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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Od prijatia smernice 94/47/ES 
Európskeho parlamentu a Rady 
z 26. októbra 1994 týkajúcej sa ochrany 
kupujúcich v súvislosti s niektorými 
prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo 
vymedzené užívanie nehnuteľností došlo 
k vývoju v oblasti časovo vymedzeného 
užívania nehnuteľností a na trhu sa objavili 
nové podobné produkty. Smernica 
94/47/ES nepokrýva tieto nové produkty 
ani určité transakcie súvisiace s časovo 
vymedzeným užívaním nehnuteľností, ako 
napr. ďalší predaj a výmenu. Okrem toho 
skúsenosti pri uplatňovaní smernice 
94/47/ES ukázali, že niektoré body už 
pokryté sú a nie je potrebné ich 
aktualizovať alebo objasňovať.

(1) Od prijatia smernice 94/47/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 26.
októbra 1994 týkajúcej sa ochrany 
kupujúcich v súvislosti s niektorými 
prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo 
vymedzené užívanie nehnuteľností došlo 
k vývoju v oblasti časovo vymedzeného 
užívania nehnuteľností a na trhu sa objavili 
nové podobné produkty alebo produkty, 
ktoré vyvolávajú dojem podobnosti a často 
sú navrhnuté tak, aby sa na ne 
nevzťahovali ustanovenia uvedenej 
smernice. Smernica 94/47/ES nepokrýva 
tieto nové produkty ani určité transakcie 
súvisiace s časovo vymedzeným užívaním 
nehnuteľností, ako napr. ďalší predaj 
a výmenu. Okrem toho skúsenosti pri 
uplatňovaní smernice 94/47/ES ukázali, že 
niektoré, už pokryté body, treba 
aktualizovať alebo objasniť s cieľom 
predísť tomu, aby sa vyvíjali nové 
dovolenkové produkty navrhnuté tak, aby 
sa tieto právne predpisy na ne 
nevzťahovali.

Odôvodnenie

Problémom súčasnej smernice je, že bezohľadné agentúry jej ustanovenia ľahko obchádzajú.
Nová smernica by mala byť čo najjednoznačnejšia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) S cieľom prispieť k právnej istote 
a v plnej miere dosiahnuť výhody 
vnútorného trhu pre spotrebiteľov a obchod 
je potrebná ďalšia aproximácia príslušných 
zákonov členských štátov. Členské štáty by 
však mali mať naďalej možnosť 
uplatňovať prísnejšie pravidlá pri 
niektorých aspektoch.

(3) S cieľom prispieť k právnej istote 
a v plnej miere dosiahnuť výhody 
vnútorného trhu pre spotrebiteľov a obchod 
je potrebná ďalšia aproximácia príslušných 
zákonov členských štátov. Z istého 
hľadiska sa potvrdilo, že treba uplatniť 
plnú harmonizáciu.

Odôvodnenie

V záujme dosiahnutia optimálnej úrovne ochrany spotrebiteľa a bez ohľadu na skutočnosť, že 
navrhovaný nástroj je smernica, by sa mala nariadiť plná harmonizácia niektorých kľúčových 
aspektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(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) Touto smernicou by nemali byť 
dotknuté vnútroštátne právne predpisy 
týkajúce sa predaja a registrácie 
nehnuteľného alebo hnuteľného majetku, 
podmienok režimov usadenia sa 
a povoľovania alebo požiadaviek na 
udeľovanie povolení a určovania právneho 
charakteru práv, ktoré sú predmetom 
zmlúv pokrytých touto smernicou.

Odôvodnenie

Touto smernicou nesmú byť dotknuté ani vnútroštátne pravidlá týkajúce sa predaja majetku. 
Právne predpisy týkajúce sa registrácie a majetku každopádne spolu úzko súvisia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Mali by sa jasne definovať rôzne
produkty pokryté touto smernicou 
a objasniť a aktualizovať ustanovenia 
týkajúce sa predbežných informácií 
o zmluve.

(5) Typy produktov pokryté touto 
smernicou by sa mali jasne definovať tak, 
aby sa zabránilo obchádzaniu jej 
ustanovení, a ustanovenia týkajúce sa 
predbežných informácií o zmluve, zmluvy 
a lehoty na odstúpenie, by sa mali objasniť 
a aktualizovať.

Odôvodnenie

Problémom súčasnej smernice je, že bezohľadné agentúry jej ustanovenia ľahko obchádzajú.
Nová smernica by mala byť čo najjednoznačnejšia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Vzhľadom na osobitné ťažkosti 
súvisiace s určitými dlhodobými 
dovolenkovými produktmi sa musí presne 
definovať to, čo tento výraz zahŕňa, 
a musia sa navrhnúť osobitné pravidlá na 
zabránenie zneužívaniu.

Odôvodnenie

Produkty zahrnuté pod pojmom „dlhodobé dovolenkové produkty“ sa líšia od časovo 
vymedzeného užívania majetku, keďže ich súčasťou nikdy nie sú práva na nehnuteľnosť, 
z čoho vyplýva potreba osobitných pravidiel. Je nevyhnutná presná definícia s cieľom odlíšiť 
ich od časovo vymedzeného užívania majetku a od iných dohôd a programov, na ktoré sa táto 
smernica nemá vzťahovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Dlhodobé dovolenkové produkty 
v zmysle tejto smernice sa musia odlíšiť 
od časovo vymedzeného užívania majetku, 
dovolenkových pobytov, poukazov na 
zľavu a vernostných programov, kde 
udelené zľavy alebo body sú súčasťou 
protihodnoty za kúpu ubytovania alebo 
letu a nepredstavujú produkt ako taký; pri 
zvažovaní, či daný program predstavuje 
dlhodobý dovolenkový produkt v zmysle 
tejto smernice treba zohľadniť najmä 
neúplný charakter zliav alebo iných, 
údajne poskytnutých výhod, skutočnosť, 
že sú nadobudnuté priamo za platbu alebo 
výmenou za body, ktoré sa nezbierajú na 
základe počtu nocí strávených 
v ubytovacom zariadení za platbu alebo 
precestované míle a skutočnosť, že 
subjekt, ktorý poskytuje alebo 
sprostredkúva poskytnutie zliav alebo 
výhod, je často iný, ako subjekt, ktorý 
predáva dlhodobý dovolenkový produkt.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné vymedziť dlhodobé dovolenkové produkty v zmysle smernice tak, aby zahŕňali 
všetky ich podoby a pri tom vylúčili produkty a služby, na ktoré sa smernica nemá vzťahovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Mal by sa objasniť zákaz vyberania 
zálohových platieb zo strany obchodníkov 
a tretích strán pred ukončením lehoty na 
odstúpenie od zmluvy s cieľom zlepšiť 
ochranu spotrebiteľa. Pri ďalšom predaji

(8) Mal by sa objasniť zákaz vyberania 
zálohových platieb zo strany obchodníkov 
a tretích strán s cieľom zlepšiť ochranu 
poskytovanú spotrebiteľovi. V prípade
ďalšieho predaja by sa mal zákaz na 
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by sa mal zákaz na vyberanie zálohových 
platieb uplatňovať dovtedy, kým sa 
neuskutoční samotný predaj alebo kým 
neskončí zmluva o ďalšom predaji.

vyberanie akýchkoľvek platieb uplatňovať 
dovtedy, kým sa neuskutoční samotný 
predaj alebo kým neskončí zmluva 
o ďalšom predaji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V prípade odstúpenia od zmluvy, kde je 
cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá 
úverom, ktorý spotrebiteľovi zaručí 
obchodník alebo tretia strana na základe 
dohody medzi touto treťou stranou 
a obchodníkom, by sa mala úverová 
zmluva ukončiť bez pokuty. To isté by 
malo platiť v prípade doplnkových zmlúv 
týkajúcich sa členstva vo výmenných 
systémoch.

(9) V prípade odstúpenia od zmluvy, kde je 
cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá 
úverom, ktorý spotrebiteľovi zaručí 
obchodník alebo tretia strana na základe 
dohody medzi touto treťou stranou 
a obchodníkom, by sa mala úverová 
zmluva ukončiť bez ďalších nákladov 
účtovaných spotrebiteľovi. To isté by malo 
platiť v prípade doplnkových zmlúv 
týkajúcich sa členstva vo výmenných 
systémoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Spotrebiteľovi by mala byť poskytnutá 
ochrana podľa tejto smernice. To by sa 
malo vzťahovať aj na prípady, keď právne 
predpisy nečlenského štátu sú predpismi 
uplatniteľnými na túto zmluvu.

(10) Spotrebiteľovi by sa nemala odoprieť 
ochrana poskytnutá podľa tejto smernice.
To by sa malo vzťahovať aj na prípady, 
keď právne predpisy tretej krajiny sú 
predpismi uplatniteľnými na túto zmluvu 
a nehnuteľnosť sa nachádza v členskom 
štáte Európskej únie. Na tento účel by sa 
ustanovenia tejto smernice týkajúce sa 
lehoty na odstúpenie a informačných 
povinností mali považovať za 
ustanovenia, od ktorých sa v zmysle 
nariadenia (ES) č. ..../2008 Európskeho 
parlamentu a Rady z ... o práve 
uplatniteľnom na zmluvné záväzky (Rím 
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I)1 nedá odchýliť zmluvou .
____________________
1 Ú. v. EÚ L XX, xx/xx/xx, p. x.

Odôvodnenie

Toto objasnenie sa javí ako potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Právne predpisy uplatniteľné pri 
zmluvách týkajúcich sa časovo 
obmedzených práv na využívanie 
nehnuteľností alebo dlhodobých 
dovolenkových produktov by sa mali určiť 
v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) 
č. ..../2008 (Rím I). Súdy, ktoré majú 
právomoc rozhodovať v konaniach 
týkajúcich sa časovo obmedzených práv 
na využívanie nehnuteľností alebo 
dlhodobých dovolenkových produktov 
vrátane akýchkoľvek súvisiacich 
vedľajších alebo doplnkových vzťahov, by 
sa mali určiť v súlade s oddielom 4 
Právomoc vo veciach spotrebiteľských 
zmlúv nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 
z 22. decembra 2000 o právomoci 
a o uznávaní a výkone rozsudkov 
v občianskych a obchodných veciach1

s výnimkou prípadov, keď predmetom 
sporu je existencia, druh alebo rozsah 
vecného práva.

_______________
1 Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1. Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 
1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).
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Odôvodnenie

Akékoľvek pochybnosti týkajúce sa súdnej príslušnosti by sa mali odstrániť, aby sa predišlo 
nepotrebným sporom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
boli spotrebitelia účinne informovaní 
o vnútroštátnych ustanoveniach 
transponujúcich túto smernicu a podporiť 
obchodníkov v poskytovaní informácií o 
svojich kódexoch správania platných 
v tejto oblasti.

(14) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
spotrebitelia boli účinne informovaní 
o vnútroštátnych ustanoveniach 
transponujúcich túto smernicu 
a upozornení na možné zneužitie 
a použitie spôsobov predaja vystavujúcich 
kupujúceho vysokému tlaku najmä 
v oblasti dlhodobých dovolenkových 
produktov. Mali by upriamiť ich 
pozornosť na existenciu kódexov 
správania a význam členstva v schválenej
odvetvovej organizácii. Obchodníci by 
mali byť vyzvaní, aby zverejnili a poskytli 
informácie o svojich kódexoch správania.
Komisia by mala pomôcť cezhraničným 
informačným kampaniam a podporovať 
ich najmä prostredníctvom svojej 
internetovej stránky.

Odôvodnenie

Táto smernica by nemala prehliadať zneužívanie vyskytujúce sa v odvetví dlhodobých 
dovolenkových produktov.

Je tiež dôležité, aby Komisia pomáhala organizovať cezhraničné kampane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Nadpis (nový), ktorý sa vkladá pred článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiel 1: Spoločné ustanovenia
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica neovplyvňuje vnútroštátne 
právne predpisy, keďže sa v nej ustanovujú 
všeobecné zmluvné právne nápravné 
opatrenia, ktorými sa spotrebiteľom 
umožňuje ukončiť zmluvu.

Touto smernicou nie sú dotknuté
vnútroštátne právne predpisy ustanovujúce 
všeobecné opravné prostriedky pre 
zmluvné právo, ani vnútroštátne právne 
predpisy týkajúce sa predaja a registrácie 
nehnuteľného alebo hnuteľného 
majetku, podmienok usadenia sa 
a povoľovania a určovania právneho 
charakteru práv, ktoré sú predmetom 
zmlúv pokrytých touto smernicou.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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:

vypúšťa sa

(a) východiskový bod práva na 
odstúpenie;
(b) formy uplatňovania práva na 
odstúpenie;
(c) vplyvy uplatňovania práva na 
odstúpenie.

Odôvodnenie

Treba plne zosúladiť právo na odstúpenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 dlhšie ako jeden rok, 
prostredníctvom ktorej spotrebiteľ za 
platbu nadobúda opakujúce sa právo 
využiť jedno alebo viac ubytovacích 
zariadení s príslušenstvom alebo bez 
neho;

Odôvodnenie

Pojem „kompenzácia“ je špecifický pre jeden právny systém. Právne predpisy Spoločenstva 
by mali využívať neutrálnu terminológiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) „dlhodobý dovolenkový produkt“ 
znamená zmluvu na obdobie viac ako 
jeden rok, prostredníctvom ktorej 
spotrebiteľ nadobúda za kompenzáciu
hlavne právo získať zľavy alebo iné 
výhody pri ubytovaní, a to v spojení 
s cestou alebo inými službami alebo bez 
nich;

b) „dlhodobý dovolenkový produkt“ 
znamená zmluvu na obdobie dlhšie ako 
jeden rok akokoľvek popísanú alebo 
pomenovanú, prostredníctvom ktorej 
spotrebiteľ nadobúda za platbu najmä
právo získať prostredníctvom rezervačnej 
schémy alebo inak, zľavy alebo iné 
výhody pri ubytovaní s príslušenstvom 
alebo bez neho, a to v spojení s cestou 
alebo inými službami alebo bez nich;
pojem dlhodobé dovolenkové produkty 
nezahŕňa časovo vymedzené užívanie 
majetku, zájazdové dovolenkové pobyty, 
poukazy na zľavu a vernostné programy 
používané na podporu predaja a vernosti 
zákazníkov, ktoré sami o sebe 
nepredstavujú produkt;
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Odôvodnenie

Je nevyhnutné vymedziť dlhodobé dovolenkové produkty v zmysle smernice tak, aby zahŕňali 
všetky ich podoby a pri tom vylúčili produkty a služby, na ktoré sa smernica nemá vzťahovať.
Ustanovenie treba čítať v spojení s novým odôvodnením 5b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) „ďalší predaj“ znamená zmluvu, podľa 
ktorej obchodník za kompenzáciu pomáha 
spotrebiteľovi predať alebo kúpiť podiel
v systéme časovo vymedzeného užívanie 
nehnuteľností a iného majetku alebo 
dlhodobý dovolenkový produkt;

c) „ďalší predaj“ znamená zmluvu, podľa 
ktorej obchodník koná za platbu ako 
sprostredkovateľ pre spotrebiteľa pri 
predaji alebo kúpe podielu v systéme 
časovo vymedzeného užívania 
nehnuteľností a iného majetku alebo 
dlhodobého dovolenkového produktu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) „výmena“ znamená zmluvu, podľa 
ktorej sa spotrebiteľ za kompenzáciu stáva 
členom schémy, ktorá mu umožňuje 
zmeniť miesto a/alebo čas svojho podielu 
timeshare (časovo vymedzeného užívania 
nehnuteľností a iného majetku) formou 
výmeny;

d) „výmena“ znamená doplnkovú zmluvu, 
podľa ktorej sa spotrebiteľ za peniaze 
alebo za peňažnú hodnotu stáva členom 
schémy, ktorá mu umožňuje užívať si 
výhody ubytovania s príslušenstvom alebo 
bez neho výmenou za to, že poskytne 
dočasný prístup k výhodám jeho časovo 
vymedzeného užívania nehnuteľností 
a iného majetku tretej strane;

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zrozumiteľnejšia definícia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) „spotrebiteľ“ znamená každú fyzickú 
osobu, ktorá koná na účely, ktoré sú mimo 
rámca jej obchodu, spoločnosti alebo 
profesie;

f) „spotrebiteľ“ znamená fyzickú osobu, 
ktorá koná na účely, ktoré nespadajú do 
rámca jej obchodnej činnosti, živnosti,
remesla alebo profesie;

Odôvodnenie

Oprava chyby v anglickom znení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(g) „doplnková zmluva“ znamená zmluvu, 
ktorá svojim obsahom alebo účelom závisí 
od existencie zmluvy o časovo 
vymedzenom užívaní majetku alebo 
dlhodobom dovolenkovom produkte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia, aby každá 
reklama obsahovala výrazné označenie, že 
informácie uvedené v článku 3a musia 
byť k dispozícii pred uzavretím zmluvy 
a že budú súčasťou zmluvy. V reklame sa 
tiež uvedie, kde je možné tieto informácie 
konzultovať.

2. Obchodník poskytne spotrebiteľovi, 
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ktorý informácie žiada. písomné 
informácie, ktoré okrem všeobecného 
opisu produktu zahŕňajú v prípade 
potreby aspoň stručné a presné 
informácie o týchto skutočnostiach:
(a) v prípade časovo obmedzeného 
užívania nehnuteľností a iného majetku 
informácie stanovené v prílohe I a ak sa 
zmluva týka ubytovacieho zariadenia vo 
výstavbe, informácie stanovené v prílohe 
II;
(b) v prípade dlhodobého dovolenkového 
produktu informácie stanovené v prílohe 
III;
(c) v prípade ďalšieho predaja informácie 
stanovené v prílohe IV;
(d) v prípade výmeny informácie 
stanovené v prílohe V;
3. V prípade ďalšieho predaja sa 
povinnosť obchodníka poskytovať 
informácie v zmysle odseku 2 vzťahuje na 
spotrebiteľa, ktorý môže byť zmluvnou 
stranou v zmluve o ďalšom predaji.

2. Informácie uvedené v článku 3a ods. 1 
budú poskytnuté spotrebiteľovi na 
akomkoľvek mieste, kam je pozvaný na 
účel ponuky časovo obmedzeného 
užívania majetku alebo kde sa propaguje 
alebo ponúka dlhodobý dovolenkový 
produkt.

4. Informácie uvedené v odseku 2 sa 
pripravia v jednom z úradných jazykov 
Spoločenstva na základe výberu 
spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Je jasné, že sa používa mnoho zneužívajúcich predajných praktík, najmä na predaj 
dlhodobých dovolenkových produktov. Je dôležité ich eliminovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Informácie pred uzavretím zmluvy
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1. Predtým, ako spotrebiteľ prijme 
akúkoľvek ponuku alebo sa zaviaže 
akoukoľvek zmluvu, musí mu obchodník 
poskytnúť jasné, zrozumiteľné, presné 
a dostatočné informácie o týchto 
skutočnostiach:
a) v prípade časovo obmedzeného 
užívania nehnuteľností a iného majetku 
informácie stanovené v prílohe I a ak sa 
zmluva týka ubytovacieho zariadenia vo 
výstavbe, informácie stanovené v prílohe 
II;
b) v prípade dlhodobého dovolenkového 
produktu informácie stanovené v prílohe 
III;
c) v prípade ďalšieho predaja informácie 
stanovené v prílohe IV;
d) v prípade výmeny informácie stanovené 
v prílohe V.
Obchodník poskytne informácie 
v písomnej forme a zdarma.
2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
vyhotovia podľa výberu spotrebiteľa buď 
v jazyku krajiny jeho bydliska alebo 
v jazyku krajiny, ktorej je občanom 
v prípade, že tento jazyk je úradným 
jazykom Spoločenstva.
3. Spotrebiteľ pripojením svojho podpisu 
alebo elektronickým spôsobom potvrdí, že 
si prečítal informácie uvedené v odseku 1 
a že im porozumel.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh z veľkej miery vychádza z textu Rady s niekoľkými 
zmenami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Členské štáty zabezpečia minimálne to, 
že zmluva sa vyhotoví písomne a podľa 
výberu spotrebiteľa buď v jazyku krajiny 
jeho bydliska alebo v jazyku krajiny, 
ktorej je občanom v prípade, že tento jazyk 
je úradným jazykom Spoločenstva.

V prípade, že takýto jazyk nie je pôvodným 
jazykom zmluvy, verzia poskytnutá 
spotrebiteľovi bude úradným prekladom.
V takomto prípade bude mať spotrebiteľ 
k dispozícii aj zmluvu v pôvodnom jazyku.
1a. Spotrebiteľ sa bude môcť vzdať práva 
uvedeného v prvom pododseku odseku 1 
a vybrať si iný jazyk za predpokladu, že je 
to jeden z úradných jazykov Spoločenstva.
Takéto vzdanie sa bude vykonané 
písomnou formou.

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. Informácie uvedené v článku 3a ods. 1
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.

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

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

V zmluve sa takéto zmeny výslovne 
uvádzajú.

V zmluve sa takéto zmeny výslovne 
uvádzajú.

2a. Okrem údajov uvedených v článku 3a 
ods. 1, sa v zmluve uvedú tieto informácie:
a) totožnosť a bydlisko (sídlo) zmluvných 
strán;
b) dátum a miesto uzatvorenia zmluvy,
a podpis obidvoch zmluvných strán.

3. Pred podpísaním zmluvy obchodník 
výslovne upriami spotrebiteľovu pozornosť 

3. Pred uzatvorením zmluvy obchodník 
upriami spotrebiteľovu pozornosť na to, že 
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na to, že existuje právo odstúpiť od zmluvy 
a na dĺžku lehoty na odstúpenie uvedenú 
v článku 5, ako aj na zákaz vyberania záloh 
počas tejto lehoty na odstúpenie 
podľa článku 6.

existuje právo odstúpiť od zmluvy a na 
dĺžku lehoty na odstúpenie uvedenú v 
článku 5, ako aj na zákaz vyberania záloh
počas tejto lehoty na odstúpenie 
podľa článku 6.

Zodpovedajúce klauzuly spotrebiteľ 
podpíše osobitne.

Príslušné zmluvné ustanovenia 
a informácie uvedené v článku 3a ods. 1 
spotrebiteľ podpíše osobitne.

Zmluva obsahuje samostatný formulár, 
ako je uvedené v prílohe VI, ktorý je 
určený na uľahčenie výkonu práva na 
odstúpenie v súlade s článkom 6.
3a. Spotrebiteľ dostane kópiu zmluvy 
v čase jej uzatvorenia.
3b. V prípade, že sa zmluva o časovo 
obmedzenom užívaní majetku má 
financovať úverom, o ktorom bol 
obchodník informovaný, zmluva o časovo 
obmedzenom užívaní majetku sa považuje 
za uzavretú za podmienky, že úver bude 
poskytnutý pred uplynutím lehoty na 
odstúpenie, ktorá je uvedená v článku 5 
ods. 1.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh čerpá z posledného textu Rady. Bol však pozmenený 
s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť a riešiť zložitý problém jazykov. So zreteľom na skutočnosť, že 
sa určite vyskytnú prípady, keď sa obchodník bude zaoberať so spotrebiteľmi pochádzajúcimi
z rôznych členských štátov, bolo by nerealistické a neúprimné zaviesť požiadavku, ktorá by 
mala za následok právnu neistotu. Požiadavka na to, aby bol preklad úradný, má za cieľ 
ochrániť spotrebiteľa.

Členským štátom sa musí umožniť zachovať ich aktuálnu možnosť uzákoniť prísnejšie 
procesné pravidlá poskytujúce spotrebiteľovi ochranu pri uzatváraní zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal 1. Členské štáty zabezpečia, aby mal 



PE400.443v02-00 18/37 AD\715942SK.doc

SK

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.

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.

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 podpísania zmluvy, lehota na 
odstúpenie sa začína dňom, keď spotrebiteľ 
dostane tieto informácie.

2. Ak zmluva neobsahuje všetky 
informácie uvedené v prílohe I bodoch a) 
až o), prílohe II, prílohe III bodoch a) až 
i), prílohe IV bodoch a) až g) alebo 
prílohe V bodoch a) až k), ale informácie 
sa poskytnú písomne do troch mesiacov 
odo dňa uzatvorenia zmluvy, lehota na 
odstúpenie sa začína dňom, keď spotrebiteľ 
dostane tieto informácie.

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.

3. Ak sa informácie uvedené v prílohe I 
bodoch a) až o), prílohe II, prílohe III 
bodoch a) až i), prílohe IV bodoch a) až g) 
alebo prílohe V bodoch a) až k)
neposkytnú písomne do troch mesiacov od 
uzatvorenia zmluvy, právo na odstúpenie 
zaniká po troch mesiacoch a štrnástich 
kalendárnych dňoch odo dňa uzatvorenia
zmluvy.

4. Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť 
svoje právo na odstúpenie pred vypršaním 
termínu, informuje o tom osobu, ktorej 
meno a adresa sú uvedené v zmluve na 
tento účel podľa písm. p) prílohy I. 
Termín sa považuje za dodržaný, ak sa 
oznámenie, v prípade, že je v písomnej 
forme, odošle pred jeho vypršaním.

4. Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť 
svoje právo na odstúpenie, pred uplynutím 
lehoty to dokázateľným spôsobom oznámi 
osobe, ktorej meno a adresa sú uvedené 
v zmluve a na samostatnom formulári
poskytnutom na tento účel. Príslušná 
lehota sa považuje za dodržanú, ak sa 
oznámenie, pokiaľ je vyhotovené 
v písomnej forme, poslalo pred jej 
uplynutím.

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

odstúpenie, nežiada sa od neho, aby uhradil 
akékoľvek výdavky.

Odôvodnenie

Odzrkadľuje text, o ktorom sa momentálne diskutuje v Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 
akýchkoľvek zálohových platieb, 
poskytovania záruk, viazania peňazí na 
účtoch, výslovného uznávania dlhu alebo 
akejkoľvek inej protihodnoty za časovo 
obmedzené používanie nehnuteľnosti 
alebo za dlhodobé dovolenkové produkty 
zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi 
alebo akejkoľvek tretej strane pred 
skončením lehoty, počas ktorej spotrebiteľ 
môže uplatniť právo na odstúpenie od 
zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3.

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 iným spôsobom vyprší.

2. Zakazujú sa akékoľvek zálohové platby, 
poskytovanie záruk, 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 iným spôsobom vyprší.

Odôvodnenie

Zosúľaďuje pôvodný text s verziou, o ktorej sa momentálne diskutuje v Rade.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Nadpis (nový), ktorý sa vkladá za článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiel 2: Ustanovenia osobitne sa 
týkajúce dlhodobých dovolenkových 
produktov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6a
Platby za dlhodobé dovolenkové produkty
Platby za dlhodobé dovolenkové produkty 
na obdobie od 18 mesiacov do 10 rokov sa 
splácajú v troch rovnakých splátkach, 
pričom druhá je splatná po uplynutí 
jednej tretiny obdobia zmluvy a tretia 
splátka po uplynutí dvoch tretín obdobia 
zmluvy.
Platby za dlhodobé dovolenkové produkty 
na obdobie viac ako 10 rokov sa splácajú 
v piatich rovnakých splátkach, pričom 
druhá, tretia, štvrtá a piata splátka je 
splatná po uplynutí jednej pätiny, dvoch, 
troch, resp. štyroch pätinách obdobia 
platnosti zmluvy.

Odôvodnenie

Existuje spôsob zneužívania zákazníkov, pri ktorom obchodník presvedčí zákazníka 
k zaplateniu veľkej sumy za dlhodobé dovolenkové produkty na začiatku, pričom sľúbená 
protihodnota sa ukáže z väčšej časti ako ilúzia. Keďže pôvodný predajca týchto produktov 
môže byť nevypátrateľný alebo v čase, keď sa spotrebiteľ domáha náhrady, môže byť 
zlikvidovaný, čím je akékoľvek konanie spotrebiteľa voči nemu neúčinné, systém postupnej 
platby by umožnil užitočnú ochranu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6b
Bez toho, aby bolo dotknuté právo na 
odstúpenie uvedené v článku 5, 
spotrebiteľ môže jednostranne zrušiť 
zmluvu na dlhodobý dovolenkový produkt 
bez toho, aby sa naňho vzťahovala 
pokuta, pokiaľ vypovedá zmluvu 14 dní 
pred ukončením ktoréhokoľvek 
splátkového obdobia podľa definície 
v článku 6a.
Toto právo sa nijako nedotýka práva na 
výpoveď na základe uplatniteľných 
právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 6c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6c
Poskytovatelia dlhodobých dovolenkových 
produktov uzavrú poistenie 
občianskoprávnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú spotrebiteľom v prípade 
neplnenia alebo nedostatočného plnenia 
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy 
a v prípade ich porušenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Nadpis (nový), ktorý sa vkladá za článok 6c a pred článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiel 3: Ukončenie doplnkových zmlúv 
a ostatné všeobecné ustanovenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sú právne predpisy vzťahujúce sa na 
zmluvu právnymi predpismi členského 
štátu, členské štáty zabezpečia, že žiadne 
klauzuly stanovené v tejto smernici, podľa 
ktorých sa spotrebiteľ zrieka svojich práv, 
nebudú záväzné.

Ak sú právne predpisy vzťahujúce sa na 
zmluvu právnymi predpismi členského 
štátu, členské štáty zabezpečia, že 
spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré 
mu poskytuje táto smernica, pokiaľ táto 
smernica neustanovuje inak.

2. Bez ohľadu na uplatniteľné právne 
predpisy sa spotrebiteľovi neodopiera 
ochrana udelená na základe tejto 
smernice, ak sa daná nehnuteľnosť 
nachádza na území členského štátu, alebo 
sa zmluva uzavrela v členskom štáte.

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia sú teraz obsiahnuté v nových článkoch 8a a 8b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Uplatniteľné právo a jurisdikcia

1. Právne predpisy uplatniteľné pri 
zmluvách týkajúcich sa časovo 
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obmedzených práv na využívanie 
nehnuteľností alebo dlhodobých 
dovolenkových produktov sa ustanovujú 
v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 
..../2008 (Rím I).
2. Súdy, ktoré majú právomoc rozhodovať 
v konaniach týkajúcich sa časovo 
obmedzených práv na využívanie 
nehnuteľností alebo dlhodobých 
dovolenkových produktov vrátane 
akýchkoľvek súvisiacich vedľajších alebo 
doplnkových vzťahov, sa určia v súlade 
s oddielom 4 Právomoc vo veciach 
spotrebiteľských zmlúv nariadenia (ES) 
č. 44/2001 s výnimkou prípadov, keď 
predmetom sporu je existencia, druh 
alebo rozsah vecného práva.

Odôvodnenie

Toto objasnenie sa zdá potrebné s cieľom vyhnúť sa zbytočným súdnym konaniam a odkazom 
na Európsky súdny dvor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8b
Prednosť kogentných ustanovení

Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa 
lehoty na odstúpenie a povinnosti 
poskytovať informácie sa považujú za 
ustanovenia, od ktorých sa v zmysle 
nariadenia (ES) č. ..../2008 (Rím I) nedá 
odchýliť zmluvou.

Odôvodnenie

Objasňuje právny stav.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 Informácie uvedené v článku 3a ods. 1

I. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI
a) identita a adresa strán vrátane 
osobitných informácií o obchodníkovom 
právnom štatúte v čase uzatvorenia 
zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto 
uzatvorenia zmluvy;

a) totožnosť a adresa obchodníka;

II. INFORMÁCIE 
O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH

b) presný charakter práva, ktorý je 
predmetom zmluvy a klauzula, ktorou sa 
stanovujú podmienky vykonávania tohto 
práva v rámci územia členského štátu 
(členských štátov), v ktorom sa 
nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) nachádza 
(nachádzajú) a ak sa tieto podmienky 
splnia alebo nesplnia, aké podmienky je 
ešte potrebné splniť;

b) presný charakter práva, ktoré je 
predmetom zmluvy a klauzula, ktorou sa 
stanovujú podmienky vykonávania tohto 
práva v rámci územia členského štátu 
(členských štátov), v ktorom sa 
nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) nachádza 
(nachádzajú) a ak sa tieto podmienky 
splnia alebo nesplnia, aké podmienky je 
ešte potrebné splniť;

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;
d) služby (napr. elektrina, voda, údržba, 
odvoz odpadkov), ku ktorým spotrebiteľ 
má alebo bude mať prístup a za akých 
podmienok;
e) spoločné zariadenia, ako je bazén, 
sauna atď., ku ktorým spotrebiteľ má 
alebo môže mať prístup, ak je to vhodné, 
a za akých podmienok;
f) forma zabezpečenia údržby a opráv 
v ubytovacom zariadení a jeho správy 
a riadenia vrátane informácie o tom, či 
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a ako môžu spotrebitelia ovplyvniť 
a rozhodovať o týchto otázkach, prípadne 
sa takéhoto rozhodovacieho procesu 
zúčastniť;
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;
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;

c) 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;

d) ak zmluva stanovuje právo na obývanie 
ubytovacieho zariadenia zvoleného 
spomedzi skupiny ubytovacích zariadení, 
informácie o akýchkoľvek obmedzeniach 
možnosti spotrebiteľa kedykoľvek obývať 
ktorékoľvek ubytovacie zariadenie zo 
skupiny ubytovacích zariadení;

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);
j) klauzula, v ktorej sa uvádza, že 
spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady 
než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;
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;
l) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) 
možno použiť v následnej komunikácii po 
predaji v súvislosti so zmluvou, napríklad 
pri rozhodnutiach o riadení, zvyšovaní 
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nákladov a vybavovaní otázok a sťažností.
m) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a jeho následkoch 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;
n) informácie o zákaze zálohových platieb 
počas obdobia, v rámci ktorého má 
spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy 
v súlade s článkom 5 ods.1 až 3.
o) informácia o tom, komu a akou formou 
sa zašle oznámenie o odstúpení od 
zmluvy;
p) informácie o existencii, obsahu 
a uplatňovaní kódexov správania;
q) možnosť mimosúdneho urovnania 
sporov.

III. INFORMÁCIE 
O NEHNUTEĽNOSTIACH
(e) ak sa zmluva vzťahuje na osobitnú 
nehnuteľnosť, presný opis tejto 
nehnuteľnosti a jej polohy vrátane, v 
prípade potreby, podrobností a kópií 
dokumentov z akéhokoľvek pozemkového 
registra, verejného registra, katastra 
nehnuteľností alebo podobných záznamov 
týkajúcich sa 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;
f) služby (napr. elektrina, voda, údržba, 
odvoz odpadkov), ku ktorým spotrebiteľ 
má alebo bude mať prístup, a za akých 
podmienok;
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g) v uplatniteľných prípadoch spoločné 
zariadenia, ako je bazén, sauna atď., ku 
ktorým spotrebiteľ má alebo môže mať 
prístup, a za akých podmienok;

IV. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
h) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ;
i) suma, ktorú má spotrebiteľ zaplatiť za 
služby (napr. elektrinu, vodu, údržbu, 
odvoz odpadkov);
j) ak je to uplatniteľné, suma, ktorú má 
spotrebiteľ zaplatiť za spoločné 
zariadenia, ako je bazén, sauna atď., ku 
ktorým spotrebiteľ má alebo môže mať 
prístup;
k) presný popis výpočtu všetkých nákladov 
súvisiacich so zmluvou o časovo 
vymedzenom užívaní majetku; spôsob, 
akým sa tieto náklady rozdelia medzi 
spotrebiteľov a ako a kedy možno tieto 
náklady zvýšiť; metóda použitá na výpočet 
sumy poplatkov súvisiacich s užívaním 
nehnuteľnosti, povinných zákonných 
poplatkov (napr. dane a príspevky) 
a režijných nákladov (napr. správa, 
údržba a opravy);
l) ak je to uplatniteľné, informácie o tom, 
či sa na ubytovacie zariadenia vzťahujú 
nejaké poplatky, hypotéky, bremená alebo 
iné zaznamenané záložné práva;
m) vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ 
nebude znášať žiadne ďalšie náklady 
alebo záväzky ako tie, ktoré sú uvedené 
v zmluve;
V. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD 
ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY
n) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a následkoch takéhoto odstúpenia;
ak je to uplatniteľné, informácie 
o spôsobe ukončenia akejkoľvek úverovej 
zmluvy a doplnkovej zmluvy, ktoré sú 
spojené s hlavnou zmluvou, v prípade 
odstúpenia od hlavnej zmluvy a následky 
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takéhoto ukončenia;
o) podrobnosti o tom, komu a akou 
formou sa zašle oznámenie o odstúpení od
zmluvy;
p) podmienky ukončenia zmluvy, následky 
ukončenia a informácie o akejkoľvek 
zodpovednosti spotrebiteľa za akékoľvek 
náklady vyplývajúce z ukončenia zmluvy;
q) informácie o zákaze zálohových platieb 
počas obdobia, v rámci ktorého má 
spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy 
v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;
VI. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
r) informácie o zabezpečení údržby 
a opráv v nehnuteľnosti a jej správy 
a riadenia vrátane informácií o tom, či 
a ako môžu spotrebitelia ovplyvniť 
a rozhodovať o týchto otázkach, prípadne 
sa takéhoto rozhodovacieho procesu 
zúčastniť;
s) informácie o tom, či je možné zapojiť 
sa do systému výmeny alebo ďalšieho 
predaja zmluvných práv, informácie 
o relevantnom systéme výmeny a uvedenie 
nákladov súvisiacich s ďalším predajom 
a výmenou prostredníctvom tohto 
systému;
t) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) 
možno použiť v komunikácii po predaji 
v súvislosti so zmluvou, napríklad pri 
rozhodnutiach o riadení, zvyšovaní 
nákladov a vybavovaní otázok a sťažností.
u) v prípade, že je obchodník signatárom 
kódexov správania, informácie o týchto 
kódexoch;
w) ak je to uplatniteľné, informácie 
o možnosti mimosúdneho urovnania 
sporov.

Odôvodnenie

Zodpovedá aktuálnemu textu Rady. Poskytovanie takýchto informácií by prispelo k ochrane 
spotrebiteľa proti nepravdivým informáciám týkajúcich sa vlastníctva alebo vlastníckeho 
nároku na nehnuteľnosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dodatočné požiadavky na ubytovacie 
zariadenia vo výstavbe podľa článku 3

Dodatočné požiadavky na ubytovacie 
zariadenia vo výstavbe podľa článku 3a

a) stav dokončenia ubytovacieho 
zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie 
zariadenie v plnej miere uvedie do 
prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne 
pripojenia);

a) stav dokončenia ubytovacieho 
zariadenia, služieb, ktorými sa ubytovacie 
zariadenie v plnej miere uvedie do 
prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne 
pripojenia); a akýchkoľvek zariadení, ku 
ktorým bude mať spotrebiteľ prístup;

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) termín dokončenia ubytovacieho 
zariadenia a služieb, ktorými sa ubytovacie 
zariadenie v plnej miere uvedie do 
prevádzky (plyn, elektrina, voda, telefónne 
pripojenia); a akýchkoľvek zariadení, ku 
ktorým bude mať spotrebiteľ prístup;

c) ak ide o konkrétnu nehnuteľnosť, číslo 
stavebného povolenia a názov (názvy) 
a adresa (adresy) príslušného orgánu alebo 
orgánov;

c) ak je to uplatniteľné, číslo stavebného 
povolenia a názov(y) a plná adresa(y) 
príslušného orgánu alebo orgánov, ak sa 
zmluva vzťahuje na konkrétnu 
nehnuteľnosť;

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) ak je to uplatniteľné, 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.

Odôvodnenie

Zodpovedá aktuálnemu textu Rady.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Príloha III

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 Informácie uvedené v článku 3a ods. 1

I. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI
a) identita a adresa strán vrátane 
osobitných informácií o obchodníkovom
právnom štatúte v čase uzatvorenia 
zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto 
uzatvorenia zmluvy;

a) totožnosť a adresa obchodníka a jeho 
právny štatút;

II. INFORMÁCIE O 
NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH

b) presný charakter práva, ktoré je 
predmetom zmluvy;

b) presný charakter a obsah práva, ktoré je 
predmetom zmluvy a presný popis práv, 
ktoré spotrebiteľovi zaručuje zmluva, 
vrátane akýchkoľvek obmedzení vo 
využívaní týchto práv spotrebiteľom 
(napr. obmedzená dostupnosť alebo 
obmedzené ponuky podľa zásady „kto prv 
príde, ten prv melie“, alebo časové 
obmedzenia pre zvláštne zľavy);

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

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

III. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
d) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ; d) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ vrátane 

akýchkoľvek opakovaných nákladov;
e) klauzula, v ktorej sa uvádza, že 
spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, 
než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

e) vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že 
spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, 
než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

f) označenie jazyka (jazykov), ktorý 
(ktoré) možno použiť v následnej 
komunikácii po predaji v súvislosti so 
zmluvou, napríklad pri vybavovaní otázok 
a sťažností;

IV. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD 
ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY
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g) 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;

f) informácie o práve na odstúpenie od 
zmluvy a dôsledky takéhoto odstúpenia;
ak je to uplatniteľné, informácie o spôsobe 
ukončenia akejkoľvek úverovej zmluvy 
a doplnkovej zmluvy, ktoré sú spojené 
s hlavnou zmluvou, v prípade odstúpenia 
od hlavnej zmluvy a následky takéhoto 
ukončenia;

h) informácie o zákaze zálohových platieb 
počas obdobia, v rámci ktorého má 
spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy 
v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;
i) informácia o tom, komu a akou formou 
sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

g) podrobnosti o tom, komu a akou formou 
sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

h) podmienky ukončenia zmluvy, následky 
ukončenia a informácie o akejkoľvek 
zodpovednosti spotrebiteľa za náklady 
spojené s ukončením zmluvy;
i) informácie o zákaze zálohových platieb 
počas obdobia, v rámci ktorého má 
spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy 
v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;
V. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
j) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) 
možno použiť v následnej komunikácii po 
predaji v súvislosti so zmluvou, napríklad 
pri vybavovaní otázok a sťažností;

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

k) v prípade, že je obchodník signatárom
kódexov správania, informácie o týchto 
kódexoch;

k) možnosť mimosúdneho urovnania 
sporov.

l) ak je to uplatniteľné, informácie 
o možnosti mimosúdneho urovnania 
sporov.

Odôvodnenie

Preberá  aktuálny text Rady.



PE400.443v02-00 32/37 AD\715942SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Príloha IV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 Informácie uvedené v článku 3a ods. 1

I. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI
a) identita a adresa strán vrátane 
osobitných informácií o obchodníkovom
právnom štatúte v čase uzatvorenia 
zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto 
uzatvorenia zmluvy;

a) totožnosť a adresa obchodníka a jeho 
právny štatút;

II. INFORMÁCIE O POSKYTNUTÝCH 
SLUŽBÁCH
b) presný popis služieb poskytnutých 
podľa zmluvy (napríklad marketing);
III. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

b) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ za služby 
spojené s ďalším predajom;

c) cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ za služby 
spojené s ďalším predajom;

c) klauzula, v ktorej sa uvádza, že 
spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, 
než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

d) vyhlásenie, že spotrebiteľ neznáša 
žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú 
uvedené v zmluve;

d) označenie jazyka (jazykov), ktorý 
(ktoré) možno použiť v následnej 
komunikácii s obchodníkom napríklad pri 
vybavovaní otázok a sťažností;

IV. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD 
ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY

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 o ďalšom predaji a o dôsledkoch 
takéhoto odstúpenia;

f) informácie o zákaze zálohových platieb 
až kým sa nevykoná samotný predaj, alebo 
kým sa inak neukončí zmluva o ďalšom 
predaji;
g) informácia o tom, komu a akou formou 
sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;

f) podrobnosti o tom, komu a akou formou 
sa zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy;
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g) podmienky ukončenia zmluvy, následky 
ukončenia a informácie o akejkoľvek 
zodpovednosti spotrebiteľa za náklady 
spojené s ukončením zmluvy;
h) informácie o zákaze zálohových platieb 
až kým sa nevykoná samotný predaj, alebo 
kým sa inak neukončí zmluva o ďalšom 
predaji;
V. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
i) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) 
možno použiť v následnej komunikácii 
s obchodníkom napríklad pri vybavovaní 
otázok a sťažností;

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

j) v prípade, že je obchodník signatárom
kódexov správania, informácie o týchto 
kódexoch;

i) možnosť mimosúdneho urovnania 
sporov.

k) ak je to uplatniteľné, informácie 
o možnosti mimosúdneho urovnania 
sporov.

Odôvodnenie

Odzrkadľuje aktuálny text Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Príloha V

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie uvedené v článku 3 ods. 2 Informácie uvedené v článku 3a ods. 1

I. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI
a) identita a adresa strán vrátane 
osobitných informácií o obchodníkovom
právnom štatúte v čase uzatvorenia 
zmluvy, podpisy strán a dátum a miesto 
uzatvorenia zmluvy;

a) totožnosť a adresa obchodníka a jeho 
právny štatút;

II. INFORMÁCIE 
O NADOBUDNUTÝCH PRÁVACH

b) presný charakter práva, ktoré je 
predmetom zmluvy;

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

c) vhodný opis nehnuteľností a ich c) vysvetlenie spôsobu fungovania 
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poloha; ak sa zmluva vzťahuje na 
ubytovacie zariadenie iné ako 
nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho 
zariadenia a príslušenstva;

výmenného systému a možnosti a formy 
výmeny, ako aj uvedenie počtu 
prístupných rezortov a počtu členov vo 
výmennom systéme, vrátane akýchkoľvek 
obmedzení dostupnosti konkrétneho 
ubytovania, ktoré si spotrebiteľ vybral, 
napríklad v dôsledku vrcholovej sezóny 
dopytu a/alebo potenciálnej potreby 
rezervácie s veľkým časovým predstihom 
a uvedenie akýchkoľvek obmedzení práv 
na časovo obmedzené využívanie 
nehnuteľnosti v prípade, že sa spotrebiteľ 
zapojí do výmenného systému, vrátane 
prípadných obmedzení na základe 
pridelených alebo nadobudnutých bodov 
spotrebiteľa a súbor príkladov 
konkrétnych možností výmen;

d) 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;

d) 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;

III. INFORMÁCIE 
O NEHNUTEĽNOSTIACH
e) vhodný opis nehnuteľností a ich 
poloha; ak sa zmluva vzťahuje na 
ubytovacie zariadenie iné ako 
nehnuteľnosť, vhodný opis ubytovacieho 
zariadenia a príslušenstva;
IV. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

e) 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);

f) cena, ktorú má zaplatiť spotrebiteľ za 
členstvo vo výmennom systéme 
a akékoľvek obnovovacie poplatky 
a aktuálnu cenu za každú výmenu;

g) informácie o povinnosti obchodníka 
poskytnúť podrobné informácie pred 
dohodnutím výmeny, v súvislosti s každou 
navrhovanou výmenou, s akýmikoľvek 
dodatočnými poplatkami, za ktoré je 
spotrebiteľ pri výmene zodpovedný;

f) klauzula, v ktorej sa uvádza, že h) vyhlásenie, že spotrebiteľ neznáša 
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spotrebiteľ neznáša žiadne ďalšie náklady, 
než sú tie, ktoré sú uvedené v zmluve;

žiadne ďalšie náklady, než sú tie, ktoré sú 
uvedené v zmluve;

g) označenie jazyka (jazykov), ktorý 
(ktoré) možno použiť v následnej 
komunikácii s obchodníkom napríklad pri 
vybavovaní otázok a sťažností;
h) vysvetlenie spôsobu fungovania 
výmenného programu; možnosti a formy 
výmeny, ako aj uvedenie počtu 
prístupných rezortov a počtu členov vo 
výmennom systéme a rad príkladov 
konkrétnych možností výmeny;

V. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD 
ZMLUVY A ZRUŠENIE ZMLUVY

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 dôsledkoch takéhoto odstúpenia;
ak je to uplatniteľné, informácie o spôsobe 
ukončenia akejkoľvek úverovej zmluvy 
a doplnkovej zmluvy, ktoré sú spojené 
s hlavnou zmluvou, v prípade odstúpenia 
od hlavnej zmluvy a následky takéhoto 
ukončenia;

j) podrobnosti o tom, komu a akou 
formou sa zašle oznámenie o odstúpení od 
zmluvy;

j) informácie o zákaze zálohových platieb 
počas obdobia, v rámci ktorého má 
spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy 
v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;

k) informácie o zákaze zálohových platieb 
počas obdobia, v rámci ktorého má 
spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy 
v súlade s článkom 5 ods. 1 až 3;

VI. DODATOČNÉ INFORMÁCIE
k) informácia o tom, komu a akou formou 
sa zašle oznámenie o odstúpení od 
zmluvy;

l) označenie jazyka (jazykov), ktorý (ktoré) 
možno použiť v následnej komunikácii 
s obchodníkom napríklad pri vybavovaní 
otázok a sťažností;

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

m) v prípade, že je obchodník signatárom
kódexov správania, informácie o týchto 
kódexoch;
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m) možnosť mimosúdneho urovnania 
sporov.

n) ak je to uplatniteľné, informácie 
o možnosti mimosúdneho urovnania 
sporov.

Odôvodnenie

Zodpovedá aktuálnemu textu Rady.
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