 
v znení nariadenia Rady (ES) č. 1791/2006 
(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

Odôvodnenie

Vzhľadom na ich verejný charakter by kompletnosť informácií o  právnych mechanizmoch, 
ktoré majú k dispozícii spotrebitelia a obchodníci v súlade s nariadením Rady č. 44/2001 
z 22. decembra 2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a 
obchodných veciach, ako aj prístup k týmto mechanizmom mali zaručovať členské štáty, keďže 
cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj stabilné a transparentné 
podmienky na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Príloha I písmeno c)

c) ak sa zmluva vzťahuje na osobitnú 
nehnuteľnosť, presný opis a poloha tejto 
nehnuteľnosti; ak sa zmluva vzťahuje na 
niekoľko nehnuteľností (multirezorty), 
vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak 
sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie 
iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis 
ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

c) ak sa zmluva vzťahuje na osobitnú 
nehnuteľnosť, presný opis tejto 
nehnuteľnosti vrátane úrovne jej 
dokončenia,vybavenia a zariadenia, ako 
aj jej poloha; ak sa zmluva vzťahuje na 
niekoľko nehnuteľností (multirezorty), 
vhodný opis nehnuteľností a ich poloha; ak 
sa zmluva vzťahuje na ubytovacie zariadenie 
iné ako nehnuteľnosť, vhodný opis 
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ubytovacieho zariadenia a príslušenstva;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Príloha I písmeno ca) (nové)

ca) ak zmluva stanovuje právo na obývanie 
jednej z niekoľkých nehnuteľností 
v skupine nehnuteľnosťí, informácie o 
obmedzeniach obývania tejto nehnuteľnosti 
alebo, pokiaľ sa uplatňuje bodový systém, 
informácie o nutnosti získať ďalšie body 
umožňujúce obývať danú nehnuteľnosť;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Príloha I písmeno cb) (nové)

cb) informácie, ktoré poskytuje obchodník, 
zahŕňajú podrobnosti o všetkých 
obmedzeniach užívania tejto nehnuteľnosti 
a obmedzeniach vyplývajúcich z územného 
plánovania s plnými podrobnosťami 
všetkých územných rozhodnutí 
a stavebných povolení, ktoré sa 
nehnuteľnosti týkajú.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, že predávaná nehnuteľnosť bola postavená legálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Príloha I písmeno f)

f) spôsob zabezpečenia údržby a opráv 
ubytovacieho zariadenia a jeho správy a 

f) forma zabezpečenia údržby a opráv 
v ubytovacom zariadení a jeho správy 



AD\706416SK.doc 17/26 PE396.763v03-00

SK

manažmentu vrátane informácie o tom, či 
a ako môžu spotrebitelia vplývať na 
rozhodnutia o týchto otázkach, prípadne sa 
na takomto rozhodovaní podieľať;

a riadenia vrátane vymedzenia 
zodpovednosti zmluvných strán a 
informácie o tom, či a ako môžu 
spotrebitelia vplývať na rozhodnutia o týchto 
otázkach, prípadne sa na takomto 
rozhodovaní podieľať;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Príloha I písmeno g)

g) presný opis formy, akou sa náklady 
rozdelia medzi spotrebiteľov a ako a kedy 
možno tieto náklady zvýšiť; v prípade, že je 
to relevantné, informácie o tom, či sa na 
ubytovacie zariadenia vzťahuje nejaké 
zaťaženie, hypotéka, bremeno alebo iné 
zaznamenané záložné práva;

g) presný opis formy, akou sa náklady 
rozdelia medzi spotrebiteľov a ako a kedy 
možno tieto náklady zvýšiť; v prípade, že je 
to relevantné, informácie o tom, či je na 
ťarchu nároku na ubytovanie alebo iných 
práv odvodených zo zmluvy zaznamenané 
nejaké zaťaženie, hypotéka, bremeno alebo 
iné záložné práva;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Príloha I písmeno h)

h) presné obdobie, počas ktorého možno 
uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, 
a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, 
kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje 
zmluvné právo;

h) presné obdobie, počas ktorého možno 
uplatniť právo, ktoré je predmetom zmluvy, 
a ak je to potrebné, aj jeho trvanie; dátum, 
kedy môže kupujúci začať uplatňovať svoje 
zmluvné právo a právo na odstúpenie od 
zmluvy;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Príloha I písmeno i)

i) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, 
odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť 
spotrebiteľ za používanie spoločných 
zariadení a služieb; základ pre výpočet sumy 
poplatkov súvisiacich s užívaním 
nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky 
(napr. dane a príspevky) a režijné náklady 
(napr. správa, údržba a opravy);

i) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, 
odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť 
spotrebiteľ za používanie spoločných 
zariadení a služieb; metóda pre výpočet 
sumy poplatkov súvisiacich s užívaním 
nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky 
(napr. dane a príspevky) a režijné náklady 
(napr. správa, údržba a opravy);

Odôvodnenie
Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Príloha I písmeno j)

Tento PDN sa netýka slovenskej jazykovej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Príloha I písmeno k)

k) informácie o tom, či je možné zapojiť sa 
do schémy výmeny alebo ďalšieho predaja 
zmluvných práv, informácie o relevantných 
schémach a uvedenie nákladov súvisiacich 
s ďalším predajom a výmenou 
prostredníctvom týchto schém;

k) informácie o tom, či je možné zapojiť sa 
do schémy výmeny alebo ďalšieho predaja 
zmluvných práv, informácie o relevantných 
schémach a uvedenie nákladov súvisiacich 
s ďalším predajom a výmenou 
prostredníctvom týchto schém. Povinnosť 
poskytnúť informácie, na ktoré sa vzťahuje 
táto príloha, sa s nevyhnutnými úpravami 
uplatňuje aj na práva, ktoré sú predmetom 
výmeny alebo predaja.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha I písmeno m)
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m) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného 
uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré 
spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa 
článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na 
odstúpenie; ak je to vhodné, informácie 
o úprave ukončenia úverovej zmluvy 
a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v 
prípade odstúpenia od zmluvy; informácie 
o následkoch takéhoto odstúpenia; 

m) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch v prípade, ak by 
spotrebiteľ uplatnil toto právo; ak je to 
vhodné, informácie o úprave ukončenia 
úverovej zmluvy a doplnkovej zmluvy 
spojenej so zmluvou v prípade odstúpenia od 
zmluvy v súlade s článkom 5; informácie 
o následkoch takéhoto odstúpenia; 

Odôvodnenie

Právne objasnenie v súlade s PDN 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha I písmeno p)

p) informácie o existencii, obsahu, kontrole 
a uplatňovaní kódexov správania;

p) informácie o možnom uplatňovaní 
kódexov správania na predajcov 
a o možnostiach prístupu k týmto kódexom;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť poskytnutie informácií 
o tom, či je daný obchodník signatárom kódexov správania, a o možnostiach prístupu k ich 
obsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha I písmeno q)

q) možnosť mimosúdneho urovnania sporov. q) informácie o práve, ktoré sa vzťahuje na 
zmluvu, a prípadne možnosť mimosúdneho 
urovnania sporov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a objasniť otázku práva, ktoré sa vzťahuje 
na zmluvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha II písmeno b)
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b) primerané stanovenie termínu dokončenia 
ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými 
sa ubytovacie zariadenie v plnej miere 
uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, 
telefónne pripojenia);

b) primerané stanovenie termínu dokončenia 
ubytovacieho zariadenia a služieb, ktorými 
sa ubytovacie zariadenie v plnej miere 
uvedie do prevádzky (plyn, elektrina, voda, 
telefónne pripojenia) a podrobnosti o 
sankciách uplatniteľných v prípade, že  
primerane odhadnutý termín dokončenia sa 
nedodrží.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha II písmeno ba) (nové)

ba) ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že 
spotrebiteľ nie je povinný znášať žiadne 
ďalšie náklady, ani nepodlieha iným 
povinnostiam ako tým, ktoré sú uvedené 
v zmluve;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zaručiť, že spotrebiteľ nebude znášať 
žiadne ďalšie náklady, ani podliehať ďalším povinnostiam okrem tých, ktoré sú uvedené 
v zmluve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha II písmeno d)

d) záruka týkajúca sa dokončenia 
ubytovacieho zariadenia alebo záruka 
vzťahujúca sa na úhradu akejkoľvek platby 
v prípade, že ubytovacie zariadenie nie je 
dokončené, a ak je to vhodné, podmienky 
fungovania takýchto záruk.

d) záruka týkajúca sa dokončenia a kvality 
dokončenia ubytovacieho zariadenia alebo 
záruka vzťahujúca sa na úhradu akejkoľvek 
platby v prípade, že ubytovacie zariadenie 
nie je dokončené, a ak je to vhodné, 
podmienky fungovania takýchto záruk.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť, že úroveň dokončenia 
bude v plnej miere zodpovedať dohodnutej úrovni.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha III písmeno b)

b) presný charakter práva, ktoré je 
predmetom zmluvy;

b) presný charakter a obsah práva, ktoré je 
predmetom zmluvy, vrátane presného opisu 
práv, ktoré spotrebiteľovi zaručuje zmluva, 
a prípadných uplatniteľných obmedzení 
alebo obmedzených ponúk alebo časových 
obmedzení v prípade osobitných zliav;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť jasný a presný opis práv, 
ktoré sú predmetom zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha III písmeno d)

d) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ; d) celková cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť jasný a presný opis 
celkovej ceny, ktorú zaplatí spotrebiteľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha III písmeno ia) (nové)

ia) podmienky a účinky ukončenia zmluvy 
a informácie o zodpovednosti spotrebiteľa 
týkajúcej sa nákladov vyplývajúcich z tohto 
ukončenia;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zaviesť povinnosť informovať 
o možnostiach, podmienkach a dôsledkoch ukončenia zmluvy a o zodpovednosti spotrebiteľa, 
pokiaľ ide o výdavky vyplývajúce z tohto ukončenia. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha IV písmeno e)

e) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného 
uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré 
spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa 
článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na 
odstúpenie;

e) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy v súlade s článkom 5;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zaviesť povinnosť informovať 
o práve na odstúpenie od zmluvy podľa článku 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha IV písmeno ea) (nové)

ea) podmienky a účinky ukončenia zmluvy 
a informácie o zodpovednosti spotrebiteľa 
týkajúcej sa nákladov vyplývajúcich z tohto 
ukončenia;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zaviesť povinnosť informovať 
o možnostiach, podmienkach a dôsledkoch ukončenia zmluvy a o zodpovednosti spotrebiteľa, 
pokiaľ ide o výdavky vyplývajúce z tohto ukončenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha IV písmeno h)

h) informácie o existencii, obsahu, kontrole 
a uplatňovaní kódexov správania;

h) informácie o možnom uplatňovaní 
kódexov správania na predajcov 
a o možnostiach prístupu k týmto kódexom;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť poskytnutie informácií 
o tom, či je daný obchodník signatárom kódexov správania, a o možnostiach prístupu k ich 
obsahu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Príloha IV písmeno i)

i) možnosť mimosúdneho urovnania sporov. i) informácie o práve, ktoré sa vzťahuje na 
zmluvu, a prípadne možnosť mimosúdneho 
urovnania sporov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a objasniť otázku práva, ktoré sa vzťahuje 
na zmluvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha IV písmeno ia) (nové)

ia) ustanovenie, že postúpenie sa uskutoční 
bez poplatkov alebo výdavkov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť, že postúpenie sa 
uskutoční bez poplatkov alebo výdavkov s cieľom zabrániť tomu, aby napríklad v prípade 
zaťaženia hypotékou spotrebitelia neprišli o svoje práva. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha V písmeno b)

b) presný charakter práva, ktoré je 
predmetom zmluvy;

b) presný charakter a obsah práva, ktoré je 
predmetom zmluvy;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť, že postúpenie sa 
uskutoční bez poplatkov alebo výdavkov s cieľom zabrániť tomu, aby napríklad v prípade 
zaťaženia hypotékou spotrebitelia neprišli o svoje práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha V písmeno e)

e) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, 
odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť 
spotrebiteľ za používanie spoločných 

e) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ, 
odhadovaná suma, ktorú má zaplatiť 
spotrebiteľ za používanie spoločných 
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zariadení a služieb; základ pre výpočet sumy 
poplatkov súvisiacich s užívaním 
nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky 
(napr. dane a príspevky) a režijné náklady 
(napr. správa, údržba a opravy); 

zariadení a služieb; metóda pre výpočet
sumy poplatkov súvisiacich s užívaním 
nehnuteľnosti, povinné zákonné poplatky 
(napr. dane a príspevky) a režijné náklady 
(napr. správa, údržba a opravy); 

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha V písmeno i)

i) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch vrátane presného
uvedenia povahy a výšky nákladov, ktoré 
spotrebiteľ bude povinný uhradiť podľa 
článku 5 ods. 5, ak uplatní svoje právo na 
odstúpenie; ak je to vhodné, informácie 
o úprave ukončenia úverovej zmluvy 
a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v 
prípade odstúpenia od zmluvy; informácie 
o následkoch takéhoto odstúpenia;

i) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho dôsledkoch v prípade, že 
spotrebiteľ uplatní svoje právo na 
odstúpenie; ak je to vhodné, informácie 
o úprave ukončenia úverovej zmluvy 
a doplnkovej zmluvy spojenej so zmluvou v 
prípade odstúpenia od zmluvy v súlade 
s článkom 5; informácie o následkoch 
takéhoto odstúpenia; 

Odôvodnenie

Právne objasnenie v súlade s PDN 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha V písmeno ia) (nové)

ia) ustanovenie, že postúpenie sa uskutoční 
bez poplatkov alebo výdavkov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť, že postúpenie sa 
uskutoční bez poplatkov alebo výdavkov s cieľom zabrániť tomu, aby napríklad v prípade 
zaťaženia hypotékou spotrebitelia neprišli o svoje práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha V písmeno 1)
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l) informácie o existencii, obsahu, kontrole 
a uplatňovaní kódexov správania;

l) informácie o možnom uplatňovaní 
kódexov správania na predajcov 
a o možnostiach prístupu k týmto kódexom;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený a 
transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a tiež zabezpečiť poskytnutie informácií 
o tom, či je daný obchodník signatárom kódexov správania, a o možnostiach prístupu k ich 
obsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha V písmeno m)

m) možnosť mimosúdneho urovnania sporov m) informácie o práve, ktoré sa vzťahuje 
na zmluvu, a prípadne možnosť 
mimosúdneho urovnania sporov

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, ako aj otvorený 
a transparentný trh, ktorý podporuje konkurenciu, a objasniť otázku práva, ktoré sa vzťahuje 
na zmluvu.
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