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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
                většina odevzdaných hlasů
     **I Postup spolupráce (první čtení)
                většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
                společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
                většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)

                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně spotřebitelů ve vztahu k 
některým aspektům timeshare, dlouhodobých rekreačních produktů, dalšího prodeje a 
výměn
(KOM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0303),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0159/2007),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,

– s ohledem na články 51 a 35 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o ochraně spotřebitelů ve vztahu k 
některým aspektům timeshare, 
dlouhodobých rekreačních produktů, 
dalšího prodeje a výměn

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o ochraně spotřebitelů ve vztahu k 
některým aspektům timeshare, 
dlouhodobých rekreačních produktů, 
dalšího prodeje a výměn

Odůvodnění

Některé aspekty uvádění na trh, prodeje a dalšího prodeje produktů na principu timeshare a 
dlouhodobých rekreačních produktů, jakož i výměna produktů na principu timeshare by měly 
být plně harmonizovány. V oblastech upravených tímto nařízením by členským státům nemělo 
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být umožněno zachovat či zavést vnitrostátní právní předpisy. Ustanovení, která v nařízení 
obsažena nejsou, by členské státy měly mít i nadále možnost zachovat či zavést ve 
vnitrostátních právních předpisech v souladu s právem Společenství.

Pozměňovací návrh 2
Právní východisko 1

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

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na
články 65 a 95 této smlouvy,

Odůvodnění

Uvedení textu do souladu s pozměňovacím návrhem 17.

Pozměňovací návrh 3
Právní východisko 3a (nové)

s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 
11. května 2005 o nekalých obchodních 
praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním 
trhu1, která zakazuje zavádějící, agresivní 
a jiné nekalé obchodní praktiky vůči 
spotřebitelům,
__________

1 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění -1a (nový)

(-1a) Vzhledem k tomu, že cestovní ruch 
hraje v hospodářství členských států stále 
významnější roli, je zapotřebí podnítit 
odvětví produktů na principu timeshare a 
odvětví dlouhodobých rekreačních 
produktů k většímu růstu a vyšší 
produktivitě přijetím minimálního počtu 
společných pravidel.

Pozměňovací návrh 5



PR\699743CS.doc 7/40 PE398.606v01-00

CS

Bod odůvodnění 1

(1) Od přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. 
října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu 
k některým aspektům smluv o nabytí práv 
k dočasnému užívání nemovitostí došlo k 
vývoji v odvětví timeshare a na trhu se 
objevily nové podobné produkty 
související s rekreací. Tyto nové rekreační 
produkty a některé transakce spojené s 
timeshare, jako například další prodej a
výměna, nespadají do oblasti působnosti 
směrnice 94/47/ES. Zkušenosti s 
používáním směrnice 94/47/ES navíc 
ukázaly, že je třeba aktualizovat nebo 
vyjasnit některá její ustanovení.

(1) Od přijetí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. 
října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu 
k některým aspektům smluv o nabytí práv 
k dočasnému užívání nemovitostí došlo k 
vývoji v odvětví timeshare a na trhu se 
objevily nové podobné produkty 
související s rekreací. Tyto nové rekreační 
produkty a některé transakce spojené s 
timeshare, jako například smlouva o 
dalším prodeji a smlouva o výměně, 
nespadají do oblasti působnosti směrnice 
94/47/ES. Zkušenosti s používáním 
směrnice 94/47/ES navíc ukázaly, že je 
třeba aktualizovat nebo vyjasnit některá její 
ustanovení.

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s články 1 a 2.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 2

(2) Mezery ve stávajících předpisech vedou 
k významnému narušení hospodářské 
soutěže a způsobují spotřebitelům závažné 
problémy, což je na překážku 
bezproblémového fungování vnitřního 
trhu. Směrnice 94/47/ES by proto měla být 
zrušena a nahrazena touto novou směrnicí.

(2) Mezery ve stávajících předpisech a 
nedostatečná harmonizace předpisů 
jednotlivých členských států vedou k 
významnému narušení hospodářské 
soutěže a způsobují spotřebitelům závažné 
problémy, což je na překážku 
bezproblémového fungování vnitřního 
trhu. Směrnice 94/47/ES by proto měla být 
zrušena a nahrazena tímto novým 
nařízením.

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 3

(3) V zájmu větší právní jistoty a umožnění (3) V zájmu větší právní jistoty a umožnění 
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spotřebitelům a podnikům využívat výhod 
vnitřního trhu je třeba více sblížit příslušné
právní předpisy členských států. V případě 
některých aspektů by však měly mít
členské státy možnost i nadále používat 
přísnější pravidla.

spotřebitelům a podnikům využívat výhod 
vnitřního trhu by měly být některé aspekty 
uvádění na trh, prodeje a dalšího prodeje 
produktů na principu timeshare a
dlouhodobých rekreačních produktů, 
jakož i výměna produktů na principu 
timeshare plně harmonizovány. V 
oblastech upravených tímto nařízením by 
členským státům nemělo být umožněno 
zachovat či zavést vnitrostátní právní 
předpisy. Ustanovení, která v tomto 
nařízení obsažena nejsou, by členské státy
měly mít i nadále možnost zachovat či 
zavést ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s právem 
Společenství.

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 4

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

vypouští se

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s čl. 1 odst. 1.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Pojem smlouva na produkt na 
principu timeshare nezahrnuje rezervace 
hotelového pokoje na více let nebo běžné 
nájemní smlouvy, a to ani v případě, že 
jsou předplacené a jejich doba trvání je 
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delší než jeden rok.

Odůvodnění

Omezení doby na jeden rok by se mohlo vztahovat i k transakcím, jejichž zahrnutí nebylo 
záměrem, například k rezervacím ubytování v hotelu, při nichž je nutné uhradit zálohu, nebo k 
systémům kuponů s platností přesahující jeden rok, které nabízejí některé hotely. Případy 
vyňaté z působnosti tohoto právního předpisu by měly být jednoznačně stanoveny, aby 
nedocházelo k jeho nesprávnému výkladu.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) S cílem poskytnout spotřebiteli 
celkový přehled o ochraně zajišťované 
tímto nařízením mu obchodník předloží 
kontrolní seznam; podkladem tohoto 
kontrolního seznamu budou standardní 
formuláře, které budou k dispozici ve 
všech jazycích Společenství;

Odůvodnění

Smlouva by měla obsahovat kontrolní seznam, jehož účelem by bylo upozornit spotřebitele na 
jeho právo odstoupit od smlouvy a umožnit mu porozumět obsahu tohoto práva.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 7

(7) Aby si mohl spotřebitel plně uvědomit, 
jaké povinnosti a práva pro něj ze smlouvy 
vyplývají, měla by mu být poskytnuta 
lhůta, během níž může bez udání důvodu 
od smlouvy odstoupit. V současné době se 
délka této lhůty v jednotlivých členských 
státech liší, přičemž zkušenosti ukazují, že 
délka stanovená směrnicí 94/47/ES není 
dostatečná. Proto je třeba tuto lhůtu 
prodloužit a sjednotit její délku.

(7) Aby si mohl spotřebitel plně uvědomit, 
jaké povinnosti a práva pro něj ze smlouvy 
vyplývají, měla by mu být poskytnuta 
lhůta, během níž může bez udání důvodu 
od smlouvy odstoupit. V současné době se 
délka této lhůty v jednotlivých členských 
státech liší. Za účelem zajištění vysoké 
úrovně ochrany spotřebitelů a vyšší míry 
přehlednosti pro spotřebitele i odvětví je 
třeba sjednotit délku této lhůty.

Odůvodnění

Ozřejmění textu.



PE398.606v01-00 10/40 PR\699743CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 8

(8) V zájmu lepší ochrany spotřebitelů je 
třeba vyjasnit ustanovení o zákazu platby 
záloh obchodníkovi nebo jakékoli třetí 
osobě před koncem lhůty k odstoupení. V 
případě dalšího prodeje by se měl zákaz
zálohových plateb uplatňovat do doby, než 
se daný prodej uskuteční nebo než je 
smlouva o dalším prodeji ukončena.

(8) V zájmu lepší ochrany spotřebitelů je 
třeba vyjasnit ustanovení o zákazu platby 
záloh. V případě smluv o dalším prodeji by 
se měl zákaz jakýchkoli plateb uplatňovat 
do doby, než se daný prodej uskuteční 
nebo než je smlouva o dalším prodeji 
ukončena, s výjimkou přímých nákladů, 
které obchodníkovi vzniknou v souvislosti 
s uvedením produktu na principu 
timeshare příslušného spotřebitele na trh.

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s článkem 6 a ozřejmění textu.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 9

(9) Dojde-li k odstoupení od smlouvy, kde 
je cena plně nebo částečně hrazena úvěrem, 
který spotřebiteli poskytuje obchodník 
nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi 
touto třetí osobou a obchodníkem, měla by 
být úvěrová smlouva zrušena bez uplatnění 
jakýchkoli sankcí. Totéž by mělo platit v 
případě doplňkových smluv, jakými jsou 
například smlouvy o členství ve 
výměnných systémech.

(9) Dojde-li k odstoupení od smlouvy, kde 
je cena plně nebo částečně hrazena úvěrem, 
který spotřebiteli poskytuje obchodník 
nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi 
touto třetí osobou a obchodníkem, měla by 
být úvěrová smlouva zrušena bez uplatnění 
jakýchkoli nákladů vůči spotřebiteli. Totéž 
by mělo platit v případě doplňkových 
smluv.

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s článkem 6.

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 10

(10) Spotřebitel nesmí být zbaven ochrany 
zaručené touto směrnicí. Platí to i v 
případech, kdy se na smlouvu vztahují 
právní předpisy jiného než členského státu
EU.

(10) Spotřebitel by neměl být zbaven 
ochrany zaručené tímto nařízením. Platit 
by to mělo i v případech, kdy se na 
smlouvu vztahují právní předpisy třetího
státu.
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Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 11

(11) Je třeba, aby členské státy stanovily
účinné, přiměřené a odrazující sankce za 
porušení ustanovení této směrnice.

(11) Je třeba, aby členské státy zajistily
účinné, přiměřené a odrazující sankce za 
porušení ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 12

(12) Je nutné zajistit, aby osoby nebo 
organizace mající podle vnitrostátních 
právních předpisů oprávněný zájem na 
dané záležitosti disponovaly zákonnými 
opravnými prostředky pro zahájení řízení 
pro porušení ustanovení této směrnice.

(12) Je nutné zajistit, aby osoby nebo 
organizace mající podle vnitrostátních 
právních předpisů oprávněný zájem na 
dané záležitosti disponovaly zákonnými 
opravnými prostředky pro zahájení řízení 
pro porušení ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 12a (nový)

(12a) V případě soudního vymáhání 
nároků by měl mít spotřebitel právo 
uplatnit tyto nároky u soudu v zemi svého 
bydliště.

Odůvodnění

Zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a větší jednoznačnosti. 

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 14
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(14) Členské státy by měly zajistit, aby byli 
spotřebitelé náležitě informováni 
o vnitrostátních předpisech provádějících 
tuto směrnici a aby obchodníci 
poskytovali informace o svých kodexech 
chování v dané oblasti.

(14) Spotřebitelé by měli být náležitě 
informováni o svých právech vyplývajících 
z tohoto nařízení. Obchodníci poskytnou 
spotřebitelům informace o svých kodexech 
chování v dané oblasti.

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 14a (nový)

(14a) Za účelem účinnějšího řešení 
reklamací spotřebitelů a vytvoření 
celoevropského systému vydávání 
povolení ustaví obchodníci evropskou 
odvětvovou organizaci.

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 14b (nový)

(14b) Pro spotřebitele i pro odvětví 
produktů na principu timeshare a odvětví 
dlouhodobých rekreačních produktů by 
bylo prospěšné, kdyby byli obchodníci 
povinni zajistit dostatečné záruky pro 
případ platební neschopnosti.

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 15

(15) Jelikož cílů této směrnice nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jich může být lépe dosaženo 
na úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k odstranění překážek 

(15) Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity stanovenou v 
článku 5 Smlouvy.V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku toto nařízení nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k odstranění překážek 
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vnitřního trhu a dosažení vysoké společné 
úrovně ochrany spotřebitelů.

vnitřního trhu a dosažení vysoké společné 
úrovně ochrany spotřebitelů.

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 16

(16) Tato směrnice je založena na úctě k 
základním právům a na zásadách 
uznávaných zejména Evropskou úmluvou 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod a Listinou základních práv 
Evropské unie,

(16) Toto nařízení je založeno na úctě k 
základním právům a na zásadách 
uznávaných zejména Evropskou úmluvou 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod a Listinou základních práv 
Evropské unie,

Odůvodnění

Uvedení bodu odůvodnění do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 1 odst. 1

1. Tato směrnice se vztahuje na ochranu 
spotřebitelů s ohledem na některé aspekty
uvádění na trh a prodeje timeshare a 
dlouhodobých rekreačních produktů. 
Vztahuje se rovněž na další prodej
timeshare a dlouhodobých rekreačních 
produktů a na výměnu timeshare.

1. Účelem tohoto nařízení je přispět k 
řádnému fungování vnitřního trhu a 
dosáhnout vysoké úrovně ochrany 
spotřebitelů sbližováním právních a 
správních předpisů členských států 
vztahujících se k některým aspektům
uvádění na trh, prodeje a dalšího prodeje
produktů na principu timeshare a 
dlouhodobých rekreačních produktů, jakož 
i k výměně produktů na principu
timeshare.

Tato směrnice se vztahuje na vztahy mezi 
obchodníkem a spotřebitelem.

Toto nařízení se vztahuje na vztahy mezi 
obchodníkem a spotřebitelem.

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní 
právní předpisy, které stanoví obecné 
smluvní opravné prostředky umožňující 
spotřebiteli vypovědět smlouvu.

Tímto nařízením nejsou dotčeny 
vnitrostátní právní předpisy, které stanoví 
obecné smluvní opravné prostředky, ani 
vnitrostátní pravidla týkající se registrace 
nemovitého či movitého majetku, 
podmínek usídlení nebo režimů udělování 
povolení a určení právní povahy práv, 
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které jsou předmětem smluv, na něž se 
toto nařízení vztahuje.

Odůvodnění

S ohledem na to, že právní základ tohoto předpisu představuje článek 95, je nutné zmínit 
fungování vnitřního trhu. 

Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 odst. 2

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

vypouští se

a) okamžiku, od kterého lze uplatnit právo 
na odstoupení od smlouvy;
b) podmínek pro uplatnění práva 
odstoupit od smlouvy;
c) účinků uplatnění práva na odstoupení.

Odůvodnění

Výjimky ze zásady plné harmonizace způsobují nejistotu mezi spotřebiteli i v rámci odvětví, a 
proto je nutné se jich vyvarovat. Tento přístup podporuje Evropský parlament i ve své zprávě 
z vlastního podnětu o přezkumu spotřebitelského acquis (zpráva poslankyně Patrie).

Pozměňovací návrh 25
Čl. 2 odst. 1

1. Pro účely této směrnice se rozumí: 1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

Odůvodnění

Uvedení článku do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 2 odst. 1 písm. a)

a) „timeshare“ smlouva uzavřená na 
období delší než jeden rok, jejímž 

a) „smlouvou na produkt na principu 
timeshare“ smlouva uzavřená na období 
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prostřednictvím spotřebitel za úplatu 
získává právo užívat jedno nebo více
ubytovacích zařízení na více než jeden 
časový úsek;

delší než jeden rok, jejímž prostřednictvím 
spotřebitel za úplatu získává právo
opakovaně užívat jeden nebo více
movitých či nemovitých statků;

Odůvodnění

Formulace „ubytovací zařízení“ má mnohem širší význam, než bylo zamýšleno. Z právního 
hlediska se zdá vhodnější použít formulaci „opakovaně užívat jeden nebo více movitých či 
nemovitých statků“.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 2 odst. 1 písm. b)

b) „dlouhodobým rekreačním produktem“
smlouva na období delší než jeden rok, 
jejímž prostřednictvím spotřebitel za úplatu 
získává především právo na slevu nebo jiné 
výhody z ubytování, a to společně s 
dopravou či jinými službami nebo bez 
nich;

b) „smlouvou na dlouhodobý rekreační 
produkt“ smlouva na období delší než 
jeden rok, jejímž prostřednictvím 
spotřebitel za úplatu získává především 
právo na slevu nebo jiné výhody spojené s 
movitým či nemovitým majetkem, a to
buď samostatně, nebo společně s 
dopravou či jinými službami;

Pozměňovací návrh 28
Čl. 2 odst. 1 písm. c)

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

c) „smlouvou o dalším prodeji“ smlouva, 
jejímž prostřednictvím se obchodník za 
úplatu zavazuje pomoci s prodejem
timeshare nebo dlouhodobého rekreačního 
produktu;

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 odst. 1 písm. d)

d) „výměnou“ smlouva, jejímž 
prostřednictvím se spotřebitel za úplatu 
stává členem systému, který mu na základě 
výměny umožňuje změnit místo a/nebo 
dobu využití jeho timeshare;

d) „smlouvou o výměně“ doplňková
smlouva, jejímž prostřednictvím se 
spotřebitel za úplatu stává členem
výměnného systému, který mu umožňuje
využívat jeho timeshare na jiném místě 
nebo v jiném období;
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Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 odst. 1 písm. e)

e) „obchodníkem“ fyzická nebo právnická 
osoba, jež jedná za účelem, který lze 
považovat za provozování jejího obchodu
nebo živnosti anebo výkonu jejího
svobodného povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení;

e) „obchodníkem“ fyzická nebo právnická 
osoba, jež jedná za účelem vztahujícím se k 
jejímu obchodu, živnosti, řemeslu anebo 
povolání, a kdokoli, kdo jedná jménem 
obchodníka nebo v jeho zastoupení;

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 odst. 1 písm. g)

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

g) „doplňkovou smlouvou“ každá smlouva, 
která se vztahuje ke smlouvě na produkt 
na principu timeshare nebo ke smlouvě 
na dlouhodobý rekreační produkt;

Odůvodnění

Z právního hlediska se zdá být vhodnější termín „vztahovat se“.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 odst. 1 písm. ga) (nové)

ga) „trvalým nosičem dat“ jakýkoli 
nástroj, který umožňuje spotřebiteli 
uchování informací určených jemu 
osobně, a to způsobem vhodným pro 
budoucí využití po dobu přiměřenou účelu 
těchto informací, a který umožňuje 
reprodukci těchto uchovaných informací 
v nezměněné podobě;

Odůvodnění

Za účelem zajištění právní jistoty pro spotřebitele i obchodníky je zapotřebí přesnější 
vymezení tohoto pojmu.

Pozměňovací návrh 33
 Čl. 2 odst. 1 písm. gb) (nové)
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gb) „kodexem chování“ dohoda nebo 
soubor pravidel, který není uložen 
právním nebo správním předpisem 
členského státu a který vymezuje chování 
obchodníků, kteří se zaváží k jeho 
dodržování v souvislosti s jednou nebo 
více obchodními praktikami nebo 
odvětvími podnikání.

Odůvodnění

Za účelem zajištění právní jistoty pro spotřebitele i obchodníky je zapotřebí přesnější 
vymezení tohoto pojmu.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 3 odst. 1

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

1. Každá reklama bude uvádět možnost 
získat informace v souladu s odstavcem 2, 
jakož i místo, kde lze tyto informace získat.

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 3 odst. 2

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

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

a) v případě timeshare informace uvedené 
v příloze I, a týká-li se smlouva
ubytovacího zařízení ve výstavbě, 
informace uvedené v příloze II;

a) v případě smlouvy na produkt na 
principu timeshare informace uvedené v 
příloze I, a týká-li se smlouva movitého 
nebo nemovitého majetku ve výstavbě, 
informace uvedené v příloze II;

b) v případě dlouhodobého rekreačního 
produktu informace uvedené v příloze III;

b) v případě smlouvy na dlouhodobý 
rekreační produkt informace uvedené v 
příloze III;

c) v případě dalšího prodeje informace 
uvedené v příloze IV;

c) v případě smlouvy o dalším prodeji
informace uvedené v příloze IV;
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d) v případě výměny informace uvedené v 
příloze V.

d) v případě smlouvy o výměně informace 
uvedené v příloze V.

Obchodník tyto informace poskytne v 
papírové podobě nebo na jiném trvalém 
nosiči dat.

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s článkem 2.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 3 odst. 3

3. V případě dalšího prodeje se povinnost 
obchodníka poskytnout informace podle 
odstavce 2 vztahuje na spotřebitele, který 
by mohl uzavřít smlouvu o dalším prodeji.

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení je nejasné a zdá se být nadbytečným; jeho vypuštěním se text ozřejmuje.

Pozměňovací návrh 37
Článek 4, název

Smlouva Hlavní smlouva

Odůvodnění

Je zapotřebí důsledně rozlišovat mezi hlavní smlouvou a doplňkovými smlouvami, aby 
nedocházelo k záměně.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 4 odst. 1 a 2

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

1. Smlouva, která má písemnou formu, je
sepsána v jednom z úředních jazyků 
Společenství podle volby spotřebitele.

2. Písemné informace uvedené v čl. 3 odst. 
2 tvoří nedílnou součást smlouvy a nelze 
je změnit, pokud se smluvní strany 
výslovně nedohodnou jinak nebo pokud 

2. Nedílnou součást hlavní smlouvy tvoří 
písemné informace uvedené v čl. 3 odst. 2.
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změny nevyplynou z okolností, které 
obchodník nemůže ovlivnit.
Změny vyplývající z okolností, které 
obchodník nemůže ovlivnit, budou 
oznámeny spotřebiteli před uzavřením 
smlouvy.

Změny písemných informací 
poskytovaných spotřebiteli před podpisem 
smlouvy budou spotřebiteli oznámeny
předáním v papírové podobě nebo na 
jiném trvalém nosiči dat před uzavřením 
smlouvy.

Tyto změny musí být ve smlouvě výslovně 
uvedeny.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 4 odst. 3a (nový)

3a. Smlouva bude obsahovat kontrolní 
seznam, který spotřebitele upozorní na 
jeho práva vyplývající z tohoto nařízení a 
usnadní mu uplatnění práva na 
odstoupení od smlouvy podle článku 5. 
Podkladem tohoto kontrolního seznamu 
budou standardní formuláře, které budou 
k dispozici ve všech jazycích Společenství, 
a jeho součástí bude oddělitelný formulář, 
který bude možno využít pro uplatnění 
práva na odstoupení.
V kontrolním seznamu budou stručně a 
jasně uvedeny tyto údaje:
– totožnost a bydliště/sídlo všech 
smluvních stran;
– povaha práva, které je předmětem 
hlavní smlouvy;
– přesné období, po které může být 
vykonáváno právo, jež je předmětem 
hlavní smlouvy, a případně doba jeho 
trvání;
– datum, od kterého bude moci spotřebitel 
smluvních práv využívat;
– cena, kterou má zaplatit spotřebitel za 
produkt na principu timeshare, 
dlouhodobý rekreační produkt nebo 
služby poskytované obchodníkem v 
souvislosti s dalším prodejem;
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– náklady spojené s produktem na 
principu timeshare nebo dlouhodobým 
rekreačním produktem;
– případně služby či zařízení, k nimž bude 
mít spotřebitel přístup;
– informace o tom, zda je možná účast ve 
výměnném systému;
– informace o délce trvání práva na 
odstoupení od smlouvy;
– informace o zákazu platby záloh;
– informace o tom, zda obchodník 
podepsal kodex chování;

Odůvodnění

Smlouva by měla obsahovat kontrolní seznam, jehož účelem by bylo upozornit spotřebitele na 
jeho právo odstoupit od smlouvy a umožnit mu porozumět obsahu tohoto práva.

Pozměňovací návrh 40
Článek 4a (nový)

Článek 4a
Doplňková smlouva

1. Smlouva, která má písemnou formu, je 
sepsána v jednom z úředních jazyků 
Společenství podle volby spotřebitele.
2. Nedílnou součást smlouvy tvoří 
písemné informace uvedené v čl. 3 odst. 2. 
Změny písemných informací 
poskytovaných spotřebiteli před podpisem 
smlouvy musí být spotřebiteli oznámeny 
písemně před uzavřením smlouvy.
3. V případě smlouvy o výměně bude 
smlouva obsahovat údaje stanovené v 
písm. a), b) a d) až i) přílohy V.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 5 odst. 1

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

čtrnácti kalendářních dnů na odstoupení
od  smlouvy bez udání důvodu.

Uvedená lhůta pro odstoupení začíná:
a) buď dnem uzavření smlouvy nebo 
smlouvy o smlouvě budoucí; nebo
b) dnem, kdy spotřebitel smlouvu nebo 
smlouvu o smlouvě budoucí obdrží, 
nastane-li tento den později než den 
uvedený v písmenu a).

Odůvodnění

Je nutné jasně stanovit délku lhůty pro odstoupení. Vyšší míra harmonizace je zapotřebí 
rovněž u začátku této lhůty.

Pozměňovací návrh 42
Čl. 5 odst. 2

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 43
Čl. 5 odst. 3

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

3. Nejsou-li informace uvedené v 
písmenech a) až o) přílohy I , písmenech 
a), b) a d) přílohy II, písmenech a) až i) 
přílohy III, písmenech a) až g) přílohy IV 
či písmenech a) až k) přílohy V písemně 
podány do tří měsíců po podpisu smlouvy,
stává se smlouva od počátku neplatnou.
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Odůvodnění

Aby byla zajištěna co nejvyšší míra ochrany spotřebitele, měla by být smlouva, která postrádá 
některou z nedílných součástí, od počátku neplatná.

Pozměňovací návrh 44
Čl. 5 odst. 4

4. Pokud spotřebitel zamýšlí využít práva 
na odstoupení, uvědomí před uplynutím 
stanovené lhůty osobu, jejíž jméno a adresa 
jsou za tímto účelem uvedeny ve smlouvě 
v souladu s písmenem p) přílohy I. Má se 
za to, že lhůta byla dodržena, pokud 
oznámení, je-li provedeno písemnou 
formou, bylo odesláno před jejím 
uplynutím.

4. Pokud spotřebitel zamýšlí využít práva 
na odstoupení, uvědomí prokazatelným
způsobem před uplynutím stanovené lhůty 
osobu, jejíž jméno a adresa jsou za tímto 
účelem uvedeny ve smlouvě a v
kontrolním seznamu. Má se za to, že lhůta 
byla dodržena, pokud oznámení, je-li
předáváno v papírové podobě nebo na 
jiném trvalém nosiči dat, bylo odesláno 
před jejím uplynutím.

Pozměňovací návrh 45
Čl. 5 odst. 5

5. Pokud spotřebitel využije práva na 
odstoupení, je povinen nahradit pouze 
výdaje, které byly v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy 
vynaloženy v souvislosti s uzavřením 
smlouvy a odstoupením od smlouvy a 
které odpovídají právním úkonům, jež 
musí být provedeny před uplynutím lhůty 
uvedené v odstavci 1. Tyto výdaje musí být 
výslovně uvedeny ve smlouvě.

vypouští se

Odůvodnění

Aby se předešlo otevření prostoru pro nepoctivé obchodníky, kteří mají zájem pouze o podpis 
smluv a získání náhrady určitých nákladů, které nejsou jasně definovány a v jednotlivých 
členských státech se liší, je nutné toto ustanovení vypustit.

Pozměňovací návrh 46
Čl. 5 odst. 6

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

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

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacími návrhy 42 a 43.

Pozměňovací návrh 47
Článek 6

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

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

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

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

Pozměňovací návrh 48
Článek 7

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

1. V případě, že spotřebitel uplatní své 
právo na odstoupení od hlavní smlouvy,
budou jakékoli doplňkové smlouvy 
automaticky ukončeny bez uplatnění 
jakýchkoli nákladů vůči spotřebiteli.

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

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

Pozměňovací návrh 49
Článek 8

1. Členské státy zajistí, aby v případě, kdy 
se na smlouvu vztahují právní předpisy 
členského státu, jakákoliv smluvní 
ujednání, na základě nichž se spotřebitel 
vzdává práv, která mu náleží podle této 
směrnice, nebyla pro spotřebitele závazná.

1. V případě, kdy se na smlouvu vztahují 
právní předpisy členského státu, nejsou
jakákoliv smluvní ujednání, na základě 
nichž se spotřebitel vzdává práv, která mu 
náleží podle tohoto nařízení, pro 
spotřebitele závazná.

2. Bez ohledu na použitelné právo nesmí 
být spotřebitel zbaven ochrany zaručené 
touto směrnicí, pokud se dotčená 
nemovitost nachází na území členského 
státu nebo pokud smlouva byla uzavřena v
některém členském státě.

2. Ustanovení tohoto nařízení se uplatní 
vždy, když se dotčená nemovitost nachází 
na území členského státu nebo když 
obchodník vykonává obchodní nebo 
profesní činnost v členském státě či 
jakýmikoliv prostředky směřuje tuto 
činnost do členského státu a příslušná 
smlouva je součástí této činnosti.

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 50
Čl. 9 odst. 1 a 2, úvodní část

1. Členské státy zajistí, aby existovaly 
přiměřené a účinné prostředky pro 
zajištění dodržování této směrnice v zájmu 
spotřebitelů.

1. Členské státy by měly zajistit a sledovat 
obecné dodržování tohoto nařízení ze 
strany obchodníků v zájmu spotřebitelů.

2. Prostředky uvedené v odstavci 1 
zahrnují ustanovení umožňující, aby se
jeden nebo více níže uvedených subjektů, 
stanovený vnitrostátními právními 
předpisy, mohl obrátit v souladu s 
vnitrostátním právem na soud nebo 
příslušné správní orgány s cílem zajistit 
uplatnění vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice:

2. Vymáháním dodržování stanovených 
povinností by členské státy měly pověřit
jeden nebo více z těchto orgánů:
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Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 51
Čl. 10 odst. 1 a 2

1. Členské státy přijmou vhodná opatření k 
informování spotřebitelů o vnitrostátních 
právních předpisech přijatých k provedení 
této směrnice a v případě potřeby vyzvou 
obchodníky, aby spotřebitele informovali 
o svých kodexech chování.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření k 
informování spotřebitelů o tomto nařízení.

Obchodníci zajistí, aby byli spotřebitelé 
informováni o jejich případných kodexech 
chování.

2. Členské státy budou podporovat 
zavedení nebo rozvoj vhodných a účinných
řízení pro mimosoudní vyřizování stížností 
a opravný prostředek za účelem řešení 
spotřebitelských sporů, na něž se vztahuje
tato směrnice.

2. Členské státy budou podporovat 
zavedení nebo rozvoj vhodných a účinných
postupů pro mimosoudní vyřizování 
stížností a vymáhání nároků za účelem 
řešení spotřebitelských sporů, na něž se 
vztahuje toto nařízení.

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 52
Čl. 10 odst. 2a (nový)

2a. Obchodníci ustaví evropskou 
odvětvovou organizaci, která 
spotřebitelům nabídne alternativní systém 
pro řešení sporů a reklamací, např. v 
případě úpadku, a která zajistí 
celoevropský systém pro udělování 
povolení.

Pozměňovací návrh 53
Čl. 10 odst. 2b (nový)

2b. Obchodníci zajistí pro případ platební 
neschopnosti dostatečné záruky pro 
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vrácení peněz zaplacených spotřebitelem.

Pozměňovací návrh 54
Čl. 11 odst. 1

1. Členské státy stanoví odpovídající 
sankce pro případ, kdy obchodník nebude 
dodržovat ustanovení vnitrostátních 
předpisů přijatých na základě této 
směrnice.

1. Členské státy by měly stanovit pravidla 
pro odpovídající sankce použitelné při 
porušení ustanovení tohoto nařízení a 
zajistit jejich uplatňování.

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 55
Článek 12

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[…]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

vypouští se

Budou tyto předpisy používat od […].
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 56
Čl. 13 odst. 1
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Komise provede přezkum této směrnice a 
podá o něm zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do pěti let ode dne, kdy 
se začnou používat vnitrostátní předpisy, 
kterými je směrnice provedena ve 
vnitrostátním právu.

Komise provede přezkum tohoto nařízení
a podá o něm zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě do pěti let ode dne jeho 
vstupu v platnost.

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 57
Článek 14

Zrušuje se směrnice 94/47/EHS. Zrušuje se směrnice 94/47/ES.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují 
za odkazy na tuto směrnici v souladu se 
srovnávací tabulkou uvedenou v příloze
III.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují 
za odkazy na toto nařízení v souladu se 
srovnávací tabulkou uvedenou 
v příloze VI.

Pozměňovací návrh 58
Článek 15

Tato směrnice vstupuje v platnost
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1.
ledna 2009.

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 59
Článek 16

Tato směrnice je určena členským státům. vypouští se

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 1.

Pozměňovací návrh 60
Příloha I, písm. a)
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a) Totožnost a trvalé bydliště stran s 
přesným uvedením právního postavení 
obchodníka v okamžiku uzavření smlouvy, 
podpisy smluvních stran a datum a místo 
uzavření smlouvy;

a) Totožnost a bydliště/sídlo stran s 
přesným uvedením právního postavení 
obchodníka v okamžiku uzavření smlouvy, 
podpisy smluvních stran a datum a místo 
uzavření hlavní smlouvy;

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 37.

Pozměňovací návrh 61
Příloha I, písm. b)

b) přesná povaha práva, které je 
předmětem smlouvy, a ustanovení určující, 
za jakých podmínek je toto právo 
vykonáváno na území členských států, ve 
kterých se nachází dotčená nemovitost 
nebo nemovitosti, a zda byly tyto 
podmínky splněny anebo v opačném 
případě, jaké podmínky je nutno ještě 
splnit;

b) přesná povaha práva, které je 
předmětem hlavní smlouvy, a ustanovení 
určující, za jakých podmínek je toto právo 
vykonáváno na území členských států, ve 
kterých se nachází dotčený majetek, a zda 
byly tyto podmínky splněny anebo, v 
opačném případě, jaké podmínky je nutno 
ještě splnit;

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 37.

Pozměňovací návrh 62
Příloha I, písm. c)

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

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

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 37.
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Pozměňovací návrh 63
Příloha I, písm. f)

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

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

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 26.

Pozměňovací návrh 64
Příloha I, písm. g)

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

g) náležitý popis celkových nákladů 
spojených se smlouvou na produkt na 
principu timeshare; způsob rozdělení 
těchto nákladů mezi spotřebitele a způsob, 
jakým mohou být tyto náklady zvýšeny a 
za jakých podmínek; případné informace o 
tom, zda existuje jakékoli zatížení, 
hypotéka, zástavní právo nebo jiná věcná 
práva, jimiž je nárok na ubytování zatížen;

Odůvodnění

Dvě hlavní součásti celkových nákladů představují kupní cena a cena za služby spojené se 
střediskem na principu timeshare nebo rekreačním střediskem. Návrh Komise by nejasný a 
zahrnoval údaje, které spotřebitel k tomu, aby učinil informované rozhodnutí o koupi, 
nepotřebuje znát.

Je nutné poskytnout údaje o výši poplatků za údržbu a správu a o možném navýšení těchto 
poplatků v budoucnu (vzhledem k růstu nákladů v důsledku inflace, zdanění, zdravotních a 
bezpečnostních opatření apod.). Podrobné vysvětlení je však pro rozhodnutí o koupi 
irelevantní a je součástí případného ročního vyúčtování.

Pozměňovací návrh 65
Příloha I, písm. h)

h) uvedení přesného období, po které může 
být vykonáváno právo, jež je předmětem 
smlouvy, a případně doba jeho trvání; 

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

trvání; datum, od kterého bude moci 
spotřebitel vykonávat právo, které je 
předmětem smlouvy;

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být v příloze posunuto více nahoru.

Pozměňovací návrh 66
Příloha I, písm. i)

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

fa) cena, kterou má spotřebitel zaplatit;

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 64. Toto ustanovení by mělo být v příloze posunuto 
více nahoru.

Pozměňovací návrh 67
Příloha I, písm. k)

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

k) možnost nebo nemožnost účastnit se 
systému výměn nebo dalšího prodeje práv, 
která jsou předmětem smlouvy, informace 
o příslušném systému výměn a výše 
nákladů spojených s dalším prodejem nebo 
výměnou v rámci tohoto systému;

Pozměňovací návrh 68
Příloha I, písm. m)

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

m) informace o právu na odstoupení od 
smlouvy a o důsledcích odstoupení od 
smlouvy; případně informace o způsobech 
ukončení jakékoli úvěrové smlouvy a
jiných doplňkových smluv spojených s
hlavní smlouvou v případě odstoupení od
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informace o způsobech ukončení úvěrové 
smlouvy a doplňkové smlouvy spojené s
dotčenou smlouvou v případě odstoupení 
od smlouvy; informace o důsledcích tohoto 
odstoupení;

této smlouvy, jako jsou programy na 
vrácení hotovosti nebo jiné investiční 
programy; informace o důsledcích tohoto 
odstoupení;

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 45.

Pozměňovací návrh 69
Příloha I, písm. p)

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

p) informace o tom, zda obchodník 
podepsal kodex chování či nikoliv;

Odůvodnění

Podle návrhu Komise musí obchodník předložit spotřebiteli obsáhlé informace o kodexu 
chování. Takové množství informací může spotřebitele nadměrně zatížit, aniž by tyto 
informace byly podstatné. Je to podobné, jako kdyby měl obchodník povinnost předložit 
spotřebiteli právní předpisy o produktech na principu timeshare a další příslušné právní 
předpisy a musel je zahrnout do smlouvy.

Informace, kterou spotřebitel skutečně potřebuje vědět, je to, zda obchodník podepsal kodex 
chování a kde lze tento údaj získat.

Pozměňovací návrh 70
Příloha II, název

Dodatečné požadavky na ubytovací 
zařízení ve výstavbě podle článku 3

Dodatečné požadavky na movitý či 
nemovitý majetek ve výstavbě podle 

článku 3

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 26.

Pozměňovací návrh 71
Příloha II, písm. a)

a) Údaje o stadiu ukončení výstavby a o 
stadiu prací na zařízení nezbytném pro 
úplné zprovoznění (přípojky plynu, 

a) Údaje o stavu dokončenosti movitého či 
nemovitého majetku a sítí nezbytných pro
jeho úplné zprovoznění (přípojky plynu, 
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elektrické energie, vody, telefonní 
přípojky);

elektrické energie, vody, telefonní 
přípojky);

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 26.

Pozměňovací návrh 72
Příloha II, písm. b)

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

b) přiměřený odhad termínu dokončení 
movitého či nemovitého majetku a sítí 
nezbytných pro jeho úplné zprovoznění
(přípojky plynu, elektrické energie, vody,
telefonní přípojky);

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 26.

Pozměňovací návrh 73
Příloha II, písm. d)

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

d) záruka týkající se úspěšného dokončení
movitého či nemovitého majetku nebo pro 
případ jeho nedokončení záruka vrácení 
veškerých provedených plateb a případně 
údaj o podmínkách použití těchto záruk;

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 26.

Pozměňovací návrh 74
Příloha III, písm. a)

a) Totožnost a trvalé bydliště stran s 
přesným uvedením právního postavení 
obchodníka v okamžiku uzavření smlouvy, 
podpisy smluvních stran a datum a místo 
uzavření smlouvy;

a) Totožnost a sídlo stran odpovědných za 
dodání movitého či nemovitého majetku, 
cestovních nebo souvisejících produktů a 
služeb, k nimž má spotřebitel přístup v
důsledku uzavření hlavní smlouvy;
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Odůvodnění

Je nezbytné, aby spotřebitel věděl, s kým uzavírá smlouvu a kdo bude nakonec poskytovat 
slevy. 

Pozměňovací návrh 75
Příloha III, písm. b)

b) přesná povaha práva, které je 
předmětem smlouvy;

b) přesná povaha práva, které je 
předmětem hlavní smlouvy;

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 37.

Pozměňovací návrh 76
Příloha III, písm. ca) (nové)

ca) náležitý a správný popis movitého či 
nemovitého majetku, který je k dispozici 
pro budoucí rezervace, uvedení a záruka 
výše slevy a časová období, kdy je k 
dispozici;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že dlouhodobé rekreační produkty často tvrdí, že poskytují přístup k dosti 
rozsáhlé nabídce ubytování a k leteckým přepravcům, je nezbytné, aby spotřebitel věděl, kdo 
tito poskytovatelé jsou. Dále by měl spotřebitel znát povahu vztahu mezi obchodníky 
nabízejícími dlouhodobé rekreační produkty a jejich dodavateli (zda se jedná o firmu, která 
uzavírá smlouvy s jinými firmami, nebo zda se jedná o běžnou, každoročně obnovitelnou 
smlouvu, což by znamenalo, že nemovitosti a/nebo lety by mohly být z nabídky staženy).

Pozměňovací návrh 77
Příloha III, písm. da) (nové)

da) případně přesná povaha slev, jež jsou 
k dispozici, srovnání s plnou cenou 
příslušného movitého nebo nemovitého 
majetku, cestovních či souvisejících 
produktů nebo služeb;
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Odůvodnění

Návrh Komise postrádá zásadní informace, které spotřebitel potřebuje znát, aby mohl učinit 
informované rozhodnutí o koupi. Jedním z takových údajů, zejména pokud jsou nabízeny 
slevy, je přesná povaha těchto slev v porovnání s oficiálními/maloobchodními cenami.

Pozměňovací návrh 78
Příloha III, písm. db) (nové)

db) objasnění, jakým způsobem lze měnit 
poplatky za zachování práva, a odhad výše 
těchto poplatků v budoucnu;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 77.

Pozměňovací návrh 79
Příloha III, písm. dc) (nové)

dc) údaje o případných dalších nákladech, 
které mohou spotřebiteli vzniknout v 
souvislosti s jeho právem získat přístup k 
uvedeným ubytovacím, cestovním či 
souvisejícím produktům nebo službám;

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 77.

Pozměňovací návrh 80
Příloha III, písm. g)

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

g) informace o právu na odstoupení od 
smlouvy a o důsledcích odstoupení od 
smlouvy; případně informace o způsobech 
ukončení jakékoli úvěrové smlouvy a
jiných doplňkových smluv spojených s
hlavní smlouvou v případě odstoupení od
této smlouvy, jako jsou programy na 
vrácení hotovosti nebo jiné investiční 
programy; informace o důsledcích tohoto 
odstoupení;
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Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacím návrhem 45.

Pozměňovací návrh 81
Příloha III, písm. j)

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

j) informace o tom, zda obchodník 
podepsal kodex chování či nikoliv;

Pozměňovací návrh 82
Příloha IV, písm. e)

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

e) informace o právu na odstoupení od 
smlouvy o dalším prodeji a o důsledcích 
odstoupení od smlouvy;

Odůvodnění

Uvedení ustanovení do souladu s pozměňovacími návrhy 28 a 45.

Pozměňovací návrh 83
Příloha IV, písm. f)

f) informace o zákazu zálohových plateb 
do doby, než se prodej uskuteční nebo než 
bude smlouva o dalším prodeji ukončena 
jiným způsobem;

f) informace o zákazu zálohových plateb
podle čl. 6 odst. 3 do doby, než se prodej 
uskuteční nebo než bude smlouva o dalším 
prodeji ukončena jiným způsobem;

Pozměňovací návrh 84
Příloha IV, písm. h)

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

h) informace o tom, zda obchodník 
podepsal kodex chování či nikoliv;

Pozměňovací návrh 85
Příloha V, písm. c)
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c) přesný popis nemovitostí a jejich 
umístění; pokud se smlouva týká jiného 
ubytovacího zařízení než nemovitosti, 
přesný popis tohoto ubytovacího zařízení 
a jeho vybavení;

c) seznam nemovitostí zařazených do 
systému výměn a jejich umístění; pokud se 
smlouva týká movitého majetku, přesný 
popis tohoto zařízení a jeho vybavení;

Odůvodnění

Z podstaty věci se výměna nevztahuje na konkrétní ubytování. S ohledem na značný počet 
zařízení (obvykle v řádu tisíců), která jsou součástí systému výměn, by bylo přehnané 
požadovat, aby obchodníci nabízející výměny předkládali při uzavírání úvodní smlouvy o 
členství popis všech zařízení. Proto je pro spotřebitele lepší, když budou mít k dispozici pouze 
seznam středisek a jejich umístění a odkaz na místo, například na webové stránky, kde lze o 
těchto střediscích získat bližší informace.

Pozměňovací návrh 86
Příloha V, písm. e)

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

e) cena, kterou má spotřebitel zaplatit,
odhad částky, kterou má spotřebitel uhradit 
za členství v systému výměn a za realizaci 
jednotlivých výměn;

Odůvodnění

Zdá se, že znění navržené Komisí lépe odpovídá službám zajišťovaným poskytovateli produktů 
na principu timeshare a dlouhodobých rekreačních produktů. Požadavky týkající se 
poskytování informací, jež mohou být vhodné pro smlouvy na produkty na principu timeshare, 
nejsou odpovídající pro služby obvykle zajišťované obchodníky v oblasti výměn. Podnikatelé v 
oblasti výměn by měli mít povinnost předkládat informace, jež jsou specifické pro dané 
odvětví.

Hosté využívající výměny by neměli mít zodpovědnost za úhradu poplatku za správu a údržbu, 
neboť jeho platbu provádí spotřebitel, který je vlastníkem podílu v systému timeshare, jež byl 
poskytnut k výměně.

Pozměňovací návrh 87
Příloha V, písm. h)

h) vysvětlení, jak funguje systém výměn; 
možnosti a podmínky výměny, jakož 

h) vysvětlení, jak funguje systém výměn; 
možnosti a podmínky výměny, jakož 
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i uvedení počtu dostupných zařízení a 
počtu členů systému výměn a soubor 
příkladů konkrétních možností výměn;

i uvedení počtu dostupných zařízení a 
počtu členů systému výměn;

Odůvodnění

Pokud by byl spotřebiteli předložen soubor příkladů, mohl by se případně nesprávně 
domnívat, že bude mít vždy přístup k ubytování, které je v příkladech popsáno. Obchodník v 
oblasti výměn nemůže zaručit splnění konkrétních požadavků na výměnu, neboť možnost 
získat výměnou ubytovací zařízení závisí na tom, jaká zařízení dají k dispozici ostatní 
účastníci výměny. Výměny rovněž závisí na různých faktorech, jako je roční období, velikost 
jednotky, hodnocení kvality požadovaného ubytování v porovnání s hodnocením kvality 
nabízeného ubytování nebo předstih, v jakém byla provedena rezervace.  

Pozměňovací návrh 88
Příloha V, písm. i)

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

i) informace o automatickém ukončení 
smlouvy o výměně, odstoupí-li spotřebitel
od hlavní smlouvy během lhůty pro
odstoupení;

Odůvodnění

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o koupi podílu na produktu na principu 
timeshare, musí být ukončena platnost smlouvy o výměně.  Tuto informaci musí uvádět 
obchodníci zabývající se výměnami ve svých smlouvách. Zvláštní lhůta pro odstoupení od 
smlouvy o výměně je nadbytečná a pro spotřebitele matoucí.

Pozměňovací návrh 89
Příloha V, písm. j)

j) informace o zákazu zálohových plateb v 
době, během níž má spotřebitel právo 
odstoupit od smlouvy v souladu s čl. 5 
odst. 1 až 3;

vypouští se
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Pozměňovací návrh 90
Příloha V, písm. k)

k) uvedení osoby, které má být oznámeno 
odstoupení od smlouvy, a způsobu tohoto 
oznámení;

vypouští se

Pozměňovací návrh 91
Příloha V, písm. l)

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

l) informace o tom, zda obchodník 
podepsal kodex chování či nikoliv;
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

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 odvětví tradičního timeshare tak získává špatnou pověst.

V roce 2002 přijal Evropský parlament usnesení, ve kterém žádal Komisi o předložení 
návrhu, který by řešil problémy týkající se těchto nových produktů. Po ukončení postupu 
konzultace a posouzení dopadů předložila Komise v červnu 2007 návrh revize směrnice 
94/47/ES. Tento návrh zahrnuje i dlouhodobé rekreační produkty, čímž 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, kterým spotřebitelé 
čelí, 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; nejméně poctiví 
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 nezbytně nutné toto odvětví regulovat, 
poskytnout spotřebitelům vysokou úroveň ochrany a zamezit poškozování pověsti firem, které 
jednají poctivě.

Nařízení
Toto odvětví se ze své podstaty zabývá většinou přeshraničními případy. Proto je nezbytná 
plná harmonizace. Zpravodaj navrhuje změnit právní základ této směrnice na nařízení s cílem 
dosáhnout maximální jednoznačnosti vůči spotřebitelům a obchodníkům v celé Evropské unii.

Kontrolní seznam
Tato směrnice poskytuje spotřebitelům vysokou úroveň ochrany. S cílem poskytnout 
spotřebitelům srozumitelný a stručný přehled nejdůležitějších informací navrhuje zpravodaj 
vytvoření kontrolního seznamu vycházejícího ze standardních formulářů.
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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.

Registrační systém
Zpravodaj navrhuje vytvoření evropského registračního systému. Tento systém bude ku 
prospěchu spotřebitelům i podnikatelským subjektům, které by mohly být účastníky soudního 
sporu. Systém by měl být organizován a uplatňován subjekty v rámci odvětví, za podpory 
Komise. Měl by vést záruční fond pro spotřebitele pro případ úpadku některé společnosti.
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