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Úvod

Přijetí směrnice 94/47/ES a rozvoj samoregulace ze strany odvětví vedly k podstatnému 
poklesu počtu stížností na tradiční timeshare.

Od přijetí směrnice 94/47/ES se však rychle vyvinuly nové dlouhodobé rekreační produkty, 
částečně za účelem obcházení právních předpisů. To vedlo k řadě stížností spotřebitelů, 
protože vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, kterou poskytuje směrnice o timeshare, pro tyto 
nové produkty neplatí, a tím odvětví tradičního timeshare získává špatnou pověst.

V roce 2002 přijal Evropský parlament usnesení, ve kterém žádal Komisi o předložení 
návrhu, který by řešil problémy týkající se takových nových produktů. Po konzultačním 
procesu a posouzení dopadů Komise v červnu 2007 předložila návrh revize směrnice 
94/47/ES. Tento návrh zahrnuje i dlouhodobé rekreační produkty, a tím zaručuje 
spotřebitelům vysokou úroveň ochrany.

Některé problémy, se kterými se nyní spotřebitelé potýkají, budou rovněž částečně řešit 
stávající a nové právní předpisy EU, zejména směrnice o nekalých obchodních praktikách 
(2005/29/ES). Tato směrnice však nebyla v některých členských státech provedena nebo 
správně uplatněna. Kromě toho současný přezkum spotřebitelského acquis předpokládá 
vytvoření horizontálního nástroje, který by měl stanovit obecná ustanovení ve věci ochrany 
spotřebitele. V ideálním případě by revize směrnice 94/47/ES měla proběhnout až po přijetí 
horizontálního nástroje. Komise však rozhodla, že naléhavost problémů, které spotřebitelé 
mají, nedovoluje na zavedení horizontálního nástroje dále čekat. Bez ohledu na přezkum 
spotřebitelského acquis by se při revizi směrnice 94/47/ES mělo usilovat o plnou harmonizaci.

Timeshare

Odvětví timeshare směrnice 94/47/ES a samoregulace velmi prospěly; nejnepoctivější 
obchodníci již v odvětví nepůsobí. Proto je nezbytné jasně oddělit tradiční odvětví timeshare 
na jedné straně a odvětví nových dlouhodobých rekreačních produktů na straně druhé.

Dlouhodobé rekreační produkty

Většina stížností spotřebitelů se týká těchto nových rekreačních produktů, například klubů 
poskytujících členům slevy na dovolenou. Proto je nutné toto odvětví regulovat, poskytnout 
spotřebitelům vysokou úroveň ochrany a zamezit poškozování pověsti podniků, které jednají 
poctivě.
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Otázky k projednání

Obecné poznámky

Hlavní prioritou zpravodaje je dosáhnout rovnováhy mezi vysokou úrovní ochrany 
spotřebitele a možností rozvoje odvětví v Evropě. Toto odvětví se ze své podstaty zabývá 
většinou přeshraničními případy. Proto je nezbytná plná harmonizace.

Je třeba mít na paměti, že nebude možné shrnout všechny nové produkty do jasné definice, 
aniž by došlo k nezamýšlené regulaci dalších podniků. Proto jsou členské státy povinny lépe 
provádět a vymáhat právní předpisy EU.

Ve prospěch dalšího jednání ve výboru by zpravodaj chtěl přednést otázky, které je třeba 
pečlivě zvážit. V závislosti na vývoji debaty ve výboru a provádění technické práce v Radě 
mohou být tyto nebo jakékoli další otázky vyplývající z jednání výboru předmětem 
pozměňovacích návrhů ze strany zpravodaje.

Oblast působnosti (článek 1)

Právním základem tohoto návrhu je článek 95, který zajišťuje všem spotřebitelům v EU 
rovnou ochranu, například pokud jde o právo na odstoupení od smlouvy. V čl. 1 odst. 2 je 
však členským státům dána možnost uplatňovat vnitrostátní ustanovení týkající se práva na 
odstoupení od smlouvy. Tyto výjimky ze zásady plné harmonizace způsobují nejistotu mezi 
spotřebiteli i v odvětví. Proto by měl být čl. 1 odst. 2 vypuštěn. Tento přístup podporuje 
Evropský parlament i ve své zprávě z vlastního podnětu o přezkumu spotřebitelského acquis 
(zpráva poslankyně Patrie).

Definice (článek 2)

Definice použité v této směrnici by měly být co nejširší, aby se předešlo vzniku nových 
produktů určených k obcházení směrnice, a neměly by produkty zahrnovat nezáměrně.

Čl. 2 odst. 1 písm. a) Timeshare

Omezení období na jeden rok by se mohlo vztahovat i k transakcím, jejichž zahrnutí nebylo 
záměrem, například k rezervacím ubytování v hotelu vyžadujícím platbu zálohy. Některé 
hotely nabízejí systémy poukázek platných déle než jeden rok. Zahrnutí tohoto jevu do 
směrnice o timeshare není žádoucí.

Tato definice by neměla zahrnovat produkty jako rezervace ubytování v hotelu. Přestože to 
Komise ve své důvodové zprávě vylučuje, z jednotlivých článků návrhu to jasně nevyplývá. 
Formulace „za úplatu“ dle názoru zpravodaje nevylučuje rezervace ubytování v hotelu 
z oblasti působnosti této směrnice.

Formulace „ubytovací zařízení“ má mnohem širší význam, než bylo zamýšleno. Z právního 
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hlediska se zdá vhodnější používat formulaci „movité a nemovité statky opakovaně“.

Čl. 2 odst. 1 písm. d) Výměna

Smlouva o výměně je svou povahou smlouva doplňková. Proto se formulace „změnit“ jeví 
jako nesprávná.

Čl. 2 odst. 1 písm. g) Vedlejší smlouvy

Protože „podřízená“ není řádný právní výraz pro popis tohoto druhu smluv, navrhoval by 
zpravodaj jeho změnu na „související s“.

Informace před uzavřením smlouvy (článek 3)

Čl. 3 odst. 2

Povinnost odvětví podávat „stručné a přesné“ informace spotřebitelům způsobuje velkou 
nejistotu a mohla by vést k informačnímu přetížení spotřebitelů, které jim nepomůže lépe si 
vybrat.

Čl. 3 odst. 3

Protože čl. 3 odst. 3 je nejasný a zdá se zbytečný, zpravodaj by jej rád vypustil.

Čl. 3 odst. 4

Pokud by byla spotřebiteli poskytnuta možnost volby jazyka, mohlo by to vést k situaci, kdy 
by byl nucen zvolit určitý jazyk. Obchodníci, kteří nemají informace ve všech jazycích 
Společenství, by se mohli pokoušet přesvědčit spotřebitele k přijetí jazyka používaného 
obchodníkem. Lepší by byla formulace podle článku 4 směrnice 94/47/ES.

Smlouva (článek 4)

Článek 2 rozlišuje mezi smlouvami a doplňkovými smlouvami. Proto by zpravodaj rád 
navrhnul rozdělení článku 4 na dvě části, čímž by vznikl článek 4 „hlavní smlouvy“ a článek 
5 (nový) „doplňkové smlouvy“.

Článek 4 vyžaduje některá další vyjasnění.

Právo na odstoupení od smlouvy (článek 5)

Čl. 5 odst. 1

Je nutné jasně stanovit délku lhůty pro odstoupení (kalendářní dny).
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Čl. 5 odst. 2

Aby se vyjasnily požadavky na informace, měl by obchodník poskytnout souhrnný seznam.

Je překvapivé, že podle čl. 4 odst. 2 jsou odstavce příloh nedílnou součástí smlouvy, ale že 
čl. 5 odst. 2 i čl. 5 odst. 3 stanoví řešení pro případ, že nedílná součást smlouvy chybí. Podle 
názoru zpravodaje by smlouva měla být neplatná, pokud chybí její nedílná součást.

Čl. 5 odst. 5

Zpravodaj podporuje zákaz záloh a rád by toto ustanovení rozšířil na zákaz všech plateb 
předem. Čl. 5 odst. 5 by proto měl být vypuštěn, aby se předešlo otevření možnosti pro 
nepoctivé obchodníky, kteří mají zájem pouze o podpis smluv a získání náhrady výdajů za 
určité náklady, které nejsou jasně definovány a v jednotlivých členských státech se liší.

Záloha (článek 6)

Jak bylo uvedeno výše, smlouvy o výměně se podstatně liší od smluv o timeshare 
a dlouhodobých rekreačních produktech, a proto se rozšíření zákazu zálohových plateb na tyto 
produkty nezdá vhodné.

Trh dalšího prodeje zřejmě láká nepoctivé obchodníky požadující značné peněžní částky za 
služby, které jsou často zveličené. Cílem směrnice by mělo být regulovat poctivé subjekty 
v oblasti dalšího prodeje a měl by být zaveden zákaz všech plateb před vlastním prodejem. 
Zpravodaj je přesvědčen, že subjekty v oblasti dalšího prodeje by měly pracovat podle zásady 
„není-li úspěch, nejsou peníze“.

Ukončení doplňkových smluv (článek 7)

Podle názoru zpravodaje by úvěrové smlouvy uzavřené se třetí stranou na pořízení timeshare 
nebo dlouhodobého rekreačního produktu měly být ukončeny bez sankce v případě, že 
spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od hlavní smlouvy.

Přezkum (článek 13)

Vzhledem k tomu, že návrh na přezkum spotřebitelského acquis nebude hotov dříve než ve 
druhé polovině roku 2008, bylo by lepší získat první vyhodnocení této směrnice před 
uzavřením debaty o přezkumu spotřebitelského acquis.

Přílohy
Příloha I písm. g)

Informace, které se mají poskytovat, se jeví jako dosti zatěžující a nepříliš přínosné pro 
spotřebitele a zřejmě nemají význam pro rozhodnutí o koupi.
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Příloha I písm. p)

Toto ustanovení klade další zátěž na podniky, které přistoupily k dobrovolnému kodexu 
chování, přičemž není jasný vztah mezi informacemi, které by spotřebitel skutečně potřeboval 
pro své rozhodnutí o koupi, a informacemi, které jsou požadovány.

Příloha V

Požadavky na zveřejnění u výměny, např. zveřejnění poplatků za údržbu, jsou stejně 
diskutabilní, protože při výměně se žádná taková platba nepožaduje.

Ostatní otázky

Dosažení plné harmonizace je nezbytné k tomu, aby byla spotřebitelům zaručena vysoká 
úroveň ochrany ve všech členských státech. Provedení směrnice 94/47/ES v některých 
členských státech způsobilo spotřebitelům několik problémů. Kromě toho je nutné lepší 
vymáhání ze strany členských států.

Vztah k mezinárodnímu právu soukromému

Některé problémy spotřebitelů by bylo možné vyřešit, pokud by spotřebitelé měli právo 
obrátit se na soud v zemi svého bydliště. Proto by příslušným soudem měl být soud země 
bydliště spotřebitele, který by uplatňoval právo členského státu, kde byla podepsána smlouva. 
Aby to bylo možné, měl by do právního základu patřit i článek 65.

Prahová hodnota

Rezervace ubytování v hotelu a jiné produkty, které nemají být regulovány touto směrnicí, by 
mohly být mimo oblast působnosti této směrnice, pokud by byla uplatněna prahová hodnota 
pro hlavní smlouvu i některé smlouvy doplňkové, např. 300 EUR.
Na rozdíl od hlavních smluv nevyžadují smlouvy o výměně velké a dlouhodobé finanční 
závazky. Proto by právo na odstoupení od smlouvy a zákaz záloh neměly platit pro smlouvy 
o výměně v hodnotě nižší než prahová hodnota.

Registrační systém

Evropský registrační systém by měl být ku prospěchu spotřebitelům i hospodářským 
subjektům, které by mohly být účastníky soudního sporu. Takový systém by měl být 
organizován a vymáhán přímo v rámci odvětví za podpory Komise. Měl by poskytovat 
záruční fond pro spotřebitele pro případ krachu společnosti. Tyto systémy již existují 
u cestovních kanceláří a zdá se jen logické vytvořit podobný systém pro odvětví timeshare 
a dlouhodobé rekreace.
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