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Pozměňovací návrh 88
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle ustanovení čl. 26 odst. 2 
Smlouvy zahrnuje vnitřní trh prostor bez 
vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 
pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. 
Harmonizace určitých aspektů smluv o 
souborných službách a cestách 
s asistovanou přípravou je nutná k tomu, 
aby byl pro spotřebitele v této 
oblasti vytvořen opravdu vnitřní trh se 
správně nastavenou rovnováhou mezi 
vysokou úrovní ochrany spotřebitele
a konkurenceschopností podniků.

(5) Podle ustanovení čl. 26 odst. 2 
Smlouvy zahrnuje vnitřní trh prostor bez 
vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 
pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. 
Harmonizace příslušných aspektů smluv o 
souborných službách a cestách 
s asistovanou přípravou je nutná k tomu, 
aby byl pro spotřebitele v této 
oblasti vytvořen opravdu vnitřní trh se
správně nastavenou rovnováhou mezi 
vysokou úrovní ochrany spotřebitele
a konkurenceschopností podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podle ustanovení čl. 26 odst. 2 
Smlouvy zahrnuje vnitřní trh prostor bez 
vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný 
pohyb zboží a služeb a svoboda usazování. 
Harmonizace určitých aspektů smluv o 
souborných službách a cestách 
s asistovanou přípravou je nutná k tomu, 
aby byl pro spotřebitele v této 
oblasti vytvořen opravdu vnitřní trh se 
správně nastavenou rovnováhou mezi 
vysokou úrovní ochrany spotřebitele 

(Netýká se českého znění.)
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a konkurenceschopností podniků.

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 90
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přeshraniční potenciál trhu se 
soubornými službami pro cesty není 
v současné době v Unii bezezbytku využit. 
Rozdíly v pravidlech pro ochranu 
cestujících v různých členských státech 
odrazují cestující od koupě souborných 
služeb a cest s asistovanou přípravou 
v jiném členském státě, stejně 
jako odrazují pořadatele a obchodníky od 
prodeje těchto služeb v jiném členském 
státě. Aby mohli spotřebitelé a podniky 
plně využívat výhod vnitřního trhu 
a zároveň byl zajištěn vysoký stupeň 
ochrany spotřebitele v celé Unii, je nutné 
více sblížit právní předpisy členských států 
o souborných službách a cestách 
s asistovanou přípravou.

(6) Přeshraniční potenciál trhu se 
soubornými službami pro cesty není 
v současné době v Unii bezezbytku využit. 
Aby mohli spotřebitelé a podniky plně 
využívat výhod vnitřního trhu a zároveň 
byl zajištěn vysoký stupeň ochrany 
spotřebitele v celé Unii, je nutné více 
sblížit právní předpisy členských států o 
souborných službách a cestách 
s asistovanou přípravou.

Or. nl

Pozměňovací návrh 91
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6 a) Členské státy by měly mít v zájmu 
zajištění vyšší míry ochrany spotřebitele 
možnost přijmout nebo zachovat v 
platnosti přísnější opatření v oblasti 
souborných cestovních služeb a cest s 
asistovanou přípravou.

Or. nl

Pozměňovací návrh 92
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Většina cestujících, kteří si pořizují 
souborné služby, jsou spotřebitelé 
ve smyslu práva Unie na ochranu 
spotřebitele. Není ovšem vždy snadné 
rozlišit mezi spotřebiteli a zástupci malých 
podniků nebo profesionály, kteří si cesty 
pro účely svého podnikání či profese 
rezervují pomocí týchž rezervačních 
prostředků jako běžní spotřebitelé. Tito 
cestující mnohdy vyžadují podobný stupeň 
ochrany. Naopak větší společnosti nebo 
organizace často zařizují cesty svým 
zaměstnancům na základě rámcové 
smlouvy s podniky, které se specializují 
právě na pořádání služebních cest. U cest 
tohoto typu se nevyžaduje týž stupeň 
ochrany jako u spotřebitelů. Proto by se 
tato směrnice měla na služební cesty 
vztahovat pouze tehdy, neuskutečňuje-li se 
cesta na základě rámcové smlouvy. Aby 
nedošlo k záměně s definicí výrazu 
„spotřebitel“ v jiných směrnicích na 
ochranu spotřebitele, osoby chráněné podle 
této směrnice by se měly označovat jako 
„cestující“.

(7) Většina cestujících, kteří si pořizují 
souborné služby, jsou spotřebitelé 
ve smyslu práva Unie na ochranu 
spotřebitele. Není ovšem vždy snadné 
rozlišit mezi spotřebiteli a zástupci malých 
podniků nebo profesionály, kteří si cesty
pro účely svého podnikání či profese 
rezervují pomocí týchž rezervačních 
prostředků jako běžní spotřebitelé. Větší
společnosti nebo organizace často zařizují 
cesty svým zaměstnancům na základě 
rámcové smlouvy s podniky, které se 
specializují právě na pořádání služebních 
cest, nebo je organizují společnosti, jejichž 
jménem jsou tito zaměstnanci vysláni.
Tento způsob organizace služebních cest 
nevyžaduje stejnou úroveň ochrany 
spotřebitele. Aby nedošlo k záměně 
s definicí výrazu „spotřebitel“ v jiných 
směrnicích na ochranu spotřebitele, osoby 
chráněné podle této směrnice by se měly 
označovat jako „cestující“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Většina cestujících, kteří si pořizují 
souborné služby, jsou spotřebitelé 
ve smyslu práva Unie na ochranu 
spotřebitele. Není ovšem vždy snadné 
rozlišit mezi spotřebiteli a zástupci malých 
podniků nebo profesionály, kteří si cesty 
pro účely svého podnikání či profese 
rezervují pomocí týchž rezervačních 
prostředků jako běžní spotřebitelé. Tito 
cestující mnohdy vyžadují podobný stupeň 
ochrany. Naopak větší společnosti nebo 
organizace často zařizují cesty svým 
zaměstnancům na základě rámcové 
smlouvy s podniky, které se specializují 
právě na pořádání služebních cest. U cest 
tohoto typu se nevyžaduje týž stupeň 
ochrany jako u spotřebitelů. Proto by se 
tato směrnice měla na služební cesty 
vztahovat pouze tehdy, neuskutečňuje-li se 
cesta na základě rámcové smlouvy. Aby 
nedošlo k záměně s definicí výrazu 
„spotřebitel“ v jiných směrnicích na 
ochranu spotřebitele, osoby chráněné podle 
této směrnice by se měly označovat jako 
„cestující“.

(7) Většina cestujících, kteří si pořizují 
souborné služby, jsou spotřebitelé. Není
ovšem vždy snadné rozlišit mezi 
spotřebiteli a zástupci malých podniků 
nebo profesionály, kteří si cesty pro účely 
svého podnikání či profese rezervují 
pomocí týchž rezervačních prostředků jako 
běžní spotřebitelé. Tito cestující mnohdy 
vyžadují podobný stupeň ochrany. Naopak 
větší společnosti nebo organizace často 
zařizují cesty svým zaměstnancům 
na základě rámcové smlouvy s podniky, 
které se specializují právě na pořádání 
služebních cest. U cest tohoto typu se 
nevyžaduje týž stupeň ochrany jako u 
spotřebitelů. Proto by se tato směrnice 
měla na služební cesty vztahovat pouze 
tehdy, pokud to členské státy považují za 
nezbytné například tehdy, jsou-li služební 
cesty rezervované na jméno fyzické osoby 
a ne na jméno společnosti. Aby nedošlo 
k záměně s definicí výrazu „spotřebitel“ 
v jiných směrnicích na ochranu 
spotřebitele, osoby chráněné podle této 
směrnice by se měly označovat jako 
„cestující“.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Cestovní služby lze kombinovat mnoha 
různými způsoby, za souborné služby je 
proto vhodné považovat veškeré 
kombinace cestovních služeb vykazující 
znaky, které si cestující obvykle spojují se 
soubornými službami, zejména situace, 
kdy jsou samostatné cestovní služby 
sdruženy do jediného cestovního produktu, 
za jehož řádnou realizaci odpovídá 
pořadatel. Podle judikatury Soudního dvora 
Evropské unie16 by nemělo hrát roli, zda ke 
kombinaci cestovních služeb došlo před 
vlastním kontaktem s cestujícím, na jeho 
žádost či na základě jím provedeného 
výběru. Tytéž zásady by měly platit bez 
ohledu na to, je-li rezervace provedena v 
pobočce cestovní kanceláře nebo pomocí 
internetu.

(8) Cestovní služby lze kombinovat mnoha 
různými způsoby, za souborné služby je 
proto vhodné považovat veškeré 
kombinace cestovních služeb vykazující 
znaky, které si cestující obvykle spojují se 
soubornými službami, zejména situace, 
kdy jsou samostatné cestovní služby 
sdruženy do jediného cestovního produktu, 
za jehož řádnou realizaci odpovídá 
pořadatel a/nebo obchodník. Podle 
judikatury Soudního dvora Evropské unie16

by nemělo hrát roli, zda ke kombinaci 
cestovních služeb došlo před vlastním 
kontaktem s cestujícím, na jeho žádost či 
na základě jím provedeného výběru. Tytéž
zásady by měly platit bez ohledu na to, je-li 
rezervace provedena v pobočce cestovní 
kanceláře nebo pomocí internetu.

__________________ __________________
16 Viz rozsudek ve věci C-400/00 Club-
Tour, Viagens e Turismo SA proti Alberto 
Carlos Lobo Gonçalves Garrido, za 
přítomnosti Club Med Viagens Ld, 
Sb. rozh. 2002, I-04051.

16 Viz rozsudek ve věci C-400/00 Club-
Tour, Viagens e Turismo SA proti Alberto 
Carlos LOBO Gonçalves Garrido, za 
přítomnosti Club Med Viagens Ld, 
Sb. rozh. 2002, I-04051.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh sjednocuje tento bod odůvodnění s návrhem na cílenou maximální 
harmonizaci článku 11 (odpovědnost za realizaci souborných služeb). Zodpovědným 
obchodníkem by měl být pořadatel a/nebo obchodník, jak je již uvedeno ve směrnici z roku 
1990, přičemž by měl být ponechán určitý prostor pro jednání členských států.

Pozměňovací návrh 95
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro přehlednost by se mělo rozlišovat 
mezi soubornými službami a cestami s 
asistovanou přípravou, u nichž internetový 
či klasický obchodník cestujícímu pomáhá 
s kombinací cestovních služeb, a to i 
pomocí spojených rezervačních procesů, 
načež cestující uzavře smlouvy s různými 
poskytovateli cestovních služeb, přičemž 
taková služba nevykazuje znaky souboru a 
nebylo by namístě v jejím případě 
uplatňovat veškeré povinnosti, které se na 
souborné služby vztahují.

(9) Pro přehlednost by se mělo rozlišovat 
mezi soubornými službami a cestami s 
asistovanou přípravou, u nichž internetový 
či klasický obchodník cestujícímu pomáhá 
s kombinací cestovních služeb, a to i 
pomocí cíleně spojených rezervačních 
procesů, načež cestující uzavře smlouvy s 
různými poskytovateli cestovních služeb, 
přičemž taková služba nevykazuje znaky 
souboru a nebylo by namístě v jejím 
případě uplatňovat veškeré povinnosti, 
které se na souborné služby vztahují.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění pojmu cesty s asistovanou přípravou (musí být cíleny doplňující nabídky, např. 
vztahující se k místu a datu první cestovní služby rezervované cestujícím). Další objasnění 
jsou uvedena v bodu odůvodnění 11 a 13 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 96
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zároveň by mělo platit, že cesty 
s asistovanou přípravou je třeba rozlišovat 
od cestovních služeb, které si cestující 
rezervují nezávisle, mnohdy i v různé 
době, byť pro účely stejné cesty či pobytu.
Cesty s asistovanou přípravou on-line by se 
rovněž měly rozlišovat od odkazů, jimiž 
jsou cestující pouze obecně informováni 
o dalších cestovních službách, například 
když hotel nebo pořadatel akce na svých 
internetových stránkách uvede seznam 
všech subjektů poskytujících přepravu do 
místa konání zcela bez souvislosti 
s jakoukoli konkrétní rezervací, nebo 
používají-li se k umístění reklamy na 
internetové stránky cookies nebo metadata.

(11) Zároveň by mělo platit, že cesty 
s asistovanou přípravou je třeba rozlišovat 
od cestovních služeb, které si cestující 
rezervují nezávisle, mnohdy i v různé 
době, byť pro účely stejné cesty či pobytu. 
Cesty s asistovanou přípravou on-line by se 
rovněž měly rozlišovat od souvisejících 
webových stránek, jejichž cílem není
uzavření smlouvy s cestujícím, a od 
odkazů, jimiž jsou cestující pouze obecně 
informováni o dalších cestovních službách, 
například když hotel nebo pořadatel akce 
na svých internetových stránkách uvede 
seznam všech subjektů poskytujících 
přepravu do místa konání zcela bez 
souvislosti s jakoukoli konkrétní rezervací, 
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nebo používají-li se k umístění reklamy na 
internetové stránky cookies nebo metadata.

Or. nl

Pozměňovací návrh 97
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zároveň by mělo platit, že cesty 
s asistovanou přípravou je třeba rozlišovat 
od cestovních služeb, které si cestující 
rezervují nezávisle, mnohdy i v různé 
době, byť pro účely stejné cesty či pobytu. 
Cesty s asistovanou přípravou on-line by se 
rovněž měly rozlišovat od odkazů, jimiž 
jsou cestující pouze obecně informováni 
o dalších cestovních službách, například 
když hotel nebo pořadatel akce na svých 
internetových stránkách uvede seznam 
všech subjektů poskytujících přepravu do 
místa konání zcela bez souvislosti 
s jakoukoli konkrétní rezervací, nebo 
používají-li se k umístění reklamy na 
internetové stránky cookies nebo metadata.

(11) Zároveň by mělo platit, že cesty 
s asistovanou přípravou je třeba rozlišovat 
od cestovních služeb, které si cestující 
rezervují nezávisle, mnohdy i v různé 
době, byť pro účely stejné cesty či pobytu. 
Cesty s asistovanou přípravou on-line by se 
rovněž měly rozlišovat od odkazů, jimiž 
jsou cestující pouze obecně, ne tedy 
cíleným způsobem, informováni o dalších 
cestovních službách, například když hotel 
nebo pořadatel akce na svých 
internetových stránkách uvede seznam 
všech subjektů poskytujících přepravu do 
místa konání zcela bez souvislosti 
s jakoukoli konkrétní rezervací, nebo 
používají-li se k umístění reklamy 
související s cestovní destinací a/nebo s 
konkrétním obdobím první zvolené 
cestovní služby na internetové stránky
cookies nebo metadata.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění toho, co není cesta s asistovanou přípravou (nejsou zasílány cílené doplňující 
nabídky, tj. nesouvisejí s místem a datem cestujícím první zarezervované cestovní služby).

Pozměňovací návrh 98
Philippe Juvin
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Měla by se stanovit zvláštní pravidla 
pro klasické i internetové obchodníky, kteří 
jsou cestujícím během jediné návštěvy či 
kontaktu s jejich prodejním místem 
nápomocni s uzavřením samostatných 
smluv s jednotlivými poskytovateli služeb, 
i pro obchodníky na internetu, kteří 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů usnadňují pořízení 
dodatečných cestovních služeb od jiného 
prodejce, a to cíleným způsobem 
nejpozději v okamžiku, kdy je potvrzena 
rezervace první služby. Tato pravidla by se 
vztahovala například na situaci, kdy 
cestující při potvrzení rezervace první 
cestovní služby, např. letu nebo jízdy 
vlakem, obdrží nabídku k rezervaci další 
cestovní služby, která je k dispozici 
ve zvolené destinaci, například hotelového 
ubytování, a to rovnou s odkazem na 
stránku jiného poskytovatele služeb nebo 
zprostředkovatele, na níž lze rezervaci 
provést. Přestože tento způsob pořádání 
cest není soubornou službou ve smyslu této 
směrnice, poněvadž nemůže vzniknout 
dojem, že za služby převzal odpovědnost 
jediný pořadatel, jedná se o alternativní 
obchodní model, který často souborným 
službám konkuruje.

(13) Měla by se stanovit zvláštní pravidla 
pro klasické i internetové obchodníky, kteří 
jsou cestujícím během jediné návštěvy či 
kontaktu s jejich prodejním místem 
nápomocni s uzavřením samostatných 
smluv s jednotlivými poskytovateli služeb, 
i pro obchodníky na internetu, kteří 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů usnadňují pořízení 
dodatečných cestovních služeb od jiného 
prodejce, a to cíleným způsobem, což 
předpokládá, že si obchodníci předají 
údaje konkrétně se týkající první cestovní 
služby (včetně destinace a období cesty), 
aniž by si předali osobní údaje cestujícího,
nejpozději v okamžiku, kdy je emailem
potvrzena rezervace první služby. Tato 
pravidla by se vztahovala například na 
situaci, kdy cestující během odeslání
potvrzení o rezervaci první cestovní služby
nebo při potvrzení této rezervace, 
např. letu nebo jízdy vlakem, obdrží 
nabídku k rezervaci další cestovní služby, 
která je k dispozici ve zvolené destinaci
a/nebo pro uvedená data první cestovní 
služby, například hotelového ubytování, a 
to rovnou s odkazem na stránku jiného 
poskytovatele služeb nebo 
zprostředkovatele, na níž lze rezervaci 
provést. Přestože tento způsob pořádání 
cest není soubornou službou ve smyslu této 
směrnice, poněvadž nemůže vzniknout 
dojem, že za služby převzal odpovědnost 
jediný pořadatel a/nebo obchodník, a 
protože nebyly předány osobní údaje 
cestujícího mezi obchodníky, jedná se o 
alternativní obchodní model, který často 
souborným službám konkuruje.

Or. en
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Odůvodnění

Objasnění typu sdílených informací (odlišení souborných cestovních služeb, jak jsou 
definovány v čl. 3 odst. 2 odst. v) a cestou s asistovanou přípravou, jak je definována v čl. 3
odst. 5 písm. b). Pouhý odkaz na webovou stránku nemůže znamenat cestu s asistovanou 
přípravou (pro pouhou rezervaci – datum a místo – je nutná minimální výměna informací 
mezi obchodníky). Musí být vyjasněna odpovídající lhůta pro potvrzení (přijetí potvrzujícího 
emailu), aby byla zajištěna právní jistota (definice časového období má dopad na to, co má 
být považováno za souborné cestovní služby).

Pozměňovací návrh 99
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Při prodeji online se objevila praxe, 
kdy obchodníci nabízející zajišťování cest 
s asistovanou přípravou zatajovali na 
svých webových stránkách možnost, že si 
cestující nemusí volit jinou než hlavní 
službu. Taková praxe by měla být 
považována za poskytování zavádějících 
informací cestujícím. Vzhledem k tomu, že 
stávající právní rámec zatím neumožňuje 
její odstranění, a vzhledem k tomu, že je
typická pro cesty s asistovanou přípravou, 
měla by být touto směrnicí zakázána.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Před provedením platby by měli být 
spotřebitelé upozorněni na to, zda si 
vybrali soubornou cestovní službu nebo
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cestu s asistovanou přípravou, a na to,
jaká je úroveň jejich ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Pokud si spotřebitel přeje nadále 
plánovat svou dovolenou nad rámec pole 
působnosti této směrnice, a to i přes to, že 
mu nebude poskytnuta ochrana, kterou 
tato směrnice zaručuje, měl by obdržet 
před uskutečněním platby odpovídající 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při určování toho, zda se jedná o 
souborné služby nebo cestu s asistovanou 
přípravou, by se měla posuzovat pouze 
kombinace různých cestovních služeb, 
například ubytování, přepravy cestujících 
autobusem, vlakem, lodí či letadlem, 
a pronájmu automobilů. Ubytovaní 
za rezidenčním účelem, i při dlouhodobých 
jazykových kurzech, by se nemělo 
považovat za ubytování ve smyslu této
směrnice.

(16) Při určování toho, zda se jedná o 
souborné služby nebo cestu s asistovanou 
přípravou, by se měla posuzovat pouze 
kombinace různých cestovních služeb, 
například ubytování, přepravy cestujících 
autobusem, vlakem, lodí či letadlem, 
a pronájmu automobilů. Zahrnovat by se 
nemělo ubytování v hotelu s doplňkovými 
soubornými službami, jako jsou vstupenky 
na muzikály nebo lázeňské procedury, 
pokud tento soubor služeb nepředstavuje 
podstatnou součást cesty nebo tyto 
doplňující služby nejsou jednoznačným 
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účelem cesty. Ubytovaní za rezidenčním 
účelem na dobu delší než jeden měsíc
nebo ubytování, které jednoznačně 
neslouží k turistickým účelům, jako při 
dlouhodobých jazykových kurzech, by se 
nemělo považovat za ubytování ve smyslu 
této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Při určování toho, zda se jedná o 
souborné služby nebo cestu s asistovanou 
přípravou, by se měla posuzovat pouze
kombinace různých cestovních služeb, 
například ubytování, přepravy cestujících 
autobusem, vlakem, lodí či letadlem, 
a pronájmu automobilů. Ubytovaní 
za rezidenčním účelem, i při dlouhodobých 
jazykových kurzech, by se nemělo 
považovat za ubytování ve smyslu této 
směrnice.

(16) Při určování toho, zda se jedná o 
souborné služby nebo cestu s asistovanou 
přípravou, by se měla posuzovat 
kombinace různých cestovních služeb, 
například ubytování, přepravy cestujících 
autobusem, vlakem, lodí či letadlem, 
a pronájmu automobilů. Zahrnovat by se 
sem nemělo ubytování v hotelu s 
doplňkovými soubornými službami, jako 
jsou vstupenky na muzikály nebo lázeňské
procedury, pokud tento soubor služeb 
není cestujícímu označen za podstatnou 
součást cesty nebo tyto doplňující služby 
nejsou jednoznačným účelem cesty. 
Ubytovaní za rezidenčním účelem na dobu 
delší než jeden měsíc nebo ubytování, 
které jednoznačně neslouží k turistickým 
účelům, jako při dlouhodobých 
jazykových kurzech, by se nemělo 
považovat za ubytování ve smyslu této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Emma McClarkin
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících,
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
20 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, stravování 
a úklidu, poskytované jako součást 
ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících měly 
považovat za soubory služeb nebo cesty s 
asistovanou přípravou. Na tyto souborné 
služby by se ovšem směrnice měla 
vztahovat pouze tehdy, tvoří-li příslušná 
služba cestovního ruchu významnou část 
souboru. Obecně platí, že za významnou 
část souboru by se služba cestovního ruchu 
měla považovat tehdy, jestliže je jako 
taková výslovně označena, jestliže se na 
celkové ceně podílí více než 20 % anebo 
jiným způsobem tvoří podstatnou část 
cesty nebo pobytu. Doplňkové služby typu 
cestovního pojištění, přepravy zavazadel, 
stravování a úklidu, poskytované jako 
součást ubytování, by se za samostatné 
služby cestovního ruchu považovat 
neměly.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
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cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
20 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, stravování 
a úklidu, poskytované jako součást 
ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.

cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže je jako taková výslovně označena, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
40 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby zejména typu 
cestovního pojištění, přepravy mezi 
nádražím a místem ubytování, přepravy 
na místo, kde začíná realizace služeb, a 
rovněž v rámci výletů, přepravy zavazadel, 
prodej skipasů, půjčování jízdních kol a 
automobilů, stravování a úklidu, 
poskytované jako součást ubytování, by se 
za samostatné služby cestovního ruchu 
považovat neměly.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
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jestliže se na celkové ceně podílí více než 
20 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, stravování 
a úklidu, poskytované jako součást 
ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.

jestliže je jako taková výslovně označena, 
jestliže představuje skutečný účel cesty, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
20 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby zejména typu 
cestovního pojištění, přepravy mezi 
nádražím a místem ubytování, dopravy na 
místo, kde začíná realizace služeb, a 
rovněž v rámci výletů, přepravy zavazadel, 
stravování a úklidu, poskytované jako 
součást ubytování, by se za samostatné 
služby cestovního ruchu považovat 
neměly.

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
20 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, stravování 
a úklidu, poskytované jako součást 
ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
50 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, přepravy 
mezi nádražím a místem ubytování, 
lázeňské služby objednané na místě, 
půjčování jízdních kol, stravování 
a úklidu, poskytované jako součást 
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ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.

Or. de

Odůvodnění

Služby poskytované ubytovacími zařízeními cestovního ruchu nyní spadají pod směrnici o 
právech spotřebitelů. Nabídky od hotelů a jiných ubytovacích zařízení, například na lázeňské
služby, vstupenky nebo pronájem vybavení, by neměly být považovány za souborné cestovní 
služby v kombinaci s ubytováním, jestliže nejsou podstatnou součástí pobytu nebo výletu. Zdá 
se proto vhodnější nastavit vyšší procentuální limit „podstatné součásti“ na 50 % celkové 
ceny.

Pozměňovací návrh 108
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
20 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, stravování 
a úklidu, poskytované jako součást 
ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
5 % anebo jiným způsobem tvoří 
významnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, stravování 
a úklidu, poskytované jako součást 
ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.
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Pozměňovací návrh 109
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
20 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, stravování 
a úklidu, poskytované jako součást 
ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.

(17) Jiné služby cestovního ruchu, 
například prodej vstupenek na koncerty, 
sportovní události, výlety nebo akce 
zábavních parků, jsou službami, které by se 
v kombinaci s přepravou cestujících, 
ubytováním a/nebo pronájmem vozidel 
měly považovat za soubory služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou. Na tyto 
souborné služby by se ovšem směrnice 
měla vztahovat pouze tehdy, tvoří-li 
příslušná služba cestovního ruchu 
významnou část souboru. Obecně platí, že 
za významnou část souboru by se služba 
cestovního ruchu měla považovat tehdy, 
jestliže se na celkové ceně podílí více než 
40 % anebo jiným způsobem tvoří 
podstatnou část cesty nebo pobytu. 
Doplňkové služby typu cestovního 
pojištění, přepravy zavazadel, stravování 
a úklidu, poskytované jako součást 
ubytování, by se za samostatné služby 
cestovního ruchu považovat neměly.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
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z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno nebo údaje 
cestujícího nutné k uzavření rezervace 
nejpozději v okamžiku potvrzení rezervace 
první služby. Údaji nutnými k uzavření 
rezervace se myslí údaje z kreditní karty 
nebo jiné informace nezbytné k provedení 
platby. Pouhé předání cestovních časů, 
destinace nebo podobných údajů by 
naopak nemělo postačovat.

z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno nebo údaje 
cestujícího nutné k uzavření rezervace
nejpozději v okamžiku potvrzení rezervace 
první služby. Údaji nutnými k uzavření 
rezervace se myslí údaje z kreditní karty 
nebo jiné informace nezbytné k provedení 
platby. Pouhé předání cestovních časů, 
destinace nebo podobných údajů by 
naopak nemělo postačovat.

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno cestujícího
nebo informace nutné k uzavření 
rezervace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno nebo údaje
cestujícího nutné k uzavření rezervace
nejpozději v okamžiku potvrzení rezervace 
první služby. Údaji nutnými k uzavření 
rezervace se myslí údaje z kreditní karty 
nebo jiné informace nezbytné k provedení 
platby. Pouhé předání cestovních časů, 
destinace nebo podobných údajů by 
naopak nemělo postačovat.

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno cestujícího
nebo údaje nutné k uzavření rezervace.

Or. en

Odůvodnění

Předání údajů spotřebitele mezi propojenými rezervačními procesy by mělo dostačovat 
k vytvoření souborných cestovních služeb, pokud se jedná o kombinaci alespoň dvou různých 
druhů cestovních služeb pro stejnou cestu. Termín „údaje cestujícího“ je krom toho příliš 
vágní.

Pozměňovací návrh 113
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18



AM\1013596CS.doc 21/193 PE526.125v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno nebo údaje 
cestujícího nutné k uzavření rezervace 
nejpozději v okamžiku potvrzení rezervace 
první služby. Údaji nutnými k uzavření 
rezervace se myslí údaje z kreditní karty 
nebo jiné informace nezbytné k provedení 
platby. Pouhé předání cestovních časů, 
destinace nebo podobných údajů by 
naopak nemělo postačovat.

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají osobní údaje 
cestujícího nutné k uzavření rezervace 
nejpozději v okamžiku potvrzení rezervace 
první služby emailem. Osobními údaji 
cestujícího nutnými k uzavření rezervace 
se myslí jméno, adresa, telefonní číslo
cestujícího, údaje z kreditní karty nebo jiné 
informace nezbytné k provedení platby. 
Pouhé předání informací týkajících se 
cestovní služby, např. cestovních časů, 
destinace nebo podobných údajů bez 
uvedení osobních údajů cestujícího by 
naopak nemělo postačovat.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění typu sdílených informací (odlišení souborných cestovních služeb, jak jsou 
definovány v čl. 3 odst. 2 bodu. v), a cestou s asistovanou přípravou, jak je definována v čl. 3
odst. 5 písm. b)). Pouhý odkaz na webovou stránku nemůže znamenat cestu s asistovanou 
přípravou (pro pouhou rezervaci – datum a místo – je nutná minimální výměna informací 
mezi obchodníky). Musí být vyjasněna odpovídající lhůta pro potvrzení (přijetí potvrzujícího 
emailu), aby byla zajištěna právní jistota (definice časového období má dopad na to, co má 
být považováno za souborné cestovní služby).

Pozměňovací návrh 114
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
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opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno nebo údaje 
cestujícího nutné k uzavření rezervace 
nejpozději v okamžiku potvrzení rezervace 
první služby. Údaji nutnými k uzavření 
rezervace se myslí údaje z kreditní karty 
nebo jiné informace nezbytné k provedení 
platby. Pouhé předání cestovních časů, 
destinace nebo podobných údajů by naopak 
nemělo postačovat.

opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají údaje cestujícího 
nutné k uzavření rezervace nejpozději 
v okamžiku potvrzení rezervace první 
služby. Údaji nutnými k uzavření rezervace 
se myslí údaje z kreditní karty nebo jiné 
informace nezbytné k provedení platby. 
Pouhé předání cestovních časů, destinace 
nebo podobných údajů by naopak nemělo 
postačovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k tomu, že u krátkodobých 
cest potřeba ochrany cestujících tolik 
nevyvstává a aby byli obchodníci ušetřeni 
zbytečné zátěže, neměla by se směrnice 
vztahovat na cesty trvající méně než 24 
hodin nezahrnující ubytování, ani 
na příležitostně pořádané souborné 
služby.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k tomu, že u krátkodobých 
cest potřeba ochrany cestujících tolik 
nevyvstává a aby byli obchodníci ušetřeni 
zbytečné zátěže, neměla by se směrnice 
vztahovat na cesty trvající méně než 24 
hodin nezahrnující ubytování, ani 
na příležitostně pořádané souborné 
služby.

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 117
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Hlavním určujícím znakem souborné 
cestovní služby je to, že alespoň jeden z 
obchodníků je jakožto pořadatel
odpovědný za řádnou a kompletní realizaci 
souborné služby. Obchodník by tudíž měl 
vystupovat výhradně jako obchodník či 
zprostředkovatel bez odpovědnosti za 
organizaci pouze v případech, kdy jako 
pořadatel souborné služby vystupuje jiný 
subjekt, obvykle klasická nebo internetová 
cestovní kancelář. Zda subjekt vystupuje u 
dané souborné služby jako pořadatel, by se 
mělo odvíjet od jeho účasti na vytvoření 
souboru podle definice v této 
směrnici, nikoli od označení, pod nímž 
vykonává svou činnost. Pokud kritérium k 
určení toho, zda je daná kombinace 
cestovních služeb souborem, splňují dva 
nebo více obchodníků, a pokud tito 
obchodníci neinformovali cestujícího o 
tom, který z nich souborné služby pořádá, 
měli by se za pořadatele považovat všichni 
příslušní obchodníci.

(20) Hlavním určujícím znakem souborné 
cestovní služby je to, že alespoň jeden z 
obchodníků, pořadatelů a/nebo dalších 
obchodníků je odpovědný za řádnou a 
kompletní realizaci souborné služby. Zda 
subjekt vystupuje u dané souborné služby 
jako pořadatel, by se mělo odvíjet od jeho 
účasti na vytvoření souboru podle definice 
v této směrnici, nikoli od označení, pod 
nímž vykonává svou činnost. Pokud 
kritérium k určení toho, zda je daná 
kombinace cestovních služeb souborem, 
splňují dva nebo více obchodníků, a pokud 
tito obchodníci neinformovali cestujícího o 
tom, který z nich souborné služby pořádá, 
měli by se za pořadatele považovat všichni 
příslušní obchodníci.
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Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 118
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Za poskytnutí informací o souborných 
službách ještě před uzavřením smlouvy by 
měli společně s pořadatelem odpovídat i 
obchodníci. Rovněž by se mělo jasně 
stanovit, že odpovídají za chyby při 
rezervaci. Pro usnadnění komunikace, 
zejména v případech s přeshraničním 
prvkem, by cestující měli mít možnost 
obrátit se na pořadatele i prostřednictvím 
obchodníka, u nějž souborné služby 
zakoupili.

(21) Za poskytnutí informací o souborných 
službách ještě před uzavřením smlouvy by 
měli společně s pořadatelem odpovídat i 
obchodníci. Rovněž by se mělo jasně 
stanovit, že pokud byli skutečnými 
účastníky rezervačního 
procesu, odpovídají za chyby při rezervaci. 
Obchodníci by proto neměli být odpovědní 
za chyby v rezervaci, pokud byly 
způsobeny jiným obchodníkem, který 
zajišťuje doplňující cestovní služby
prostřednictvím propojených online 
rezervačních procesů v kontextu
asistované přípravy založené na pouhém 
přenosu informací zahrnujících destinaci
a termín. V tomto případě by měl být za 
chyby, ke kterým došlo během
rezervačního procesu, odpovědný 
obchodník poskytující doplňující cestovní 
služby. Pro usnadnění komunikace, 
zejména v případech s přeshraničním 
prvkem, by cestující měli mít možnost 
obrátit se na pořadatele i prostřednictvím 
obchodníka, u nějž souborné služby 
zakoupili.
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Or. en

Odůvodnění

Obchodníci by měli být za chyby v rezervaci odpovědní pouze tehdy, pokud se skutečně 
účastnili rezervačního procesu. Pokud v případě cesty s asistovanou přípravou využívající 
propojený online rezervační proces založený na převodu cílených informací, zahrnujících 
destinaci a termín, mezi obchodníky učiní chyby v rezervaci obchodník poskytující doplňkové 
služby (viz pozměňovací návrh týkající se čl. 3 odst. 5 písm. b)), měl by být za chyby 
v rezervaci odpovědný on a ne obchodník, který nemá nad rezervací doplňkových služeb 
žádnou kontrolu.

Pozměňovací návrh 119
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Klíčové informace, například 
o zásadních náležitostech cestovních 
služeb nebo cenách, uváděné v inzertních 
materiálech, na internetových stránkách 
pořadatele nebo v katalozích v rámci 
poskytování informací před uzavřením 
smlouvy by měly být závazné, pokud si 
pořadatel nevyhradí právo tyto prvky 
změnit a jasně a zřetelně je nesdělí 
cestujícímu ještě před uzavřením smlouvy. 
S novými komunikačními technologiemi 
již není nutné, aby byla konkrétní pravidla 
stanovena v katalozích, je však třeba 
zajistit, aby si za určitých okolností strany 
sdělily změny ovlivňující plnění smlouvy a 
zaznamenaly je na trvalém nosiči, do 
něhož lze později nahlédnout. Vždy by 
mělo být možné uvedené informace 
změnit, je-li k tomu výslovný souhlas obou 
stran.

(23) Klíčové informace, například 
o zásadních náležitostech cestovních 
služeb nebo cenách, uváděné v inzertních 
materiálech, na internetových stránkách 
pořadatele nebo v katalozích v rámci 
poskytování informací před uzavřením 
smlouvy by měly být závazné, pokud si 
pořadatel nevyhradí právo tyto prvky 
změnit a jasně a zřetelně je nesdělí 
cestujícímu ještě před uzavřením smlouvy. 
Změny ovlivňující plnění smlouvy si musí 
strany vhodným způsobem sdělit a musí je 
zaznamenat na trvalém nosiči, do něhož 
lze později nahlédnout. Vždy by mělo být 
možné uvedené informace změnit, je-li k 
tomu výslovný souhlas obou stran.

Or. en

Odůvodnění

Digitální komunikace se stává stále významnější, informace by však měly být i nadále 
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dostupné na různých médiích, aby k nim měli zajištěný přístup všichni spotřebitelé.

Pozměňovací návrh 120
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) S novými komunikačními 
technologiemi, které mohou pomoci 
zajistit, aby zákazníci měli v okamžiku 
provádění rezervace přístup k 
aktualizovaným informacím, a s 
narůstajícím trendem rezervování 
souborných cestovních služeb online, již 
však není nutné, aby byla konkrétní 
pravidla stanovena v katalozích.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Časy letů by měly být nedílnou 
součástí smlouvy a měly by patřit 
k podstatným náležitostem cestovních
služeb. Nemělo by dojít k jejich posunu  o 
více než 5 hodin.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti typu 
válečného konfliktu či přírodní katastrofy 
mající zásadní vliv na realizaci souborných 
služeb. Mělo by se mít za to, že 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
nastaly zejména tehdy, jsou-li k dispozici 
spolehlivé a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských států, 
zrazující od cest do dané destinace.

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti typu 
válečného konfliktu či přírodní katastrofy, 
včetně terorismu, hurikánu, zemětřesení a 
politické nestability, které cestujícího 
vystavují bezpečnostnímu riziku, mající 
zásadní vliv na realizaci souborných 
služeb. Mělo by se mít za to, že 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
nastaly zejména tehdy, jsou-li k dispozici 
spolehlivé a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských států, 
zrazující od cest do dané destinace.

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
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situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti typu 
válečného konfliktu či přírodní katastrofy 
mající zásadní vliv na realizaci souborných 
služeb. Mělo by se mít za to, že 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
nastaly zejména tehdy, jsou-li k dispozici 
spolehlivé a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských států, 
zrazující od cest do dané destinace.

situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své případné náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb. Zrušení může být 
podmíněno uhrazením odpovídajícího 
poplatku, přičemž v takových případech by 
smlouva měla stanovit přiměřené 
standardní storno poplatky. Všichni 
cestující by v každém případě měli mít 
nárok na bezplatné ukončení smlouvy, 
nastanou-li nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti typu válečného konfliktu či 
přírodní katastrofy mající zásadní vliv 
na realizaci souborných služeb. Mělo by se 
mít za to, že nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti nastaly zejména tehdy, jsou-li 
k dispozici spolehlivé a veřejně dostupné 
zprávy, např. doporučení vydaná orgány 
členských států, zrazující od cest do dané 
destinace.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 

(Netýká se českého znění.)
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Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti typu 
válečného konfliktu či přírodní katastrofy 
mající zásadní vliv na realizaci souborných 
služeb. Mělo by se mít za to, že 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
nastaly zejména tehdy, jsou-li k dispozici 
spolehlivé a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských států, 
zrazující od cest do dané destinace.

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.) 

Pozměňovací návrh 125
Anna Hedh

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 
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nevyhnutelné a mimořádné okolnosti typu 
válečného konfliktu či přírodní katastrofy 
mající zásadní vliv na realizaci souborných 
služeb. Mělo by se mít za to, že 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
nastaly zejména tehdy, jsou-li k dispozici 
spolehlivé a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských států, 
zrazující od cest do dané destinace.

nevyhnutelné a mimořádné okolnosti typu 
válečného konfliktu, terorismu, politické 
nestability či přírodní katastrofy mající 
zásadní vliv na realizaci souborných 
služeb. Mělo by se mít za to, že 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
nastaly zejména tehdy, jsou-li k dispozici 
spolehlivé a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských států, 
zrazující od cest do dané destinace.

Or. sv

Pozměňovací návrh 126
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Rovněž pořadatel by měl mít za 
zvláštních okolností právo ukončit 
smlouvu bez finanční náhrady před 
zahájením realizace souborných služeb, 
například nedosáhlo-li se minimálního 
počtu účastníků a tato možnost byla 
uvedena ve smlouvě.

(27) Rovněž pořadatel by měl mít za 
zvláštních okolností právo ukončit 
smlouvu bez finanční náhrady před 
zahájením realizace souborných služeb, 
například nedosáhlo-li se minimálního 
počtu účastníků a tato možnost byla 
uvedena ve smlouvě. Pořadatel by měl v 
tomto případě cestujícího, který by těmito 
okolnostmi mohl být dotčen, náležitě 
informovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V určitých případech by mělo být 
umožněno, aby pořadatel provedl ve 

(28) V určitých případech by mělo být 
umožněno, aby pořadatel provedl ve 
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smlouvě o souborných službách pro cesty 
jednostranné změny. Cestující by ovšem 
měli mít právo smlouvu ukončit, jestliže 
navrhované změny výrazným způsobem 
mění některou z hlavních náležitostí 
příslušné služby. Zvýšení cen by mělo být 
možné pouze, došlo-li ke změně výše 
nákladů na pohonné hmoty k přepravě 
osob, daní nebo poplatků uložených třetí 
stranou, která se přímo nepodílí na 
realizaci cestovních služeb, nebo ke změně 
směnných kurzů souvisejících se 
soubornými službami a byla-li možnost 
úpravy cen oběma směry výslovně uvedena 
ve smlouvě. Cena by se neměla zvýšit o 
více než 10 % celkové ceny souborných 
služeb.

smlouvě o souborných službách pro cesty 
jednostranné změny. Cestující by ovšem 
měli mít právo smlouvu ukončit, jestliže 
navrhované změny způsobem mění 
některou z hlavních náležitostí příslušné 
služby. Zvýšení cen by mělo být možné 
pouze, pokud byla smlouva uzavřena více 
než tři měsíce před započetím cesty a 
došlo-li ke změně výše nákladů 
na pohonné hmoty k přepravě osob, daní 
nebo poplatků uložených třetí stranou,
která se přímo nepodílí na realizaci 
cestovních služeb, nebo ke změně 
směnných kurzů souvisejících se 
soubornými službami a byla-li možnost 
úpravy cen oběma směry výslovně uvedena 
ve smlouvě. Cena by se neměla zvýšit o 
více než 5 % celkové ceny souborných
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V určitých případech by mělo být 
umožněno, aby pořadatel provedl ve 
smlouvě o souborných službách pro cesty 
jednostranné změny. Cestující by ovšem 
měli mít právo smlouvu ukončit, jestliže 
navrhované změny výrazným způsobem 
mění některou z hlavních náležitostí 
příslušné služby. Zvýšení cen by mělo být 
možné pouze, došlo-li ke změně výše 
nákladů na pohonné hmoty k přepravě 
osob, daní nebo poplatků uložených třetí 
stranou, která se přímo nepodílí na 
realizaci cestovních služeb, nebo ke změně 
směnných kurzů souvisejících se 
soubornými službami a byla-li možnost 
úpravy cen oběma směry výslovně uvedena 

(28) V určitých případech by mělo být 
umožněno, aby pořadatel provedl ve 
smlouvě o souborných službách pro cesty 
jednostranné změny. Cestující by ovšem 
měli mít právo smlouvu ukončit, jestliže 
navrhované změny výrazným způsobem 
mění některou z hlavních náležitostí 
příslušné služby. Zvýšení cen by mělo být 
možné pouze, došlo-li ke změně výše 
nákladů na pohonné hmoty k přepravě 
osob, daní nebo poplatků uložených třetí 
stranou, která se přímo nepodílí na 
realizaci cestovních služeb, nebo ke změně 
směnných kurzů souvisejících se 
soubornými službami a byla-li možnost 
úpravy cen oběma směry výslovně uvedena 
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ve smlouvě. Cena by se neměla zvýšit o 
více než 10 % celkové ceny souborných 
služeb.

ve smlouvě. Cena by se neměla zvýšit o 
více než 5 % celkové ceny souborných 
služeb.

Or. el

Odůvodnění

Limit 10 % by cestující neúměrně zatěžoval, zejména v případech, kdy jsou náklady na 
pořízení konkrétního souboru služeb již vysoké a/nebo se cesty účastní velký počet cestujících, 
například rodina (vzhledem k tomu, že každý člen rodiny by hradil 10 % navíc).

Pozměňovací návrh 129
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) V zájmu jednotnosti je třeba 
ustanovení této směrnice provázat 
s mezinárodními úmluvami o cestovních 
službách a s právními předpisy Unie 
o právech cestujících. Nese-li odpovědnost 
za neplnění nebo nesprávné plnění služeb 
obsažených ve smlouvě o souborných 
službách pro cesty pořadatel, měl by mít 
možnost odvolat se na omezení 
odpovědnosti poskytovatelů služeb 
uvedená v mezinárodních úmluvách jako je 
Montrealská úmluva o sjednocení 
některých pravidel pro mezinárodní 
leteckou dopravu z roku 199918, Úmluva 
o mezinárodní železniční přepravě z roku 
1980 (COTIF)19 a Athénská úmluva 
o přepravě cestujících a jejich zavazadel po 
moři z roku 197420. Nelze-li v důsledku 
nevyhnutelných a mimořádných okolností 
zajistit návrat cestujícího do místa odjezdu, 
povinnost organizátora nést náklady 
na pokračování jeho pobytu v destinaci by
měla být v souladu s návrhem Komise21 na 
změnu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 
2004, kterým se stanoví společná pravidla 
náhrad a pomoci cestujícím v letecké 
dopravě v případě odepření nástupu 

(30) V zájmu jednotnosti je třeba 
ustanovení této směrnice provázat 
s mezinárodními úmluvami o cestovních 
službách a s právními předpisy Unie 
o právech cestujících. Nese-li odpovědnost 
za neplnění nebo nesprávné plnění služeb 
obsažených ve smlouvě o souborných 
službách pro cesty pořadatel a/nebo 
obchodník, měl by mít možnost odvolat se 
na omezení odpovědnosti poskytovatelů 
služeb uvedená v mezinárodních úmluvách 
jako je Montrealská úmluva o sjednocení 
některých pravidel pro mezinárodní 
leteckou dopravu z roku 199918, Úmluva 
o mezinárodní železniční přepravě z roku 
1980 (COTIF)19 a Athénská úmluva 
o přepravě cestujících a jejich zavazadel po 
moři z roku 197420. Nelze-li v důsledku 
nevyhnutelných a mimořádných okolností 
zajistit návrat cestujícího do místa odjezdu, 
povinnost organizátora a/nebo obchodníka 
nést náklady na pokračování jeho pobytu v 
destinaci by měla být v souladu s návrhem 
Komise21 na změnu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 
11. února 2004, kterým se stanoví společná 
pravidla náhrad a pomoci cestujícím 
v letecké dopravě v případě odepření 
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na palubu, zrušení nebo významného 
zpoždění letů22.

nástupu na palubu, zrušení nebo 
významného zpoždění letů22.

__________________ __________________
18 2001/539/ES: rozhodnutí Rady ze dne 5. 
dubna 2001 o uzavření Úmluvy 
o sjednocení některých pravidel pro 
mezinárodní leteckou dopravu 
(Montrealská úmluva) Evropským 
společenstvím, (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, 
s. 38).

18 2001/539/ES: rozhodnutí Rady ze dne 5. 
dubna 2001 o uzavření Úmluvy 
o sjednocení některých pravidel pro 
mezinárodní leteckou dopravu 
(Montrealská úmluva) Evropským 
společenstvím, (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, 
s. 38).

19 2013/103/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
16. června 2011 o podpisu a uzavření 
Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní 
organizací pro mezinárodní železniční 
přepravu o přistoupení Evropské unie 
k Úmluvě o mezinárodní železniční 
přepravě (COTIF), (Úř. věst. L 51, 
23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
16. června 2011 o podpisu a uzavření 
Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní 
organizací pro mezinárodní železniční 
přepravu o přistoupení Evropské unie 
k Úmluvě o mezinárodní železniční 
přepravě (COTIF), (Úř. věst. L 51, 
23.2.2013, s. 1).

202012/22/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
12. prosince 2011 o přistoupení Evropské 
unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské 
úmluvě o přepravě cestujících a jejich 
zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou 
jeho článků 10 a 11 (Úř. věst. L 8, 
12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
12. prosince 2011 o přistoupení Evropské 
unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské 
úmluvě o přepravě cestujících a jejich 
zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou 
jeho článků 10 a 11 (Úř. věst. L 8, 
12.1.2012, s. 1).

21 Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, 
kterým se stanoví společná pravidla náhrad 
a pomoci cestujícím v letecké dopravě 
v případě odepření nástupu na palubu, 
zrušení nebo významného zpoždění letu, 
a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti 
leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel –
COM/2013/130 final.

21 Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, 
kterým se stanoví společná pravidla náhrad 
a pomoci cestujícím v letecké dopravě 
v případě odepření nástupu na palubu, 
zrušení nebo významného zpoždění letu, 
a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti 
leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel –
COM/2013/130 final.

22 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
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písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 130
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) V zájmu jednotnosti je třeba 
ustanovení této směrnice provázat 
s mezinárodními úmluvami o cestovních 
službách a s právními předpisy Unie 
o právech cestujících. Nese-li odpovědnost 
za neplnění nebo nesprávné plnění služeb 
obsažených ve smlouvě o souborných 
službách pro cesty pořadatel, měl by mít 
možnost odvolat se na omezení 
odpovědnosti poskytovatelů služeb 
uvedená v mezinárodních úmluvách jako je 
Montrealská úmluva o sjednocení 
některých pravidel pro mezinárodní 
leteckou dopravu z roku 199918, Úmluva 
o mezinárodní železniční přepravě z roku 
1980 (COTIF)19 a Athénská úmluva 
o přepravě cestujících a jejich zavazadel po 
moři z roku 197420. Nelze-li v důsledku 
nevyhnutelných a mimořádných okolností 
zajistit návrat cestujícího do místa odjezdu, 
povinnost organizátora nést náklady 
na pokračování jeho pobytu v destinaci by 
měla být v souladu s návrhem Komise21 na 
změnu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 
2004, kterým se stanoví společná pravidla 
náhrad a pomoci cestujícím v letecké 
dopravě v případě odepření nástupu 
na palubu, zrušení nebo významného 
zpoždění letů22.

(Netýká se českého znění.)

__________________ __________________
18 2001/539/ES: rozhodnutí Rady ze dne 5. 
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dubna 2001 o uzavření Úmluvy 
o sjednocení některých pravidel pro 
mezinárodní leteckou dopravu 
(Montrealská úmluva) Evropským 
společenstvím, (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, 
s. 38).
19 2013/103/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
16. června 2011 o podpisu a uzavření 
Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní 
organizací pro mezinárodní železniční 
přepravu o přistoupení Evropské unie 
k Úmluvě o mezinárodní železniční 
přepravě (COTIF), (Úř. věst. L 51, 
23.2.2013, s. 1).
20 2012/22/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
12. prosince 2011 o přistoupení Evropské 
unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské 
úmluvě o přepravě cestujících a jejich 
zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou 
jeho článků 10 a 11 (Úř. věst. L 8, 
12.1.2012, s. 1).
21 Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, 
kterým se stanoví společná pravidla náhrad 
a pomoci cestujícím v letecké dopravě 
v případě odepření nástupu na palubu, 
zrušení nebo významného zpoždění letu, 
a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti 
leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel –
COM/2013/130 final.

21

22 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1. 22

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 131
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) V zájmu jednotnosti je třeba 
ustanovení této směrnice provázat 
s mezinárodními úmluvami o cestovních 
službách a s právními předpisy Unie 
o právech cestujících. Nese-li odpovědnost 
za neplnění nebo nesprávné plnění služeb 
obsažených ve smlouvě o souborných 
službách pro cesty pořadatel, měl by mít 
možnost odvolat se na omezení 
odpovědnosti poskytovatelů služeb 
uvedená v mezinárodních úmluvách jako je 
Montrealská úmluva o sjednocení 
některých pravidel pro mezinárodní 
leteckou dopravu z roku 199918, Úmluva 
o mezinárodní železniční přepravě z roku 
1980 (COTIF)19 a Athénská úmluva 
o přepravě cestujících a jejich zavazadel po 
moři z roku 197420. Nelze-li v důsledku 
nevyhnutelných a mimořádných okolností 
zajistit návrat cestujícího do místa odjezdu, 
povinnost organizátora nést náklady 
na pokračování jeho pobytu v destinaci by 
měla být v souladu s návrhem Komise21 na 
změnu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 
2004, kterým se stanoví společná pravidla 
náhrad a pomoci cestujícím v letecké 
dopravě v případě odepření nástupu 
na palubu, zrušení nebo významného 
zpoždění letů22.

(30) V zájmu jednotnosti je třeba 
ustanovení této směrnice provázat 
s mezinárodními úmluvami o cestovních 
službách a s právními předpisy Unie 
o právech cestujících, přičemž k právním 
předpisům Unie bude v příslušných 
případech přihlíženo přednostně. Nese-li 
odpovědnost za neplnění nebo nesprávné 
plnění služeb obsažených ve smlouvě o 
souborných službách pro cesty pořadatel, 
měl by mít možnost odvolat se na omezení 
odpovědnosti poskytovatelů služeb 
uvedená v mezinárodních úmluvách jako je 
Montrealská úmluva o sjednocení 
některých pravidel pro mezinárodní 
leteckou dopravu z roku 199918, Úmluva 
o mezinárodní železniční přepravě z roku 
1980 (COTIF)19 a Athénská úmluva 
o přepravě cestujících a jejich zavazadel po 
moři z roku 197420. Nelze-li v důsledku 
nevyhnutelných a mimořádných okolností 
zajistit návrat cestujícího do místa odjezdu, 
povinnost organizátora nést náklady 
na pokračování jeho pobytu v destinaci by 
měla být v souladu s návrhem Komise21 na 
změnu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 
2004, kterým se stanoví společná pravidla 
náhrad a pomoci cestujícím v letecké 
dopravě v případě odepření nástupu 
na palubu, zrušení nebo významného 
zpoždění letů22.

__________________ __________________
18 2001/539/ES: rozhodnutí Rady ze dne 5. 
dubna 2001 o uzavření Úmluvy 
o sjednocení některých pravidel pro 
mezinárodní leteckou dopravu 
(Montrealská úmluva) Evropským 
společenstvím, (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, 
s. 38).

18 2001/539/ES: rozhodnutí Rady ze dne 5. 
dubna 2001 o uzavření Úmluvy 
o sjednocení některých pravidel pro 
mezinárodní leteckou dopravu 
(Montrealská úmluva) Evropským 
společenstvím, (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, 
s. 38).

19 2013/103/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
16. června 2011 o podpisu a uzavření 
Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní 
organizací pro mezinárodní železniční 

19 2013/103/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
16. června 2011 o podpisu a uzavření 
Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní 
organizací pro mezinárodní železniční 
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přepravu o přistoupení Evropské unie 
k Úmluvě o mezinárodní železniční 
přepravě (COTIF), (Úř. věst. L 51, 
23.2.2013, s. 1).

přepravu o přistoupení Evropské unie 
k Úmluvě o mezinárodní železniční 
přepravě (COTIF), (Úř. věst. L 51, 
23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
12. prosince 2011 o přistoupení Evropské 
unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské 
úmluvě o přepravě cestujících a jejich 
zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou 
jeho článků 10 a 11 (Úř. věst. L 8, 
12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
12. prosince 2011 o přistoupení Evropské 
unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské 
úmluvě o přepravě cestujících a jejich 
zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou 
jeho článků 10 a 11 (Úř. věst. L 8, 
12.1.2012, s. 1).

21 Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, 
kterým se stanoví společná pravidla náhrad 
a pomoci cestujícím v letecké dopravě 
v případě odepření nástupu na palubu, 
zrušení nebo významného zpoždění letu, 
a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti 
leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel –
COM/2013/130 final.

21 Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, 
kterým se stanoví společná pravidla náhrad 
a pomoci cestujícím v letecké dopravě 
v případě odepření nástupu na palubu, 
zrušení nebo významného zpoždění letu, 
a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti 
leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel –
COM/2013/130 final.

22 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) V zájmu jednotnosti je třeba 
ustanovení této směrnice provázat 
s mezinárodními úmluvami o cestovních 
službách a s právními předpisy Unie 
o právech cestujících. Nese-li odpovědnost 
za neplnění nebo nesprávné plnění služeb 
obsažených ve smlouvě o souborných 
službách pro cesty pořadatel, měl by mít 
možnost odvolat se na omezení 
odpovědnosti poskytovatelů služeb 
uvedená v mezinárodních úmluvách jako je 
Montrealská úmluva o sjednocení 

(30) V zájmu jednotnosti je třeba 
ustanovení této směrnice provázat 
s mezinárodními úmluvami o cestovních 
službách a s právními předpisy Unie 
o právech cestujících, přičemž k právním 
předpisům Unie bude v příslušných 
případech přihlíženo přednostně. Nese-li 
odpovědnost za neplnění nebo nesprávné 
plnění služeb obsažených ve smlouvě o 
souborných službách pro cesty pořadatel, 
měl by mít možnost odvolat se na omezení 
odpovědnosti poskytovatelů služeb 
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některých pravidel pro mezinárodní 
leteckou dopravu z roku 199918, Úmluva 
o mezinárodní železniční přepravě z roku 
1980 (COTIF)19 a Athénská úmluva 
o přepravě cestujících a jejich zavazadel po 
moři z roku 197420. Nelze-li v důsledku 
nevyhnutelných a mimořádných okolností 
zajistit návrat cestujícího do místa odjezdu, 
povinnost organizátora nést náklady 
na pokračování jeho pobytu v destinaci by 
měla být v souladu s návrhem Komise21 na 
změnu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 
2004, kterým se stanoví společná pravidla 
náhrad a pomoci cestujícím v letecké 
dopravě v případě odepření nástupu 
na palubu, zrušení nebo významného 
zpoždění letů22.

uvedená v mezinárodních úmluvách jako je 
Montrealská úmluva o sjednocení 
některých pravidel pro mezinárodní 
leteckou dopravu z roku 199918, Úmluva 
o mezinárodní železniční přepravě z roku 
1980 (COTIF)19 a Athénská úmluva 
o přepravě cestujících a jejich zavazadel po 
moři z roku 197420. Nelze-li v důsledku 
nevyhnutelných a mimořádných okolností 
zajistit návrat cestujícího do místa odjezdu, 
povinnost organizátora nést náklady 
na pokračování jeho pobytu v destinaci by 
měla být v souladu s návrhem Komise21 na 
změnu nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 
2004, kterým se stanoví společná pravidla 
náhrad a pomoci cestujícím v letecké 
dopravě v případě odepření nástupu 
na palubu, zrušení nebo významného 
zpoždění letů22.

__________________ __________________
18 2001/539/ES: rozhodnutí Rady ze dne 5. 
dubna 2001 o uzavření Úmluvy 
o sjednocení některých pravidel pro 
mezinárodní leteckou dopravu 
(Montrealská úmluva) Evropským 
společenstvím, (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, 
s. 38).

18 2001/539/ES: rozhodnutí Rady ze dne 5. 
dubna 2001 o uzavření Úmluvy 
o sjednocení některých pravidel pro 
mezinárodní leteckou dopravu 
(Montrealská úmluva) Evropským 
společenstvím, (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, 
s. 38).

19 2013/103/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
16. června 2011 o podpisu a uzavření 
Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní 
organizací pro mezinárodní železniční 
přepravu o přistoupení Evropské unie 
k Úmluvě o mezinárodní železniční 
přepravě (COTIF), (Úř. věst. L 51, 
23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
16. června 2011 o podpisu a uzavření 
Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní 
organizací pro mezinárodní železniční 
přepravu o přistoupení Evropské unie 
k Úmluvě o mezinárodní železniční 
přepravě (COTIF), (Úř. věst. L 51, 
23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
12. prosince 2011 o přistoupení Evropské 
unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské 
úmluvě o přepravě cestujících a jejich 
zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou 
jeho článků 10 a 11 (Úř. věst. L 8, 
12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EU: rozhodnutí Rady ze dne 
12. prosince 2011 o přistoupení Evropské 
unie k Protokolu z roku 2002 k Athénské 
úmluvě o přepravě cestujících a jejich 
zavazadel po moři z roku 1974 s výjimkou 
jeho článků 10 a 11 (Úř. věst. L 8, 
12.1.2012, s. 1).

21 Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, 
kterým se stanoví společná pravidla náhrad 

21 Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, 
kterým se stanoví společná pravidla náhrad 
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a pomoci cestujícím v letecké dopravě 
v případě odepření nástupu na palubu, 
zrušení nebo významného zpoždění letu, 
a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti 
leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel –
COM/2013/130 final.

a pomoci cestujícím v letecké dopravě 
v případě odepření nástupu na palubu, 
zrušení nebo významného zpoždění letu, 
a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti 
leteckého dopravce při letecké dopravě 
cestujících a jejich zavazadel –
COM/2013/130 final.

22 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné právní předpisy Unie o právech cestujících by měly nahradit směrnici o souborných 
službách pro cesty, pobyty a zájezdy v případech, kdy dochází k překrývání konkrétních 
opatření týkajících se práv cestujících využívajících různé druhy přepravy.

Pozměňovací návrh 133
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Tato směrnice by se neměla dotknout 
práva cestujících na vznesení nároků podle 
této směrnice ani podle jiných příslušných 
právních předpisů Unie, cestující tudíž 
budou i nadále mít možnost vznést nárok 
vůči pořadateli, dopravci nebo jiné 
odpovědné straně či případně několika 
stranám. Je třeba upřesnit, že cestující 
nebudou moci kumulovat práva podle 
různých právních základů, pokud tato 
práva ochraňují stejný zájem nebo mají 
stejný cíl. Odpovědností pořadatele není 
dotčeno právo požadovat nápravu 
od třetích stran, včetně poskytovatelů 
služeb.

(31) Tato směrnice by se neměla dotknout 
práva cestujících na vznesení nároků podle 
této směrnice ani podle jiných příslušných 
právních předpisů Unie, cestující tudíž 
budou i nadále mít možnost vznést nárok 
vůči pořadateli a/nebo obchodníkovi, 
dopravci nebo jiné odpovědné straně či 
případně několika stranám. Je třeba 
upřesnit, že cestující nebudou moci 
kumulovat práva podle různých právních 
základů, pokud tato práva ochraňují stejný 
zájem nebo mají stejný cíl. Odpovědností 
pořadatele a/nebo obchodníka není 
dotčeno právo požadovat nápravu 
od třetích stran, včetně poskytovatelů 
služeb. Členské státy zajistí, aby pořadatel 
a obchodník měli v těchto případech 
odpovídající a dostupné prostředky pro 
požadování nápravy od třetích stran.
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Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative. The last addition refers to 
the ammendment tabled by Mr Philippe Juvin to Article 20 (means of redress).

Pozměňovací návrh 134
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Tato směrnice by se neměla dotknout 
práva cestujících na vznesení nároků podle 
této směrnice ani podle jiných příslušných 
právních předpisů Unie, cestující tudíž 
budou i nadále mít možnost vznést nárok 
vůči pořadateli, dopravci nebo jiné 
odpovědné straně či případně několika 
stranám. Je třeba upřesnit, že cestující 
nebudou moci kumulovat práva podle 
různých právních základů, pokud tato 
práva ochraňují stejný zájem nebo mají 
stejný cíl. Odpovědností pořadatele není 
dotčeno právo požadovat nápravu 
od třetích stran, včetně poskytovatelů 
služeb.

(31) Tato směrnice by se neměla dotknout 
práva cestujících na vznesení nároků podle 
této směrnice ani podle jiných příslušných 
právních předpisů Unie, cestující tudíž 
budou i nadále mít možnost vznést nárok 
vůči pořadateli, dopravci nebo jiné 
odpovědné straně či případně několika 
stranám. Je třeba upřesnit, že cestující 
nebudou moci kumulovat práva podle 
různých právních základů, pokud tato 
práva ochraňují stejný zájem nebo mají 
stejný cíl. Potřeba zajistit, že cestující 
obdrží odpovídající a včasnou náhradu v 
případech, že smlouva nebude některou ze 
stran náležitě plněna, by však neměla pro 
pořadatele a obchodníky znamenat 
neopodstatněnou a nadměrnou zátěž.
Kromě povinnosti vyřešit neplnění 
smlouvy nebo poskytnout cestujícímu 
náhradu, musí mít pořadatelé a 
obchodníci také právo požadovat nápravu 
od třetích stran, které přispěly k nutnosti 
poskytnout náhradu nebo plnit jiné 
povinnosti. Odpovědností pořadatele
a/nebo obchodníka tudíž není dotčeno toto
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právo požadovat nápravu od třetích stran, 
včetně poskytovatelů služeb.

Or. en

Odůvodnění

Viz změny a odůvodnění článku 20.

Pozměňovací návrh 135
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 
neschopnosti pořadatele, obchodníka, který 
zprostředkoval cestu s asistovanou 
přípravou, nebo kteréhokoli z 
poskytovatelů služeb. Členské státy, 
v nichž má sídlo pořadatel souborných 
služeb nebo obchodník, který 
zprostředkovává cesty s asistovanou 
přípravou, by měly zajistit, aby subjekty 
nabízející tyto kombinace cestovních 
služeb poskytly záruku, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
vráceny veškeré již provedené platby a 
bude jim zajištěn návrat. Členské státy si 
mohou samy zvolit, jakým způsobem 
poskytnou ochranu pro případ platební 
neschopnosti, měly by však zajistit, aby 
byla jejich vnitrostátní opatření účinná 
a dokázala cestujícím zabezpečit rychlé 
vrácení zaplacených prostředků a návrat 
všech cestujících, jichž se platební 
neschopnost dotkla. Požadovaná ochrana 
pro případ platební neschopnosti by měla 
brát v potaz skutečné finanční riziko 
spojené s činností pořadatele, příslušného 
obchodníka nebo poskytovatele služeb, 

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 
neschopnosti pořadatele, obchodníka, který 
zprostředkoval cestu s asistovanou 
přípravou, nebo kteréhokoli z 
poskytovatelů služeb. Členské státy, 
v nichž má sídlo pořadatel souborných 
služeb nebo obchodník, který 
zprostředkovává cesty s asistovanou 
přípravou, by měly zajistit, aby subjekty 
nabízející tyto kombinace cestovních 
služeb poskytly záruku, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
vráceny veškeré již provedené platby a 
bude jim zajištěn návrat. Členské státy si 
mohou samy zvolit, jakým způsobem 
poskytnou ochranu pro případ platební 
neschopnosti, měly by však zajistit, aby 
byla jejich vnitrostátní opatření účinná 
a dokázala cestujícím zabezpečit rychlé 
vrácení zaplacených prostředků a návrat 
všech cestujících, jichž se platební 
neschopnost dotkla. V případě, že se 
spotřebitel rozhodne souborné služby 
nebo cestu s asistovanou přípravou zcela 
využít a nebude požadovat plnou náhradu, 
měla by ochrana pro případ platební 
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včetně druhu kombinace prodávaných 
cestovních služeb, předvídatelných 
sezónních výkyvů i objemu zaplacených 
záloh a způsobu jejich zajištění. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu25 stanoví, že 
lze-li ochranu pro případ platební 
neschopnosti poskytnout ve formě záruky 
nebo pojištění, nesmí se tato záruka 
omezovat na osvědčení vydaná finanční 
institucí usazenou v konkrétním členském 
státě.

neschopnosti případně zajistit úplné 
plnění uzavřených smluv tak, aby 
souborné služby nebo cesta s asistovanou 
přípravou mohly pokračovat, aniž by to 
pro spotřebitele znamenalo dodatečné 
náklady. Požadovaná ochrana pro případ 
platební neschopnosti by měla brát v potaz 
skutečné finanční riziko spojené s činností 
pořadatele, příslušného obchodníka nebo 
poskytovatele služeb, včetně druhu 
kombinace prodávaných cestovních služeb, 
předvídatelných sezónních výkyvů 
i objemu zaplacených záloh a způsobu 
jejich zajištění. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 
prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu25 stanoví, že lze-li ochranu pro případ 
platební neschopnosti poskytnout ve formě 
záruky nebo pojištění, nesmí se tato záruka 
omezovat na osvědčení vydaná finanční 
institucí usazenou v konkrétním členském 
státě.

__________________ __________________
25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana proti platební neschopnosti musí pokud možno flexibilně vyhovět preferencím
spotřebitele. Sem se řadí zajištění plnění uzavřených smluv a dodržení plánu, pokud si 
spotřebitel přeje dokončit svou dovolenou nebo pokud se blíží doba odjezdu.

Pozměňovací návrh 136
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 
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neschopnosti pořadatele, obchodníka, který 
zprostředkoval cestu s asistovanou 
přípravou, nebo kteréhokoli z 
poskytovatelů služeb. Členské státy, 
v nichž má sídlo pořadatel souborných 
služeb nebo obchodník, který 
zprostředkovává cesty s asistovanou 
přípravou, by měly zajistit, aby subjekty 
nabízející tyto kombinace cestovních 
služeb poskytly záruku, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
vráceny veškeré již provedené platby a 
bude jim zajištěn návrat. Členské státy si 
mohou samy zvolit, jakým způsobem 
poskytnou ochranu pro případ platební 
neschopnosti, měly by však zajistit, aby 
byla jejich vnitrostátní opatření účinná 
a dokázala cestujícím zabezpečit rychlé 
vrácení zaplacených prostředků a návrat 
všech cestujících, jichž se platební 
neschopnost dotkla. Požadovaná ochrana 
pro případ platební neschopnosti by měla 
brát v potaz skutečné finanční riziko 
spojené s činností pořadatele, příslušného 
obchodníka nebo poskytovatele služeb, 
včetně druhu kombinace prodávaných 
cestovních služeb, předvídatelných 
sezónních výkyvů i objemu zaplacených 
záloh a způsobu jejich zajištění. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu25 stanoví, že 
lze-li ochranu pro případ platební 
neschopnosti poskytnout ve formě záruky 
nebo pojištění, nesmí se tato záruka 
omezovat na osvědčení vydaná finanční 
institucí usazenou v konkrétním členském 
státě.

neschopnosti pořadatele, obchodníka, který 
zprostředkoval cestu s asistovanou 
přípravou, nebo kteréhokoli z 
poskytovatelů služeb. Členské státy, 
v nichž má sídlo pořadatel souborných 
služeb nebo obchodník, který 
zprostředkovává cesty s asistovanou 
přípravou, by měly zajistit, aby subjekty 
nabízející tyto kombinace cestovních 
služeb poskytly záruku, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
vráceny veškeré již provedené platby a 
bude jim zajištěn návrat. Členské státy si 
mohou samy zvolit, jakým způsobem 
poskytnou ochranu pro případ platební 
neschopnosti, měly by však zajistit, aby 
byla jejich vnitrostátní opatření účinná 
a dokázala cestujícím zabezpečit rychlé 
vrácení zaplacených prostředků a návrat 
všech cestujících, jichž se platební 
neschopnost dotkla. V případě, že se 
spotřebitel rozhodne souborné služby 
nebo cestu s asistovanou přípravou zcela 
využít a nebude požadovat plnou náhradu, 
měla by ochrana pro případ platební 
neschopnosti případně zajistit úplné 
plnění uzavřených smluv tak, aby 
souborné služby nebo cesta s asistovanou 
přípravou mohly pokračovat, aniž by to 
pro spotřebitele znamenalo dodatečné 
náklady. Požadovaná ochrana pro případ 
platební neschopnosti by měla brát v potaz 
skutečné finanční riziko spojené s činností 
pořadatele, příslušného obchodníka nebo 
poskytovatele služeb, včetně druhu 
kombinace prodávaných cestovních služeb, 
předvídatelných sezónních výkyvů 
i objemu zaplacených záloh a způsobu 
jejich zajištění. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 
prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu25 stanoví, že lze-li ochranu pro případ 
platební neschopnosti poskytnout ve formě 
záruky nebo pojištění, nesmí se tato záruka 
omezovat na osvědčení vydaná finanční 
institucí usazenou v konkrétním členském 
státě.
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__________________ __________________
25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 
neschopnosti pořadatele, obchodníka, který 
zprostředkoval cestu s asistovanou 
přípravou, nebo kteréhokoli z 
poskytovatelů služeb. Členské státy, 
v nichž má sídlo pořadatel souborných 
služeb nebo obchodník, který 
zprostředkovává cesty s asistovanou 
přípravou, by měly zajistit, aby subjekty 
nabízející tyto kombinace cestovních 
služeb poskytly záruku, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
vráceny veškeré již provedené platby a 
bude jim zajištěn návrat. Členské státy si 
mohou samy zvolit, jakým způsobem 
poskytnou ochranu pro případ platební 
neschopnosti, měly by však zajistit, aby 
byla jejich vnitrostátní opatření účinná 
a dokázala cestujícím zabezpečit rychlé 
vrácení zaplacených prostředků a návrat 
všech cestujících, jichž se platební 
neschopnost dotkla. Požadovaná ochrana 
pro případ platební neschopnosti by měla 
brát v potaz skutečné finanční riziko 
spojené s činností pořadatele, příslušného
obchodníka nebo poskytovatele služeb, 
včetně druhu kombinace prodávaných 
cestovních služeb, předvídatelných 
sezónních výkyvů i objemu zaplacených 

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 
neschopnosti pořadatele a/nebo 
obchodníka v případě souborných služeb, 
obchodníka, který zprostředkoval cestu s 
asistovanou přípravou, nebo kteréhokoli z 
poskytovatelů služeb. Členské státy, 
v nichž má sídlo pořadatel a/nebo 
obchodník souborných služeb nebo 
obchodník, který zprostředkovává cesty 
s asistovanou přípravou, by měly zajistit, 
aby subjekty nabízející tyto kombinace 
cestovních služeb poskytly záruku, že 
v případě platební neschopnosti budou 
cestujícím vráceny veškeré již provedené 
platby a bude jim zajištěn návrat. Členské 
státy si mohou samy zvolit, jakým 
způsobem poskytnou ochranu pro případ 
platební neschopnosti, měly by však 
zajistit, aby byla jejich vnitrostátní opatření 
účinná a dokázala cestujícím zabezpečit 
rychlé vrácení zaplacených prostředků a 
návrat všech cestujících, jichž se platební 
neschopnost dotkla. Požadovaná ochrana 
pro případ platební neschopnosti by měla 
brát v potaz skutečné finanční riziko 
spojené s činností pořadatele a/nebo
obchodníka nebo poskytovatele služeb, 
včetně druhu kombinace prodávaných 
cestovních služeb, předvídatelných 
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záloh a způsobu jejich zajištění. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu25 stanoví, že 
lze-li ochranu pro případ platební 
neschopnosti poskytnout ve formě záruky 
nebo pojištění, nesmí se tato záruka 
omezovat na osvědčení vydaná finanční 
institucí usazenou v konkrétním členském 
státě.

sezónních výkyvů i objemu zaplacených 
záloh a způsobu jejich zajištění. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu25 stanoví, že 
lze-li ochranu pro případ platební 
neschopnosti poskytnout ve formě záruky 
nebo pojištění, nesmí se tato záruka 
omezovat na osvědčení vydaná finanční 
institucí usazenou v konkrétním členském 
státě.

__________________ __________________
25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative. Liability implies adequate 
protection against insolvency.

Pozměňovací návrh 138
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 
neschopnosti pořadatele, obchodníka, který 
zprostředkoval cestu s asistovanou 
přípravou, nebo kteréhokoli z 
poskytovatelů služeb. Členské státy, 
v nichž má sídlo pořadatel souborných 
služeb nebo obchodník, který 

(34) Členské státy by se měly postarat o to, 
aby cestující, kteří si zakoupí souborné 
služby nebo cestu s asistovanou přípravou, 
byli plně chráněni proti platební 
neschopnosti pořadatele, obchodníka, který 
zprostředkoval cestu s asistovanou 
přípravou, nebo kteréhokoli z 
poskytovatelů služeb. Členské státy, 
v nichž má sídlo pořadatel souborných 
služeb nebo obchodník, který 
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zprostředkovává cesty s asistovanou 
přípravou, by měly zajistit, aby subjekty 
nabízející tyto kombinace cestovních 
služeb poskytly záruku, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
vráceny veškeré již provedené platby a 
bude jim zajištěn návrat. Členské státy si 
mohou samy zvolit, jakým způsobem 
poskytnou ochranu pro případ platební 
neschopnosti, měly by však zajistit, aby 
byla jejich vnitrostátní opatření účinná 
a dokázala cestujícím zabezpečit rychlé 
vrácení zaplacených prostředků a návrat 
všech cestujících, jichž se platební 
neschopnost dotkla. Požadovaná ochrana 
pro případ platební neschopnosti by měla 
brát v potaz skutečné finanční riziko 
spojené s činností pořadatele, příslušného 
obchodníka nebo poskytovatele služeb, 
včetně druhu kombinace prodávaných 
cestovních služeb, předvídatelných 
sezónních výkyvů i objemu zaplacených 
záloh a způsobu jejich zajištění. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 
o službách na vnitřním trhu25 stanoví, že 
lze-li ochranu pro případ platební 
neschopnosti poskytnout ve formě záruky 
nebo pojištění, nesmí se tato záruka 
omezovat na osvědčení vydaná finanční 
institucí usazenou v konkrétním členském 
státě.

zprostředkovává cesty s asistovanou 
přípravou, by měly zajistit, aby subjekty 
nabízející tyto kombinace cestovních 
služeb poskytly záruku, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
vráceny veškeré již provedené platby a 
bude jim zajištěn návrat. Členské státy si 
mohou samy zvolit, jakým způsobem 
poskytnou ochranu pro případ platební 
neschopnosti, měly by však zajistit, aby 
byla jejich opatření účinná a dokázala 
cestujícím zabezpečit rychlé vrácení 
zaplacených prostředků a návrat všech 
cestujících, jichž se platební neschopnost 
dotkla. Požadovaná ochrana pro případ 
platební neschopnosti by měla brát v potaz 
skutečné finanční riziko spojené s činností 
pořadatele, příslušného obchodníka nebo 
poskytovatele služeb, včetně druhu 
kombinace prodávaných cestovních služeb, 
předvídatelných sezónních výkyvů 
i objemu zaplacených záloh a způsobu 
jejich zajištění. Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 
prosince 2006 o službách na vnitřním 
trhu25 stanoví, že lze-li ochranu pro případ 
platební neschopnosti poskytnout ve formě 
záruky nebo pojištění, nesmí se tato záruka 
omezovat na osvědčení vydaná finanční 
institucí usazenou v konkrétním členském 
státě.

__________________ __________________
25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. nl

Odůvodnění

Členské státy budou tuto směrnici provádět na různých úrovních státní správy s ohledem na 
strukturu jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 139
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Kromě povinnosti poskytnout ochranu 
v případě platební neschopnosti 
a informovat cestující, že za plnění 
smlouvy odpovídají výhradně jednotliví 
poskytovatelé služeb, podléhají příslušné 
smlouvy pro cesty s asistovanou přípravou 
obecným právním předpisům Unie 
na ochranu spotřebitele i jejím právním 
předpisům pro konkrétní odvětví.

(36) Kromě povinnosti poskytnout ochranu 
v případě platební neschopnosti i pomoc 
cestujícím v obtížné situaci a informovat 
cestující, že za plnění smlouvy odpovídají 
výhradně jednotliví poskytovatelé služeb, 
podléhají příslušné smlouvy pro cesty 
s asistovanou přípravou obecným právním 
předpisům Unie na ochranu spotřebitele 
i jejím právním předpisům pro konkrétní 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Cestující je třeba chránit i v situacích, 
kdy se obchodník při rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
dopustí chyby.

(37) Cestující je třeba chránit i v situacích, 
kdy pořadatel nebo obchodník provádí
rezervaci souborných služeb, obchodník 
provádí rezervaci cesty s asistovanou 
přípravou nebo kdy se pořadatel nebo 
obchodník dopustí během rezervačního 
procesu chyby.

Or. en

Odůvodnění

Článek 19 stanoví odpovědnost obchodníka v případě chyb při rezervaci (ať už se jedná o 
případy, kdy obchodník provádí rezervaci souborných služeb nebo cesty s asistovanou 
přípravou). Tento článek však nezmiňuje odpovědnost za chyby při rezervaci souborných 
služeb, kterých se dopustí pořadatel, který rezervaci sám provádí. V těchto případech by za 
chyby při rezervaci měli být odpovědní i pořadatelé.
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Pozměňovací návrh 141
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Komise musí pomocí technických 
standardů vyvinout dvojí vzhledově 
odlišné evropské značky, které budou 
odlišovat souborné služby a cesty s 
asistovanou přípravou. Tyto značky se 
nebudou týkat kvality smlouvy nebo 
nabízených služeb, ale budou cestujícího 
pouze informovat o tom, zda se v jeho 
případě jedná o souborné služby nebo o 
cestu s asistovanou přípravou. Co se týče 
barev, souborné služby budou označeny 
zeleně a cesty s asistovanou přípravou 
žlutě, přičemž bude jasným a 
jednoznačným způsobem zvýrazněna 
různá úroveň ochrany a záruk nabízených 
cestujícímu.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Je nutné, aby členské státy stanovily 
sankce za porušení vnitrostátních
ustanovení, kterými se tato směrnice 
provádí, a zajistily jejich prosazování. 
Sankce by měly být účinné, přiměřené a 
odrazující.

(39) Je nutné, aby členské státy stanovily 
sankce za porušení ustanovení, kterými se 
tato směrnice provádí, a zajistily jejich 
prosazování. Sankce by měly být účinné, 
přiměřené a odrazující.

Or. nl
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Odůvodnění

Členské státy budou tuto směrnici provádět na různých úrovních státní správy s ohledem na 
strukturu jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 143
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Členské státy se v souladu se 
Společným politickým prohlášením 
členských států a Komise o informativních 
dokumentech ze dne 28. září 2011 
zavázaly, že v odůvodněných případech 
doplní oznámení o opatřeních přijatých za 
účelem provedení směrnice ve 
vnitrostátním právu o jeden či více 
dokumentů s informacemi o vztahu mezi 
jednotlivými složkami směrnice a 
příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů 
přijatých za účelem provedení směrnice ve 
vnitrostátním právu. Ve vztahu k této 
směrnici považuje zákonodárce předložení 
těchto dokumentů za odůvodněné,

(43) Členské státy se v souladu se 
Společným politickým prohlášením 
členských států a Komise o informativních 
dokumentech ze dne 28. září 2011 
zavázaly, že v odůvodněných případech 
doplní oznámení o opatřeních přijatých za 
účelem provedení směrnice ve 
vnitrostátním právu o jeden či více 
dokumentů s informacemi o vztahu mezi 
jednotlivými složkami směrnice a 
příslušnými částmi nástrojů přijatých za 
účelem provedení směrnice ve 
vnitrostátním právu. Ve vztahu k této 
směrnici považuje zákonodárce předložení 
těchto dokumentů za odůvodněné,

Or. nl

Odůvodnění

Členské státy budou tuto směrnici provádět na různých úrovních státní správy s ohledem na 
strukturu jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 144
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice má přispět k řádnému Tato směrnice má přispět k řádnému 
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fungování vnitřního trhu a k dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
sblížením určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států, 
pokud jde o smlouvy o souborných 
službách pro cesty a smlouvy o cestách 
s asistovanou přípravou sjednané mezi 
cestujícími a obchodníky.

fungování vnitřního trhu a k dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
sblížením příslušných aspektů právních 
a správních předpisů členských států, 
pokud jde o smlouvy o souborných 
službách pro cesty a smlouvy o cestách 
s asistovanou přípravou sjednané mezi 
cestujícími a obchodníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice má přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu a k dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
sblížením určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států, 
pokud jde o smlouvy o souborných 
službách pro cesty a smlouvy o cestách 
s asistovanou přípravou sjednané mezi 
cestujícími a obchodníky.

Tato směrnice má přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu a k dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
sblížením určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států, 
pokud jde o smlouvy o souborných 
službách pro cesty sjednané mezi 
cestujícími a obchodníky.

Or. en

Odůvodnění

Dosah směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy by měl být omezen na 
kombinace cestovních služeb, které jsou součástí souborných služeb. Zavedení nového pojmu
„cesty s asistovanou přípravou“ do této směrnice by mohlo mít negativní dopad na 
spotřebitele i na podnikatele.

Pozměňovací návrh 146
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na souborné 
služby, které obchodníci nabízejí k prodeji 
nebo prodávají cestujícím, s výjimkou 
článku 17, a na cesty s asistovanou 
přípravou, s výjimkou článků 4 až 14, 
článku 18 a čl. 21 odst. 1.

1. Tato směrnice se vztahuje na souborné 
služby, které obchodníci nabízejí k prodeji 
nebo prodávají cestujícím, s výjimkou 
článku 17.

Or. en

Odůvodnění

Dosah směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy by měl být omezen na 
kombinace cestovních služeb, které jsou součástí souborných služeb. Zavedení nového pojmu 
„cesty s asistovanou přípravou“ do této směrnice by mohlo mít negativní dopad na 
spotřebitele i na podnikatele.

Pozměňovací návrh 147
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na souborné 
služby, které obchodníci nabízejí k prodeji 
nebo prodávají cestujícím, s výjimkou 
článku 17, a na cesty s asistovanou 
přípravou, s výjimkou článků 4 až 14, 
článku 18 a čl. 21 odst. 1.

1. Tato směrnice se vztahuje na souborné 
služby, které obchodníci nabízejí k prodeji 
nebo prodávají cestujícím, s výjimkou 
článku 17.

Or. en

Odůvodnění

Dosah této směrnice by měl být omezen souborné služby, jinak bude hranice mezi tím, co je a 
co není do směrnice zahrnuto, velmi nejasná.

Pozměňovací návrh 148
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na souborné 
služby, které obchodníci nabízejí k prodeji 
nebo prodávají cestujícím, s výjimkou 
článku 17, a na cesty s asistovanou 
přípravou, s výjimkou článků 4 až 14, 
článku 18 a čl. 21 odst. 1.

1. Tato směrnice se vztahuje na souborné 
služby, které obchodníci nabízejí k prodeji 
nebo prodávají cestujícím, s výjimkou 
článku 17, a na cesty s asistovanou 
přípravou, s výjimkou článků 4 až 13, 
článku 18 a čl. 21 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou požadovat plnění 
povinností stanovených touto směrnicí, s 
výjimkou článku 17, nejenom od 
obchodníků, jak jsou definováni v čl. 3 
odst. 7, ale také od neziskových 
organizací, které byť i příležitostně 
pořádají a/nebo prodávají souborné 
služby.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že neziskové asociace a organizace nejsou z působnosti této směrnice 
vyloučeny, a to zejména v zájmu toho, aby svým členům byly schopny zajistit finanční krytí a 
mohly zaručit náhradu nákladů nebo návrat do vlasti.

Pozměňovací návrh 150
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud není v příslušných opatřeních 
této směrnice uvedeno jinak, mohou 
členské státy v zájmu zajištění vyšší míry 
ochrany spotřebitele přijmout nebo 
zachovat v platnosti přísnější opatření v 
oblasti, kterou tato směrnice pokrývá.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) souborné služby pro cesty a cesty 
s asistovanou přípravou na dobu kratší 
než 24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh.

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 152
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) souborné služby pro cesty a cesty 
s asistovanou přípravou na dobu kratší 
než 24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Catherine Stihler
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) souborné služby pro cesty a cesty 
s asistovanou přípravou na dobu kratší než 
24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) souborné služby pro cesty a cesty 
s asistovanou přípravou na dobu kratší než 
24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh;

(a) souborné služby pro cesty na dobu 
kratší než 24 hodin, jestliže nezahrnují 
nocleh;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou bez dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Emma McClarkin
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) souborné služby a kombinované 
služby, které jsou nabízeny nebo sestaveny 
např. charitativními organizacemi, 
neziskovými organizacemi, fotbalovými 
svazy nebo školami;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) související smlouvy týkající se 
finančních služeb;

(b) související smlouvy na cestovní služby 
poskytované nad rámec souboru služeb a 
zarezervované bez zapojení pořadatele 
cesty nebo související smlouvy týkající se 
finančních služeb;

Or. de

Odůvodnění

Bylo by neúměrné vystavit obchodníky riziku souvisejícímu také s jejich rolí pořadatele nebo 
poskytovatele související cestovní asistence, pokud prodávají doplňkovou službu 
k zarezervovanému souboru služeb, např. vlakovou jízdenku na letiště. To by znamenalo, že 
obchodník by byl odpovědný nejenom za zarezervovanou doplňkovou službu, ale také za 
soubor služeb, a to i v případě, že by za totéž byl odpovědný již pořadatel.

Pozměňovací návrh 158
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené na základě rámcové 
smlouvy mezi zaměstnavatelem cestujícího 
a obchodníkem specializujícím se 
na pořádání služebních cest;

(c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené pro pořádání 
služebních cest;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené na základě rámcové 
smlouvy mezi zaměstnavatelem 
cestujícího a obchodníkem specializujícím
se na pořádání služebních cest;

(c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené na základě rámcové 
smlouvy za účelem služební cesty nebo 
zakoupené podnikem, jímž je cestující 
vyslán;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené na základě rámcové 
smlouvy mezi zaměstnavatelem cestujícího 
a obchodníkem specializujícím se 
na pořádání služebních cest;

(c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené podnikem, jímž je 
cestující vyslán, nebo obchodníkem;

Or. en
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Odůvodnění

Navrhované vyčlenění by se týkalo pouze obchodníků specializujících se na pořádání 
služebních cest, což by vytvářelo nerovné podmínky pro cestovní kanceláře, které prodávají 
jak zájezdy, tak i služební cesty. Služební cesty je třeba jasněji vymezit pomocí cílených 
služeb, které jsou poskytovány právnické osobě, přičemž na faktuře je uvedena právě tato 
fyzická osoba a ne cestující.

Pozměňovací návrh 161
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené na základě rámcové 
smlouvy mezi zaměstnavatelem cestujícího 
a obchodníkem specializujícím se 
na pořádání služebních cest;

(c) souborné služby zakoupené na základě 
rámcové smlouvy mezi zaměstnavatelem 
cestujícího a obchodníkem specializujícím 
se na pořádání služebních cest;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) souborné služby sestávající z 
kombinace nejvýše jedné z cestovních 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), 
b), a c) s cestovní službou uvedenou v čl. 3 
odst. 1 písm. d), netvoří-li tato služba
významnou část souboru služeb; nebo

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) souborné služby sestávající z 
kombinace nejvýše jedné z cestovních 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), 
b), a c) s cestovní službou uvedenou v čl. 3 
odst. 1 písm. d), netvoří-li tato služba
významnou část souboru služeb; nebo;

(d) souborné služby sestávající z 
kombinace nejvýše jedné z cestovních 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), 
b), a c) s cestovními službami uvedenými
v čl. 3 odst. 1 písm. d), netvoří-li tyto 
služby významnou část souboru služeb; 
nebo;

Or. de

Odůvodnění

Tato výjimka by se měla vztahovat i na případy, kdy je cestovní složka kombinována s více než 
jednou doplňkovou službou, např. vstupem do lázní, půjčení jízdního kola a prohlídka 
s průvodcem, pokud tyto doplňkové služby nepředstavují podstatnou součást souboru služeb.

Pozměňovací návrh 164
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) souborné služby sestávající z 
kombinace nejvýše jedné z cestovních 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), 
b), a c) s cestovní službou uvedenou v čl. 3 
odst. 1 písm. d), netvoří-li tato služba 
významnou část souboru služeb; nebo

(d) souborné služby sestávající z 
kombinace nejvýše jedné z cestovních 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), 
b), a c) s cestovní službou uvedenou v čl. 3 
odst. 1 písm. d), netvoří-li tato služba 
maximálně 40 % souboru služeb; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) souborné služby sestávající z 
kombinace nejvýše jedné z cestovních 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), 
b), a c) s cestovní službou uvedenou v čl. 3 
odst. 1 písm. d), netvoří-li tato služba 
významnou část souboru služeb; nebo;

(d) souborné služby sestávající z 
kombinace nejvýše jedné z cestovních 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), 
b), a c) s cestovní službou uvedenou v čl. 3 
odst. 1 písm. d), netvoří-li tato služba 
významnou část souboru služeb, nebo 
pokud nepředstavuje skutečný účel cesty; 
nebo;

Or. de

Odůvodnění

Tato směrnice se uplatní tehdy, jestliže je doplňková služba jednoznačně hlavní složkou cesty, 
např. hotel byl zamluven za účelem návštěvy muzikálu. Pokud je však muzikál vedlejší a ne 
hlavní složkou cesty (host ve městě stráví pět nocí a zarezervuje si vstupenku na muzikál na 
jeden večer), pak by tato rezervace neměla pod tuto směrnici spadat.

Pozměňovací návrh 166
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) souborné služby sestávající z 
kombinace nejvýše jedné z cestovních 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), 
b), a c) s cestovní službou uvedenou v čl. 3 
odst. 1 písm. d), netvoří-li tato služba 
významnou část souboru služeb; nebo

(d) souborné služby sestávající z 
kombinace nejvýše jedné z cestovních 
služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a), 
b), a c) s cestovní službou uvedenou v čl. 3 
odst. 1 písm. d), netvoří-li tato služba 
významnou část souboru služeb; nebo lze 
rozeznat, že hlavní prvek souborných 
služeb jednoznačně nespočívá v doplňkové 
službě; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Hans-Peter Mayer
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) přeprava cestujících autobusem, 
vlakem, lodí nebo letadlem, která 
zahrnuje ubytování, pokud hlavní složkou 
je jednoznačně doprava a tato doprava 
není kombinována s dalšími cestovními 
službami podle čl. 3 odst. 1 písm. b), c)
nebo d).

Or. de

Pozměňovací návrh 168
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) služební cesty.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Členské státy se mohou rozhodnout 
nepřijmout opatření nezbytná k plnění 
této směrnice, pokud jde o souborné
služby nebo cesty s asistovanou přípravou, 
během nichž budou všechny cestovní 
služby poskytnuty v rámci daného 
členského státu a které nebudou 
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zahrnovat přepravu cestujících.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Úroveň harmonizace

1. Tato směrnice nezakazuje členským 
státům v zájmu ochrany spotřebitelů 
zachovat nebo přijmout přísnější opatření, 
pokud jsou tato opatření v souladu s 
právními předpisy Evropské unie a 
členských států.
2. Bez ohledu na odst. 1 musí být
požadavky na informace stanovené touto 
směrnicí srozumitelné, neruší však 
požadavky na informace stanovené v 
ostatních právních předpisech EU (viz 
směrnice 2000/31/ES a 2006/123/ES a 
nařízení (ES) č. 1107/2006, (ES) č. 
1008/2008, (ES) č. 1371/2007, (ES) č. 
181/2011, (ES) č. 1177/2010 a (ES) č. 
211/2005.

Or. es

Odůvodnění

Návrh je zamýšlen jako vysvětlení úrovně harmonizace a navazuje na bod odůvodnění 24
návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 171
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „soubornými službami“ se rozumí 
kombinace alespoň dvou rozdílných typů
cestovních služeb pro účely téže cesty nebo 
pobytu, pokud:

(2) „soubornými službami“ se rozumí 
kombinace přepravy cestujících a alespoň
jednoho dalšího druhu cestovních služeb 
pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „soubornými službami“ se rozumí 
kombinace alespoň dvou rozdílných typů 
cestovních služeb pro účely téže cesty nebo 
pobytu, pokud:

(2) „soubornými službami“ se rozumí 
kombinace alespoň dvou rozdílných typů 
cestovních služeb (z nichž jedna musí 
zahrnovat přepravu cestujících) pro účely 
téže cesty nebo pobytu, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zakoupeny na jediném prodejním 
místě v rámci téhož rezervačního procesu,

i) zakoupeny na jediném prodejním 
místě v rámci téhož rezervačního procesu, 
přičemž všechny služby si cestující vybral 
před tím, než potvrdil platbu,

Or. en

Odůvodnění

Toto pomáhá vysvětlit a odlišit tento proces od cest s asistovanou přípravou. Odráží to též
obsah bodu odůvodnění 10.
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Pozměňovací návrh 174
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zakoupeny na jediném prodejním 
místě v rámci téhož rezervačního procesu,

i) zakoupeny na jediném prodejním 
místě v rámci téhož rezervačního procesu a 
všechny služby si cestující vybral před tím, 
než potvrdil platbu,

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zakoupeny na jediném prodejním 
místě v rámci téhož rezervačního procesu,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rezervace cestovních plánů na jednom prodejním místě v rámci jednoho rezervačního 
procesu by ještě nemusela nutně představovat souborné služby. V takovém případě by byla 
definice omezená na zakoupení cesty za celkovou cenu.

Pozměňovací návrh 176
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zakoupeny na jediném prodejním i) zakoupeny na jediném prodejním místě, 
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místě v rámci téhož rezervačního procesu, nebo

Or. sv

Pozměňovací návrh 177
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zakoupeny na jediném prodejním 
místě v rámci téhož rezervačního procesu,

i) zakoupeny na jediném prodejním místě,

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) nabízeny nebo účtovány za celkovou 
cenu,

ii) nabízeny nebo účtovány za celkovou 
cenu, nebo

Or. sv

Pozměňovací návrh 179
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) pro účely inzerce nebo prodeje 
označeny jako „souborné služby“ nebo 
obdobně,

iii) pro účely inzerce nebo prodeje 
označeny jako „souborné služby“ nebo 
obdobně, nebo
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Or. sv

Pozměňovací návrh 180
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) kombinovány poté, co byla uzavřena
smlouva, jíž obchodník opravňuje 
cestujícího k výběru z různých typů 
cestovních služeb, nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných 
obchodníků prostřednictvím propojených 
on-line rezervačních procesů, při nichž se 
jméno nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod v
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných 
obchodníků prostřednictvím propojených 
on-line rezervačních procesů, při nichž se 
jméno nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

První čtyři kritéria pro definici souborných služeb v rámci čl. 3 odst. 2 písm. b) odpovídají 
tomu, co by cestující i poskytovatelé cestovních služeb oprávněně považovali za souborné 
služby. To není případ asistovaných online rezervačních procesů, kde jsou dvě služby 
zakoupeny pomocí propojených webových odkazů odděleně na různých webových stránkách a 
od různých poskytovatelů.

Pozměňovací návrh 183
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných 
obchodníků prostřednictvím propojených 
on-line rezervačních procesů, při nichž se 
jméno nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nakoupení prostřednictvím samostatných obchodníků, kteří jsou propojeni pouze 
prostřednictvím online rezervačních procesů, nesplňuje pojem souborných služeb, zejména 
proto, že pravděpodobně není uvedena celková cena.
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Pozměňovací návrh 184
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo další rezervační údaje, které cestující 
musel k dokončení rezervace uvést, 
předávají mezi obchodníky nejpozději 
v okamžiku, kdy je potvrzena rezervace 
první služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku,
kdy je potvrzena rezervace první služby;

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se osobní 
údaje cestujícího (včetně jména
cestujícího, kontaktních údajů a čísla 
kreditní karty), které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, i údaje 
týkající se první cestovní služby (včetně 
cestovní destinace a délky pobytu) 
předávají mezi obchodníky emailem 
nejpozději v okamžiku, kdy je potvrzena 
rezervace první služby;

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení druhu předávaných informací („údaje“), zejména v zájmu odlišení jednoznačných 
souborných služeb, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 2 bodu v), od cesty s asistovanou 
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přípravou, jak je definována v čl. 3 odst. 5 písm. b), protože tyto situace vypadají podobně. 
Dále musí být v zájmu zajištění právní jistoty vysvětleno, kdy dojde k potvrzení (přijetí 
potvrzujícího emailu) – definice časového období má dopad na to, co má a co nemá být 
považováno za souborné služby.

Pozměňovací návrh 186
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají
mezi obchodníky nejpozději od okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby, a 
všechny smlouvy jsou uzavřeny v týž den, 
kdy je rezervace potvrzena;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby.

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line nebo 
offline rezervačních procesů, při nichž se 
jméno nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby.

Or. sv



AM\1013596CS.doc 69/193 PE526.125v01-00

CS

Pozměňovací návrh 188
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 3 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných obchodníků 
prostřednictvím propojených on-line 
rezervačních procesů, při nichž se jméno 
nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

v) zakoupeny zároveň od samostatných 
obchodníků prostřednictvím propojených 
on-line rezervačních procesů, při nichž se 
jméno nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

Or. nl

Pozměňovací návrh 190
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „cestou s asistovanou přípravou“ se 
rozumí kombinace alespoň dvou různých 
typů cestovních služeb pro účely téže cesty 
nebo pobytu, které netvoří soubor a jejichž 
vyústěním je uzavření samostatných 
smluv s jednotlivými poskytovateli 
cestovních služeb, jestliže obchodník 
kombinaci usnadňuje:

vypouští se

(a) na základě samostatných rezervací při 
jedné návštěvě či kontaktu s prodejním 
místem, nebo
(b) poskytnutím dodatečných cestovních 
služeb od jiného obchodníka, a to cíleným 
způsobem prostřednictvím propojených 
on-line rezervačních procesů nejpozději 
v okamžiku, kdy je potvrzena rezervace 
první služby;

Or. en

Odůvodnění

Dosah směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy by měl být omezen na 
kombinace cestovních služeb, které jsou součástí souborných služeb. Zavedení nového pojmu 
„cesty s asistovanou přípravou“ do této směrnice není odůvodněné a mohlo by mít negativní 
dopad na spotřebitele i na podnikatele. Navíc nejistota co se týče praktických rozdílů mezi 
pojmy „souborné služby“ a „cesta s asistovanou přípravou“ bude spotřebitele dále mást.

Pozměňovací návrh 191
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „cestou s asistovanou přípravou“ se 
rozumí kombinace alespoň dvou různých 
typů cestovních služeb pro účely téže cesty 
nebo pobytu, které netvoří soubor a jejichž 
vyústěním je uzavření samostatných smluv 
s jednotlivými poskytovateli cestovních 

(5) „cestou s asistovanou přípravou“ se 
rozumí kombinace přepravy cestujících a 
alespoň jednoho dalšího druhu cestovních 
služeb pro účely téže cesty nebo pobytu, 
které netvoří soubor a jejichž vyústěním je 
uzavření samostatných smluv 
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služeb, jestliže obchodník kombinaci 
usnadňuje:

s jednotlivými poskytovateli cestovních 
služeb, jestliže obchodník kombinaci 
usnadňuje:

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 192
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „cestou s asistovanou přípravou“ se 
rozumí kombinace alespoň dvou různých 
typů
cestovních služeb pro účely téže cesty nebo 
pobytu, které netvoří soubor a jejichž
vyústěním je uzavření samostatných smluv 
s jednotlivými poskytovateli cestovních
služeb, jestliže obchodník kombinaci 
usnadňuje:

(5) „cestou s asistovanou přípravou“ se 
rozumí kombinace alespoň dvou různých 
typů
cestovních služeb pro účely téže cesty nebo 
pobytu, které netvoří soubor a jejichž
vyústěním je uzavření samostatných smluv 
s jednotlivými poskytovateli cestovních
služeb poté, co byla s obchodníkem 
uzavřena první smlouva o cestovních 
službách, jestliže obchodník kombinaci 
usnadňuje:

Or. nl

Pozměňovací návrh 193
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě samostatných rezervací při 
jedné návštěvě či kontaktu s prodejním 
místem, nebo

a) na základě samostatných rezervací, 
pokud si cestující služby jednotlivě vybere 
a jednotlivě je zaplatí, nebo
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Or. en

Pozměňovací návrh 194
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytnutím dodatečných cestovních 
služeb od jiného obchodníka, a to cíleným 
způsobem prostřednictvím propojených on-
line rezervačních procesů nejpozději 
v okamžiku, kdy je potvrzena rezervace 
první služby;

b) prostřednictvím propojených online 
rezervačních procesů, při nichž si 
obchodníci předají jméno nebo nějaký 
jiný druh identifikace cestujícího 
nejpozději v okamžiku, kdy je potvrzena 
rezervace první služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytnutím dodatečných cestovních 
služeb od jiného obchodníka, a to cíleným 
způsobem prostřednictvím propojených on-
line rezervačních procesů nejpozději 
v okamžiku, kdy je potvrzena rezervace 
první služby;

b) poskytnutím dodatečných cestovních 
služeb od jiného obchodníka, a to cíleným 
způsobem prostřednictvím propojených on-
line rezervačních procesů, což předpokládá 
předání údajů mezi obchodníky týkajících 
se konkrétně pouze první cestovní služby 
(včetně destinace cesty a délky pobytu), 
bez předání osobních údajů cestujícího
nejpozději v okamžiku, kdy je potvrzena 
rezervace první služby;

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení typu sdílených informací (odlišení souborných služeb, jak jsou definovány v čl. 3 
odst. 2 bodu v), a cesty s asistovanou přípravou, jak je definována v čl. 3 odst. 5 písm. b). 
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Pouhý odkaz na webovou stránku nemůže znamenat cestu s asistovanou přípravou (pro 
pouhou rezervaci – datum a místo – je nutná minimální výměna informací mezi obchodníky). 
Musí být vyjasněna odpovídající lhůta pro potvrzení (přijetí potvrzujícího emailu), aby byla 
zajištěna právní jistota (definice časového období má dopad na to, co má a co nemá být 
považováno za souborné služby).

Pozměňovací návrh 196
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytnutím dodatečných cestovních 
služeb od jiného obchodníka, a to cíleným 
způsobem prostřednictvím propojených on-
line rezervačních procesů nejpozději 
v okamžiku, kdy je potvrzena rezervace 
první služby;

b) poskytnutím dodatečných cestovních 
služeb nabízených jiným obchodníkem, 
a to cíleným způsobem prostřednictvím 
propojených on-line rezervačních procesů
nabízeným nejpozději od okamžiku, kdy je 
potvrzena rezervace první služby, a 
nejpozději do jednoho dne po jejím 
potvrzení;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytnutím dodatečných cestovních 
služeb od jiného obchodníka, a to cíleným 
způsobem prostřednictvím propojených on-
line rezervačních procesů nejpozději 
v okamžiku, kdy je potvrzena rezervace 
první služby;

b) poskytnutím dodatečných cestovních 
služeb od jiného obchodníka, a to cíleným 
způsobem prostřednictvím propojených on-
line rezervačních procesů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „cestujícím“ se rozumí každá osoba, 
která má právo cestovat na základě 
smlouvy uzavřené v rámci působnosti této 
směrnice nebo takovou smlouvu hodlá 
uzavřít, včetně osob na služebních cestách 
v případě, že necestují na základě rámcové 
smlouvy s obchodníkem, jehož specializací 
je pořádání služebních cest;

(6) „spotřebitelem“ se rozumí každá 
osoba, která má právo cestovat na základě 
smlouvy uzavřené v rámci působnosti této 
směrnice nebo takovou smlouvu hodlá 
uzavřít, a to i za pracovními účely
(„služební cesty“), pokud tyto cesty nejsou 
podnikány na základě rámcové smlouvy 
s obchodníkem, jehož specializací 
je pořádání služebních cest;

Or. fr

Odůvodnění

Měla by být znovu uvedena definice „spotřebitele“, jak je uvedena ve směrnici 90/314/ES, 
definice „cestujícího“ by se totiž mohla ukázat jako problematická, zejména tehdy, pokud 
cestu nezakoupila stejná osoba, která cestu podniká.

Pozměňovací návrh 199
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „cestujícím“ se rozumí každá osoba, 
která má právo cestovat na základě 
smlouvy uzavřené v rámci působnosti této 
směrnice, včetně osob na služebních 
cestách, nezávisle na tom, zda je zároveň 
spotřebitelem, který smlouvu uzavřel, či 
nikoli;

Or. fr
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že byla do směrnice 90/314/ES doplněna definice „spotřebitele“, je nutné 
změnit definici „cestujícího“, která by se mohla ukázat jako problematická, zejména tehdy, 
pokud cestu nezakoupila stejná osoba, která cestu podniká.

Pozměňovací návrh 200
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „obchodníkem“ se rozumí osoba 
jednající za účelem, který souvisí s její 
obchodní činností, podnikáním, řemeslem 
nebo povoláním;

(7) „obchodníkem“ se rozumí osoba 
prodávající nebo nabízející k prodeji 
cestovní služby nebo usnadňující pořízení 
cestovních služeb, ať už svým vlastním 
jménem nebo jako zprostředkovatel;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „pořadatelem“ se rozumí obchodník, 
který kombinuje a prodává nebo nabízí 
k prodeji souborné služby, ať už 
bezprostředně či prostřednictvím jiného 
obchodníka anebo společně s jiným 
obchodníkem; splňuje-li více než jeden z 
obchodníků některé z kritérií uvedených 
v odst. 2 písm. b), považují se všichni tito 
obchodníci za pořadatele, ledaže je jako 
pořadatel uveden jeden z nich a cestující je 
o tom příslušným způsobem informován;

(8) „pořadatelem“ se rozumí obchodník, 
který kombinuje a prodává nebo nabízí 
k prodeji souborné služby, ať už 
bezprostředně či prostřednictvím jiného 
obchodníka anebo společně s jiným 
obchodníkem, nebo kdo usnadňuje 
kombinaci a pořízení takových 
souborných služeb; splňuje-li více než 
jeden z obchodníků některé z kritérií 
uvedených v odst. 2 písm. b), považují se 
všichni tito obchodníci za pořadatele, 
ledaže je jako pořadatel uveden jeden z 
nich a cestující je o tom příslušným 
způsobem informován;
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Or. en

Odůvodnění

To zajistí, že budou zohledněny všechny obchodní modely a předejde se mezerám v právních 
předpisech.

Pozměňovací návrh 202
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „pořadatelem“ se rozumí obchodník, 
který kombinuje a prodává nebo nabízí 
k prodeji souborné služby, ať už 
bezprostředně či prostřednictvím jiného 
obchodníka anebo společně s jiným 
obchodníkem; splňuje-li více než jeden z 
obchodníků některé z kritérií uvedených 
v odst. 2 písm. b), považují se všichni tito 
obchodníci za pořadatele, ledaže je jako 
pořadatel uveden jeden z nich a cestující je 
o tom příslušným způsobem informován;

(8) „pořadatelem“ se rozumí obchodník
nebo jiná osoba, která kombinuje
a prodává nebo nabízí k prodeji souborné 
služby, ať už bezprostředně či 
prostřednictvím jiného obchodníka anebo 
společně s jiným obchodníkem; splňuje-li 
více než jeden z obchodníků některé 
z kritérií uvedených v odst. 2 písm. b), 
považují se všichni tito obchodníci za 
pořadatele, ledaže je jako pořadatel uveden 
jeden z nich a cestující je o tom příslušným 
způsobem informován;

Or. de

Odůvodnění

V zájmu zajištění, že budou zahrnuti i nekomerční poskytovatelé služeb, by se směrnice měla 
vztahovat nejenom na obchodníky, ale také na jednotlivce, kteří prodávají souborné cestovní 
služby pouze příležitostně. Ochrana spotřebitele by neměla být ohrožena vyčleněním 
„neoficiálních“ poskytovatelů služeb.

Pozměňovací návrh 203
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 –návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „obchodníkem“ se rozumí obchodník 
jiný než pořadatel, který:

(9) „obchodníkem“ se rozumí obchodník 
jiný než pořadatel, který prodává nebo 
nabízí k prodeji souborné služby;

Or. en

Odůvodnění

Dosah směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy by měl být omezen na 
kombinace cestovních služeb, které jsou součástí souborných služeb. Zavedení nového pojmu 
„cesty s asistovanou přípravou“ do této směrnice by mohlo vytvářet právní nejistotu a mást 
spotřebitele a poskytovatele cestovních služeb, a mít tak negativní dopad na spotřebitele i na 
podnikatele.

Pozměňovací návrh 204
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prodává nebo k prodeji nabízí souborné 
služby nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje pořízení cestovních služeb, 
které jsou součástí cesty s asistovanou 
přípravou tím, že je cestujícím nápomocen 
s uzavíráním samostatných smluv o 
cestovních službách s jednotlivými 
poskytovateli služeb;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 206
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje pořízení cestovních služeb, 
které jsou součástí cesty s asistovanou 
přípravou tím, že je cestujícím nápomocen 
s uzavíráním samostatných smluv o 
cestovních službách s jednotlivými 
poskytovateli služeb;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou uzavřeny samostatné smlouvy u samostatných poskytovatelů za samostatné ceny, 
není jasné, jak by mohly tvořit soubornou službu a vyžadovat stejný stupeň regulace.

Pozměňovací návrh 207
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „nevyhnutelnými a mimořádnými 
okolnostmi“ se rozumí situace, již 
obchodník nemůže ovlivnit a jejímž 
důsledkům nelze zabránit ani přijetím 
veškerých přiměřených opatření;

(11) „nevyhnutelnými a mimořádnými 
okolnostmi“ se rozumí nepředvídatelné 
okolnosti, již obchodník nemůže ovlivnit 
a jejímž důsledkům nelze zabránit ani 
přijetím veškerých přiměřených opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „nevyhnutelnými a mimořádnými 
okolnostmi“ se rozumí situace, již 
obchodník nemůže ovlivnit a jejímž
důsledkům nelze zabránit ani přijetím 
veškerých přiměřených opatření;

(11) „nevyhnutelnými a mimořádnými 
okolnostmi“ se rozumí neobvyklé a 
nepředvídatelné okolnosti, jež strana, 
která se jimi hájí, nemůže ovlivnit
a jejichž důsledkům nelze zabránit ani
vyvinutím veškeré náležité péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „nevyhnutelnými a mimořádnými 
okolnostmi“ se rozumí situace, již 
obchodník nemůže ovlivnit a jejímž 
důsledkům nelze zabránit ani přijetím 
veškerých přiměřených opatření;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) „nevyhnutelnými a mimořádnými 
okolnostmi“ se rozumí situace, již 
obchodník nemůže ovlivnit a jejímž 

(11) „nevyhnutelnými a mimořádnými 
okolnostmi“ se rozumí situace, již 
obchodník nebo cestující nemůže ovlivnit 
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důsledkům nelze zabránit ani přijetím 
veškerých přiměřených opatření;

a jejímž důsledkům nelze zabránit ani 
přijetím veškerých přiměřených opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „neplněním smluvních podmínek“ se 
rozumí neplnění a nesprávné plnění
cestovních služeb, které jsou součástí 
souborných služeb.

(12) „nesprávným plněním smlouvy“ se 
rozumí neplnění cestovních služeb 
nebo neplnění cestovních služeb v souladu 
se smlouvou.

Or. en

Odůvodnění

„Neplnění smluvních podmínek“ nahrazuje v návrhu Evropské Komise pojem „správné a 
nesprávné plnění“, což jsou termíny v členských státech běžně používané od 90. let 20. století. 
V členských státech existuje také judikatura týkající se významu a rozsahu těchto termínů. 
Musí tedy být zachováno použití termínu „nesprávné plnění“, jak je definován ve směrnici 
90/314/EHS.

Pozměňovací návrh 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „neplněním smluvních podmínek“ se 
rozumí neplnění a nesprávné plnění 
cestovních služeb, které jsou součástí 
souborných služeb.

(12) „neplněním smluvních podmínek“ se 
rozumí neplnění nebo nesprávné plnění 
cestovních služeb, které jsou součástí 
souborných služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 213
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „údaji nezbytnými k provedení 
rezervační transakce“ se rozumí údaje 
z kreditní karty nebo další informace 
nezbytné k provedení platby.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Úroveň harmonizace

Členské státy v zájmu zajištění vyšší míry 
ochrany spotřebitele mohou přijmout 
nebo zachovat v platnosti přísnější 
opatření, než jaká jsou uvedena v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby předtím, než 
bude cestující vázán smlouvou o 

1. Členské státy zajistí, aby předtím, než 
bude cestující vázán smlouvou o 
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souborných službách pro cesty či 
podobnou nabídkou, pořadatel a, 
prodávají-li se souborné služby 
prostřednictvím obchodníka, rovněž 
obchodník cestujícímu poskytl podle 
příslušné situace tyto informace o 
souborných službách:

souborných službách pro cesty či 
podobnou nabídkou, pořadatel cestujícímu 
poskytl podle příslušné situace tyto 
informace o souborných službách:

Or. de

Odůvodnění

Pořadatel je povinen poskytnout informace, přičemž jediným požadavkem na obchodníka je 
tyto informace předat. Obchodník však může být odpovědný pouze za případné chyby při 
předávání těchto informací. Viz pozměňovací návrh, který doplňuje čl. 4 odst. 1 písm. a) a 
pozměňovací návrh k článku 19. Pokud by bylo poskytování informací požadováno od obou
subjektů, nebylo by zřejmé, kdo je odpovědný za případnou chybu a nejednotnost informací.

Pozměňovací návrh 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dopravní prostředky, jejich vlastnosti 
a kategorie, místa, data a časy odjezdu 
a návratu, není-li přesný čas ještě 
stanoven, tak přibližný čas odjezdu 
a návratu, trvání a místa zastávek 
a dopravní spojení;

ii) označení vlastností a kategorií 
dopravních prostředků pro přepravu 
cestujících, které budou použity během 
plnění souborných služeb (např. přeprava 
zavazadel, místenky), zejména pak 
dopravní prostředky, které budou využity 
pro odjezd a návrat (linkové nebo 
charterové lety), předpokládaná místa a 
data/časy odjezdu a návratu (minimálním 
požadavkem je uvedení denní doby) a 
místo a délka jednotlivých součástí 
pobytu;

Or. en

Odůvodnění

Doporučujeme rozšířit a přesněji vymezit čl. 4 odst. 1 písm. a) bod ii), protože dopravní 
prostředky využívané pro odjezd a návrat a místo a čas odjezdu a návratu jsou pro cestující 
zvláště důležité.
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Pozměňovací návrh 217
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) dopravní prostředky, jejich vlastnosti 
a kategorie, místa, data a časy odjezdu 
a návratu, není-li přesný čas ještě stanoven, 
tak přibližný čas odjezdu a návratu, trvání 
a místa zastávek a dopravní spojení;

ii) dopravní prostředky, jejich vlastnosti 
a kategorie, místa, data a časy odjezdu 
a návratu, není-li přesný čas ještě stanoven, 
tak přibližný čas odjezdu a návratu, který
se nesmí lišit o více než tři hodiny od 
skutečného času odjezdu a návratu, trvání 
a místa zastávek a dopravní spojení;

Or. de

Odůvodnění

Tento tříhodinový limit je v souladu s nařízením (ES) č. 261/2004.

Pozměňovací návrh 218
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) umístění, hlavní rysy a turistická 
kategorie, do níž je ubytování zařazeno;

iii) umístění, hlavní rysy a turistická 
kategorie, do níž je ubytování zařazeno a 
která mu byla udělena pravomocným 
orgánem místa, kde se ubytovací zařízení 
nachází.

Or. es

Odůvodnění

Spotřebitelé často vznáší reklamace a stížnosti na skutečnost, že inzerovaná turistická 
kategorie ubytování, které jim bylo nabídnuto, neodpovídá turistické kategorii, která mu byla 
udělena místním orgánem, který k tomu má pravomoc. Vhodnější by tedy bylo použití pouze 
dané oficiální turistické kategorie, spíše než kategorie zvolené pořadatelem přidělené na 
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základě jeho kritérií.

Pozměňovací návrh 219
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod v a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

va) zda bude kterákoli z cestovních služeb 
poskytnuta cestujícímu jako členovi 
skupiny a případně kolik účastníků ve 
skupině bude;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) celková cena za souborné služby včetně 
daní a případně veškerých dalších poplatků 
i jiných nákladů nebo, nelze-li tyto náklady 
přijatelným způsobem vyčíslit předem, 
upozornění, že cestujícímu mohou takové 
dodatečné náklady vzniknout;

c) celková cena za souborné služby včetně 
daní a případně veškerých dalších poplatků 
i jiných nákladů nebo, nelze-li tyto náklady 
přijatelným způsobem vyčíslit předem, 
upozornění, že cestujícímu mohou takové 
dodatečné náklady vzniknout; celková 
cena musí být předložena ve formě 
podrobné faktury s transparentním 
uvedením veškerých nákladů na cestovní 
služby, zejména nákladů na změnu 
rezervace, zrušení nebo další změny 
cestovních služeb; tato faktura musí být 
cestujícímu k dispozici nejpozději při 
odjezdu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 221
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) transparentně a zřetelně uvedená 
zarezervovaná cestovní třída, včetně 
podtřídy a včetně dostupnosti a podmínek 
změny rezervace, jejího zrušení nebo 
dalších změn a souvisejících nákladů;

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) kapacita v konkrétní cestovní třídě,
včetně všech nákladů v případě změny 
třídy nebo podtřídy;

Or. de

Pozměňovací návrh 223
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) minimální počet osob nutný 
k uskutečnění souborných služeb a lhůta na 
případné zrušení v délce nejméně 20 dnů
před zahájením realizace, nedosáhlo-li se 
požadovaného počtu;

e) minimální počet osob nutný 
k uskutečnění souborných služeb 
a přiměřená lhůta na případné zrušení před 
zahájením realizace, nedosáhlo-li se 
požadovaného počtu;

Or. en
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Odůvodnění

Není rozumné očekávat, že 20 dní předem byl dosažen minimální počet osob pro určitou 
soubornou službu. Časová lhůta by měla být ponechána na pořadateli, ale měla by být 
spotřebiteli jednoznačně oznámena.

Pozměňovací návrh 224
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) minimální počet osob nutný 
k uskutečnění souborných služeb a lhůta na 
případné zrušení v délce nejméně 20 dnů 
před zahájením realizace, nedosáhlo-li se 
požadovaného počtu;

e) minimální počet osob nutný 
k uskutečnění souborných služeb a lhůta na 
případné zrušení v délce nejméně 30 dnů 
před zahájením realizace, nedosáhlo-li se 
požadovaného počtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) minimální počet osob nutný 
k uskutečnění souborných služeb a lhůta na 
případné zrušení v délce nejméně 20 dnů 
před zahájením realizace, nedosáhlo-li se 
požadovaného počtu;

e) minimální počet osob nutný 
k uskutečnění souborných služeb a lhůta na 
případné zrušení v délce nejméně 14 dnů 
před zahájením realizace, nedosáhlo-li se 
požadovaného počtu;

Or. nl

Odůvodnění

Tento údaj by měl být upraven podle opatření týkajících se zrušení letenek v pozměňovacím 
návrhu nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci 
cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného 
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zpoždění letů a nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce, co se týče letecké 
přepravy cestujících a jejich zavazadel

Pozměňovací návrh 226
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) informace o možném uzavření pojistné 
smlouvy pro případ, že spotřebiteli 
vzniknou náklady v souvislosti se 
zrušením cesty ze strany spotřebitele nebo 
náklady v souvislosti s návratem domů v 
případě nehody či nemoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) podmínky ukončení smlouvy ze strany 
cestujícího nebo pořadatele před 
zahájením plnění souborných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) informace o tom, že cestující může 
vypovědět smlouvu před zahájením plnění 
souborných služeb, a o případných 
souvisejících přiměřených standardních 
storno poplatcích v souladu s čl. 10 odst. 
1.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) informace o možnosti odstoupení od 
smlouvy, lhůtách pro odstoupení a o 
případných storno poplatcích.

Or. es

Pozměňovací návrh 230
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) případné informace týkající se rizik 
vyplývajících z válečných konfliktů a 
přírodních katastrof;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) informace o možnosti zrušení cesty s 
jiným cestujícím a o případných 
omezeních a dopadech tohoto zrušení.

Or. es

Pozměňovací návrh 232
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) případné informace o ochraně proti 
platební neschopnosti a pojištění 
odpovědnosti pořadatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) případné informace o možnosti využití 
mechanismu pro mimosoudní urovnání 
stížností a nápravné prostředky, který se 
na obchodníka vztahuje, a o způsobu 
přístupu k němu.

Or. es
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Odůvodnění

Navrhujeme do čl. 4 odst. 1 zahrnout tato tři nová písmena, aby spotřebitel mohl 
odpovídajícím způsobem zhodnotit a porovnat různé nabídky na trhu, což na druhou stranu 
bude znamenat zkvalitnění konkurence mezi organizacemi.

Pozměňovací návrh 234
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) informace o interním systému 
vyřizování stížností spotřebitelů a o 
dostupných alternativních mechanismech 
řešení sporů v souladu se směrnicí 
2013/11/EU a o mechanismech řešení 
sporů online v souladu s nařízením (EU) 
č. 524/2013 a o tom, zda se na obchodníka
vztahuje konkrétní systém alternativního 
řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že obchodník prodává 
souborné služby pro pobyty, musí 
obchodník bez prodlení předat cestujícímu 
úplné informace uvedené v odst. 1.

Or. de

Odůvodnění

Dopady neposkytnutí informací nebo poskytnutí neúplných informací jsou stanoveny článkem 
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19.

Pozměňovací návrh 236
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pokud je uzavřena cestovní smlouva 
elektronicky, musí pořadatel cestujícího 
jasným a vyčerpávajícím způsobem 
informovat o informacích uvedených v čl.
4 odst. 1 písm. a), bodu i), ii), iii), iv), v), 
písm. c) a písm. d), a to před tím, než 
cestující učiní objednávku. Použije se 
článek 8 odst. 2, druhý pododstavec 
směrnice 2011/83/EU.

Or. de

Odůvodnění

Informace, které cestující obdrží před uzavřením smlouvy, jsou důležité zejména, pokud jsou 
cesty rezervovány online. V případě online rezervace obvykle cestující nemá k dispozici 
kontaktní osobu a musí si zjistit informace týkající se jeho cesty na webové stránce sám. V 
zájmu posílení požadavků na informace musí být k dispozici konkrétní kritéria pro 
poskytování těchto informací. Toto opatření vychází z čl. 8 odst. 2 směrnice 2011/83/EU.

Pozměňovací návrh 237
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty srozumitelným a zřetelným 
způsobem.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty jasným, srozumitelným
a zřetelným způsobem.

Or. de
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Odůvodnění

[V bodě odůvodnění 34 směrnice o právech spotřebitelů] je použita formulace „jasně a 
srozumitelně“. (Ostatní změny se netýkají českého znění.).

Pozměňovací návrh 238
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty srozumitelným a zřetelným 
způsobem.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty na trvalém nosiči 
srozumitelným a zřetelným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty srozumitelným a zřetelným
způsobem.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty jasným a srozumitelným
způsobem.

Or. es

Odůvodnění

Návrh se snaží v oblasti způsobu poskytování informací před uzavřením smlouvy nalézt 
nezbytnou soudržnost se směrnicí o právech spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 240
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty srozumitelným a zřetelným 
způsobem.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty srozumitelným, dostupným
a zřetelným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Co se týče dodržení požadavků 
poskytování informací uvedených v této 
kapitole, důkazní břemeno nese
obchodník.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy může mezi spotřebitelem a pořadatelem dojít ke 
sporu, co se týče splnění požadavků na poskytování informací, měla by směrnice výslovně 
stanovit, že v takovém případě ponese důkazní břemeno týkající se dodržení požadavků 
poskytování informací obchodník, kterému je tato povinnost stanovena Kapitolou II. 
Ustanovení v tomto smyslu je uvedeno v čl. 6 odst. 9 směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 242
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel 
nemohl měnit informace, které cestujícímu 
podal podle čl. 4 písm. a), c), d), e) a g), 
ledaže si právo na změnu těchto informací 

1. Informace, které cestující obdržel podle 
čl. 4 písm. a), c), d), e) a g), musí být 
nedílnou součástí smlouvy o souborných 
službách a nesmí být měněny, pokud se 
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vyhradil a veškeré změny cestujícímu 
srozumitelným a zřetelným způsobem 
sdělil ještě před uzavřením smlouvy.

strany výslovně nedohodnou jinak.

Or. de

Odůvodnění

Znění návrhu směrnice v tom smyslu, že jednou podaná informace nesmí být změněna, 
zavdává možnosti dezinterpretace. Kromě toho by znění návrhu ve své stávající podobě mohlo 
být pochopeno tak, že pořadatel je již smluvně vázán právě tím, že poskytuje informace před 
uzavřením smlouvy. Pozměňovací návrh přebírá řešení souborných služeb přijaté směrnicí o 
právech spotřebitelů, což dále přispívá k větší soudržnosti právních předpisů EU o právech 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 243
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel 
nemohl měnit informace, které cestujícímu 
podal podle čl. 4 písm. a), c), d), e) a g),
ledaže si právo na změnu těchto informací
vyhradil a veškeré změny cestujícímu 
srozumitelným a zřetelným způsobem 
sdělil ještě před uzavřením smlouvy.

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel 
nemohl měnit informace, které cestujícímu 
podal podle čl. 4 písm. a), c), d), e), g) 
a ga), ledaže si právo na změnu těchto 
informací vyhradil a veškeré změny 
cestujícímu srozumitelným a zřetelným 
způsobem sdělil ještě před uzavřením 
smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel 1. Členské státy zajistí, aby pořadatel 
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nemohl měnit informace, které cestujícímu 
podal podle čl. 4 písm. a), c), d), e) a g), 
ledaže si právo na změnu těchto informací 
vyhradil a veškeré změny cestujícímu 
srozumitelným a zřetelným způsobem 
sdělil ještě před uzavřením smlouvy.

nemohl měnit informace, které cestujícímu 
podal podle čl. 4 písm. a), c), d), e) a g), 
ledaže si právo na změnu těchto informací 
vyhradil a veškeré změny cestujícímu 
srozumitelným a jasným způsobem sdělil 
ještě před uzavřením smlouvy.

Or. es

Pozměňovací návrh 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže informace o dalších poplatcích 
nebo jiných nákladech podle čl. 4 odst. 1 
písm. c) nebyly poskytnuty před uzavřením 
smlouvy, cestující tyto poplatky nebo další 
náklady nehradí.

2. Jestliže informace o dalších poplatcích 
nebo jiných nákladech podle čl. 4 odst. 1 
písm. c) nebyly poskytnuty písemně před 
uzavřením smlouvy, cestující tyto poplatky 
nebo další náklady nehradí. Pokud však 
pořadatel cesty na tuto skutečnost 
cestujícího upozorní a náležitě jej o této 
skutečnosti informuje, je povinen nést tyto 
náklady cestující.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při uzavření smlouvy nebo 
bezprostředně po něm poskytne pořadatel 
cestujícímu kopii smlouvy nebo potvrzení 
o jejím uzavření na trvalém nosiči.

3. Při uzavření smlouvy nebo neprodleně
po něm poskytne pořadatel 
cestujícímu kopii smlouvy nebo potvrzení 
o jejím uzavření na trvalém nosiči.

Or. de
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Odůvodnění

Není vždy možné poskytnout potvrzení v době uzavření smlouvy nebo bezprostředně po něm.

Pozměňovací návrh 247
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při uzavření smlouvy nebo 
bezprostředně po něm poskytne pořadatel 
cestujícímu kopii smlouvy nebo potvrzení 
o jejím uzavření na trvalém nosiči.

3. Při uzavření smlouvy nebo co nejdříve
po něm poskytne pořadatel 
cestujícímu kopii smlouvy nebo potvrzení 
o jejím uzavření na trvalém nosiči.

Or. en

Odůvodnění

U rezervací uskutečněných po telefonu, poštou nebo jiným neosobním způsobem nebo online 
není vždy možné obdržet potvrzení okamžitě.

Pozměňovací návrh 248
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při uzavření smlouvy nebo 
bezprostředně po něm poskytne pořadatel 
cestujícímu kopii smlouvy nebo potvrzení 
o jejím uzavření na trvalém nosiči.

3. Při uzavření smlouvy nebo 
bezprostředně po něm poskytne pořadatel 
cestujícímu kopii smlouvy nebo potvrzení 
o jejím uzavření.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho služeb a transakcí je nyní uskutečňováno online, nemělo by tedy být nezbytné 
poskytovat smlouvu na trvalém nosiči, ale spíše online a ve verzi vhodné k vytištění.
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Pozměňovací návrh 249
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Informace poskytnuté cestujícímu 
před uzavřením smlouvy musí být pro 
pořadatele závazné a musí se stát součástí 
smlouvy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby smlouvy o 
souborných službách pro cesty byly 
formulovány jasným a srozumitelným 
jazykem a aby byly čitelné, jsou-li 
v písemné podobě.

1. Členské státy zajistí, aby smlouvy o 
souborných službách pro cesty byly 
formulovány jasným, dostupným a 
srozumitelným jazykem a aby byly čitelné, 
jsou-li v písemné podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby smlouvy o 
souborných službách pro cesty byly 
formulovány jasným a srozumitelným 
jazykem a aby byly čitelné, jsou-li 
v písemné podobě.

(Netýká se českého znění.)
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Or. es

Pozměňovací návrh 252
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Smlouva nebo potvrzení o jejím 
uzavření musí obsahovat všechny údaje 
uvedené v článku 4. Kromě toho musí 
obsahovat tyto informace:

2. Text smlouvy nebo potvrzení o jejím 
uzavření musí uvádět úplný obsah 
smlouvy a zejména údaje podle čl. 4, které 
se staly nedílnou součástí smlouvy. Text 
smlouvy nebo potvrzení o jejím uzavření 
kromě toho musí obsahovat tyto 
informace:

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh si klade za cíl vysvětlit znění navrhované Komisí, které uvádí, že
informace jsou zahrnuty ve smlouvě pouze tehdy, pokud jsou „uvedené v čl. 4“. Smlouva však 
může obsahovat pouze informace, které byly skutečně poskytnuty. Pozměňovací návrh 
dosáhne upřesnění tím, že odkazuje na informace „které se staly nedílnou součástí smlouvy“, 
v souladu s výše uvedeným pozměňovacím návrhem čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 253
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvláštní požadavky cestujícího, které 
pořadatel přijal;

a) pokud možno zvláštní požadavky 
cestujícího, které pořadatel přijal;

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat flexibilita pro zahrnutí zvláštních požadavků cestujících, ovšem pořadatel 
nemá vždy možnost uspokojit veškeré myslitelné požadavky, a proto by to nemělo být ani 
automaticky vyžadováno.
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Pozměňovací návrh 254
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, že pořadatel: b) informace, že pořadatel a/nebo 
obchodník:

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 255
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) má povinnost poskytnout pomoc 
v souladu s článkem 14, pokud se cestující 
dostane do obtížné situace;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec se v reakci na pozměňovací návrh Philippa Juvina k písm. b) nevypouští, ale 
přesouvá do písm. ba). Poskytnutí pomoci (článek 14) se opravdu týká pouze pořadatele, 
nikoli prodejce. Ovšem odpovědnost za realizaci souborných služeb (článek 11) a ochrana 
pro případ platební neschopnosti (články 15 a 16) se vztahují jak na pořadatele a/nebo na 
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obchodníka, tak na obchodníka zprostředkovávajícího cesty s asistovanou přípravou.

Pozměňovací návrh 256
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informace, že pořadatel má povinnost 
poskytnout pomoc v souladu s článkem 
14, pokud se cestující dostane do obtížné 
situace;

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec byl v reakci na pozměňovací návrh Philippa Juvina přesunut z písm. b) bodu 
ii). Poskytnutí pomoci (článek 14) se opravdu týká pouze pořadatele, nikoli prodejce. Ovšem 
odpovědnost za realizaci souborných služeb (článek 11) a ochrana pro případ platební 
neschopnosti (články 15 a 16) se vztahují jak na pořadatele a/nebo na obchodníka, tak na 
obchodníka zprostředkovávajícího cesty s asistovanou přípravou.

Pozměňovací návrh 257
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podrobnosti o kontaktním místu, na něž 
se cestující může obrátit se stížností na 
neplnění smluvních podmínek, které při 
realizaci služeb zjistí;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 258
Ivo Belet
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jméno, fyzická adresa, telefonní číslo 
a e-mailová adresa zástupce pořadatele 
v dané destinaci nebo kontaktní místo, na 
něž se cestující v obtížích může obrátit 
nebo, není-li takový zástupce ani 
kontaktní místo, telefonní číslo pro 
naléhavé případy nebo jiný způsob, jak se 
spojit s pořadatelem;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 259
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) informace, že cestující může smlouvu 
vypovědět kdykoli před zahájením 
realizace souborných služeb oproti 
zaplacení odpovídající náhrady nebo 
přiměřeného standardního storna, jsou-li 
tyto poplatky stanoveny v souladu s čl. 10 
odst. 1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. g a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) jméno a kontaktní údaje dopravce, od 
něhož může cestující požadovat náhradu 
škody v souladu s čl. 12 odst. 4;
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Or. en

Pozměňovací návrh 261
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace uvedené v odstavci 2 musí 
být poskytnuty srozumitelným a zřetelným 
způsobem.

3. Informace uvedené v odstavci 2 musí 
být poskytnuty jasným, srozumitelným
a zřetelným způsobem.

Or. de

Odůvodnění

Formulace „jasným a zřetelným způsobem“ je převzata ze směrnice o právech 
spotřebitelů.(Ostatní změny se netýkají českého znění.) 

Pozměňovací návrh 262
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. S dostatečným časovým předstihem před 
zahájením realizace souborných služeb 
předá pořadatel cestujícímu nezbytné 
stvrzenky, poukázky nebo doklady, včetně 
informací o přesných časech odjezdu a 
příjezdu, zastávkách a dopravních 
spojeních.

4. S dostatečným časovým předstihem před 
zahájením realizace souborných služeb 
předá pořadatel cestujícímu tyto podklady:

a) nezbytné stvrzenky, poukázky nebo 
doklady, včetně informací o přesných 
časech odjezdu a příjezdu, zastávkách a 
dopravních spojeních;

b) podrobnosti o kontaktním místu, na něž 
se cestující může obrátit se stížností na 
jakékoli neplnění smluvních podmínek, 
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které na místě zjistí;
c) jméno, fyzická adresa, telefonní číslo a 
e-mailová adresa zástupce pořadatele v 
dané destinaci nebo kontaktní místo, na 
něž se cestující v obtížích může obrátit,
nebo, není-li k dispozici takový zástupce 
ani kontaktní místo, telefonní číslo pro 
naléhavé případy nebo jiný způsob, jak se 
spojit s pořadatelem.

Or. nl

Pozměňovací návrh 263
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli s přiměřeným časovým 
předstihem a na trvalém nosiči předal 
oznámení, mohl svou smlouvu převést na 
jinou osobu, která splňuje všechny 
podmínky, jež se na danou smlouvu 
vztahují.

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli nebo obchodníkovi
s přiměřeným časovým předstihem a 
na trvalém nosiči předal oznámení, mohl 
svou smlouvu převést na jinou osobu, která 
splňuje všechny podmínky, jež se na danou 
smlouvu vztahují.

Or. sv

Pozměňovací návrh 264
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli s přiměřeným časovým 
předstihem a na trvalém nosiči předal 
oznámení, mohl svou smlouvu převést na 
jinou osobu, která splňuje všechny 
podmínky, jež se na danou smlouvu 

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli nebo obchodníkovi
s přiměřeným časovým předstihem a 
na trvalém nosiči předal oznámení, mohl 
svou smlouvu převést na jinou osobu, která 
splňuje všechny podmínky, jež se na danou 
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vztahují. smlouvu vztahují.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli s přiměřeným časovým 
předstihem a na trvalém nosiči předal 
oznámení, mohl svou smlouvu převést na 
jinou osobu, která splňuje všechny 
podmínky, jež se na danou smlouvu 
vztahují.

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli s přiměřeným časovým 
předstihem, ne však více než sedm dní 
před odjezdem, a na trvalém nosiči předal 
oznámení, mohl svou smlouvu převést na 
jinou osobu, která splňuje všechny 
podmínky, jež se na danou smlouvu 
vztahují.

Or. pl

Pozměňovací návrh 266
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Převodce smlouvy i osoba, na niž se 
smlouva převádí, odpovídají společně 
a nerozdílně za uhrazení doplatku ceny i za 
další poplatky nebo jiné náklady, jež 
převod obnáší. Tyto náklady nesmí být 
nepřiměřené a v žádném případě nesmí 
překročit náklady skutečně pořadatelem 
vynaložené.

2. Převodce smlouvy i osoba, na niž se 
smlouva převádí, by měli společně 
a nerozdílně odpovídat za uhrazení 
doplatku ceny i za další poplatky nebo jiné 
náklady, jež převod obnáší, včetně storno 
poplatků třetích stran. Tyto náklady nesmí 
být nepřiměřené a v žádném případě nesmí 
překročit náklady skutečně pořadatelem 
vynaložené.

Or. en
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Odůvodnění

U cestovních služeb s rezervací na jméno nebo individuálně připravené služby se často jedná 
o kombinaci samostatných služeb od různých dodavatelů. V případě převodu smlouvy by měli 
převodce i osoba, na niž se smlouva převádí, nést odpovědnost vůči všem poskytovatelům 
těchto služeb.

Pozměňovací návrh 267
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Převodce smlouvy i osoba, na niž se 
smlouva převádí, odpovídají společně 
a nerozdílně za uhrazení doplatku ceny i za 
další poplatky nebo jiné náklady, jež 
převod obnáší. Tyto náklady nesmí být 
nepřiměřené a v žádném případě nesmí 
překročit náklady skutečně pořadatelem 
vynaložené.

2. Převodce smlouvy i osoba, na niž se 
smlouva převádí, odpovídají společně 
a nerozdílně za uhrazení doplatku ceny i za 
další případné poplatky nebo jiné náklady, 
jež převod obnáší. Pořadatel informuje 
převodce o případných nákladech, jež 
převod obnáší, které v žádném případě
nesmí být nepřiměřené a nesmí překročit 
náklady skutečně pořadatelem vynaložené.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Převodce smlouvy i osoba, na niž se 
smlouva převádí, odpovídají společně 
a nerozdílně za uhrazení doplatku ceny i za 
další poplatky nebo jiné náklady, jež 
převod obnáší. Tyto náklady nesmí být 
nepřiměřené a v žádném případě nesmí 
překročit náklady skutečně pořadatelem 
vynaložené.

2. Převodce smlouvy i osoba, na niž se 
smlouva převádí, odpovídají společně 
a nerozdílně za uhrazení doplatku ceny i za 
další poplatky nebo jiné náklady, jež 
převod obnáší. Tyto dodatečné náklady 
nesmí být nepřiměřené a v žádném případě 
nesmí překročit náklady skutečně 
pořadatelem vynaložené.

Or. de
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Pozměňovací návrh 269
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby nedocházelo ke 
změnám cen, ledaže je ve smlouvě 
možnost zvýšení ceny výslovně uvedena 
a pořadateli ukládá cenu stejnou měrou 
snížit v bezprostředním důsledku změny:

1. Členské státy zajistí, aby nedocházelo ke 
změnám cen, ledaže je smlouva uzavřena 
více než tři měsíce před zahájením plnění 
a ve smlouvě je možnost zvýšení ceny 
výslovně uvedena, a pořadateli ukládá cenu 
stejnou měrou snížit v bezprostředním 
důsledku změny:

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výše nákladů na pohonné hmoty 
k přepravě osob,

a) cena za služby přepravy cestujících 
odvozená od výše nákladů na pohonné 
hmoty k přepravě osob,

Or. en

Odůvodnění

V případě, že pořadatel nezajišťuje přepravu cestujících sám, neposkytne náhradu nákladů 
obchodníků jednotlivě, ale zaplatí jim poplatky stanovené ve smlouvě nebo v tabulce poplatků, 
přičemž tyto poplatky se mohou v různých obdobích lišit v závislosti na kolísání cen 
pohonných hmot.

Pozměňovací návrh 271
Ildikó Gáll-Pelcz
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výše daní nebo poplatků ze zahrnutých 
cestovních služeb uložených třetí stranou, 
která se přímo nepodílí na realizaci 
souborných služeb, včetně pobytové daně, 
letištních a přístavních poplatků na letištích 
a v přístavech, nebo

b) platby, daně nebo poplatky účtované za 
různé služby, včetně pobytové daně, 
letištních a přístavních poplatků na letištích 
a v přístavech, nebo 

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvýšení ceny podle odstavce 1 nesmí 
překročit 10 % celkové ceny souborných 
služeb.

2. Zvýšení ceny podle odstavce 1 nesmí 
překročit 3 % celkové ceny souborných 
služeb.

Or. sv

Pozměňovací návrh 273
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvýšení ceny podle odstavce 1 nesmí 
překročit 10 % celkové ceny souborných 
služeb.

2. Zvýšení ceny podle odstavce 1 nesmí 
překročit 5 % celkové ceny souborných 
služeb. Od pořadatelů musí být 
vyžadováno poskytnutí příslušných 
informací a cestujícím náležejí práva 
uvedená v čl. 9 odst. 2.

Or. el
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Odůvodnění

Limit 10 % by cestující neúměrně zatěžoval, zejména v případech, kdy jsou náklady na 
pořízení konkrétního souboru služeb již vysoké a/nebo se cesty účastní velký počet cestujících, 
například rodina (vzhledem k tomu, že každý člen rodiny by hradil 10 % navíc).

Pozměňovací návrh 274
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvýšení ceny podle odstavce 1 nesmí 
překročit 10 % celkové ceny souborných 
služeb.

2. Zvýšení ceny podle odstavce 1 nesmí 
překročit 5 % celkové ceny souborných 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel 
cestujícímu nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb a 
na trvalém nosiči oznámení se 
zdůvodněním a kalkulací.

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel bez 
zbytečného odkladu cestujícímu nejpozději 
20 dnů před zahájením realizace 
souborných služeb a na trvalém nosiči 
jasné a srozumitelné oznámení:
a) o zvýšení cen se zdůvodněním a 
kalkulací, a
b) o skutečnosti, že cestující je oprávněn 
zrušit smlouvu bez postihu v přiměřeném 
časovém limitu, a pokud tak neučiní, bude 
se mít za to, že navýšení ceny bylo 
akceptováno.
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Or. pl

Odůvodnění

V případě navýšení ceny o nejvýše 10 % musí mít cestující právo odstoupit od smlouvy bez 
povinnosti hradit storno poplatky. Například v případě rodinného pobytu, by navýšení o 10 % 
mohlo být pro rodinný rozpočet příliš vysoké. Je nutné zdůraznit, že se jedná o smlouvu mezi 
dvěma stranami a v případě změn v tak důležité oblasti, jakou je cena, by měl být požadován 
souhlas cestujícího. Cena je krom toho jedním z hlavních faktorů určující volbu cestovních 
služeb.

Pozměňovací návrh 276
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel 
cestujícímu nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb a 
na trvalém nosiči oznámení se 
zdůvodněním a kalkulací.

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel 
cestujícímu nejpozději 40 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb a 
na trvalém nosiči oznámení se 
zdůvodněním a kalkulací.

Or. sv

Pozměňovací návrh 277
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel 
cestujícímu nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb a 
na trvalém nosiči oznámení se 
zdůvodněním a kalkulací.

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel 
cestujícímu nejpozději 30 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb a 
na trvalém nosiči oznámení se 
zdůvodněním a kalkulací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 278
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel 
cestujícímu nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb a 
na trvalém nosiči oznámení se 
zdůvodněním a kalkulací.

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel 
cestujícímu nejpozději 30 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb a 
na trvalém nosiči oznámení se 
zdůvodněním a kalkulací.

Or. el

Pozměňovací návrh 279
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3α. Pokud cestující navýšení ceny 
uvedené v odst. 2 nepřijmou, musí mít 
nárok na zrušení smlouvy bez postihu na 
základě toho, že došlo ke změně smlouvy.

Or. el

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zaručuje cestujícím nárok na odstoupení od smlouvy bez postihu v 
případě, že dojde k navýšení ceny souborných služeb.

Pozměňovací návrh 280
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 –návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel před 
zahájením realizace souborných služeb 
nesměl kromě ceny jednostranně změnit 
smluvní podmínky, ledaže:

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel před 
zahájením realizace souborných služeb 
nesměl kromě ceny jednostranně změnit 
smluvní podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pořadatel si právo vyhradil ve smlouvě, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) změna je nevýznamná a vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b



PE526.125v01-00 112/193 AM\1013596CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) změna je nevýznamná a vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pořadatel informuje cestujícího 
srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pořadatel informuje cestujícího 
srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 –návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči uvědomí 
cestujícího o:

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči uvědomí 
cestujícího o navrhovaných změnách.
Cestující má právo:
a) zrušit smlouvu bez postihu, nebo
b) přijmout změny, nebo
c) obdržet nabídku náhradního souboru 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči uvědomí 
cestujícího o:

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen změnit některou 
z hlavních náležitostí cestovních služeb 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo 
zvláštní požadavky uvedené v čl. 6 odst. 2 
písm. a), neprodleně a srozumitelným a 
zřetelným způsobem zaznamenaným 
na trvalém nosiči uvědomí cestujícího o
navrhované změně.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči uvědomí 
cestujícího o:

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným uvědomí cestujícího o:

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 –návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči uvědomí 
cestujícího o:

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem
zaznamenaným na trvalém nosiči, a v 
případě, že spotřebitel poskytl kontaktní 
údaje, jiným komunikačním prostředkem, 
uvědomí cestujícího o:

Or. fr

Pozměňovací návrh 290
Catherine Stihler
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navrhovaných změnách a vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) navrhovaných změnách a vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) skutečnosti, že cestující může 
v přiměřeně stanovené lhůtě smlouvu bez 
postihu zrušit, a že pokud tak neučiní, 
bude se navržená změna považovat za 
přijatou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) skutečnosti, že cestující může 
v přiměřeně stanovené lhůtě smlouvu bez 
postihu zrušit, a že pokud tak neučiní, 
bude se navržená změna považovat za 
přijatou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) skutečnosti, že cestující může 
v přiměřeně stanovené lhůtě smlouvu bez 
postihu zrušit, a že pokud tak neučiní, 
bude se navržená změna považovat za 
přijatou.

b) skutečnosti, že spotřebitel musí 
v přiměřeně stanovené lhůtě navrhované 
změny výslovně přijmout, a že pokud tak 
neučiní, bude se smlouva považovat za 
zrušenou.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v krátké lhůtě před zahájením cesty může dojít k významným změnám a 
nemusí být k dispozici přiměřená doba pro lhůtu pro zrušení, považuje se princip tichého 
souhlasu za nepřiměřený a není v zájmu spotřebitele.

Pozměňovací návrh 295
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) skutečnosti, že cestující může 
v přiměřeně stanovené lhůtě smlouvu bez 
postihu zrušit, a že pokud tak neučiní, bude 
se navržená změna považovat za přijatou.

b) v případě, že z důvodu změn dojde k 
podstatné změně v souboru služeb, 
skutečnosti, že cestující může v přiměřeně 
stanovené lhůtě smlouvu bez postihu 
zrušit, a že pokud tak neučiní, bude se 
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navržená změna považovat za přijatou.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Cestující je oprávněn v přiměřené 
lhůtě změny přijmout, odstoupit bez 
sankcí od smlouvy nebo obdržet nabídku 
náhradního souboru služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se v důsledku změn smlouvy 
podle odstavce 2 sníží náklady na souborné 
služby nebo jejich kvalita, má cestující 
nárok na odpovídající slevu.

3. Jestliže se v důsledku změn smlouvy
nebo náhradní nabídky podle odstavce 2 
sníží náklady na souborné služby nebo 
jejich kvalita, má cestující nárok 
na odpovídající slevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se v důsledku změn smlouvy 
podle odstavce 2 sníží náklady na souborné 
služby nebo jejich kvalita, má cestující 
nárok na odpovídající slevu.

3. Jestliže se v důsledku změn smlouvy
nebo náhradního souboru služeb podle 
odstavce 2 sníží náklady na souborné 
služby nebo jejich kvalita, má cestující 
nárok na odpovídající slevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li smlouva zrušena podle odst. 2 
písm. b), vrátí pořadatel do čtrnácti dnů od 
skončení smlouvy veškeré platby, které 
od cestujícího obdržel. V náležitých 
případech má cestující nárok na náhradu 
škody podle článku 12.

4. Je-li smlouva zrušena z důvodu volby 
cestujícího podle odst. 2 písm. b), vrátí 
pořadatel do čtrnácti dnů od skončení 
smlouvy veškeré platby, které 
od cestujícího obdržel. V náležitých 
případech má cestující nárok na náhradu 
škody podle článku 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li smlouva zrušena podle odst. 2 
písm. b), vrátí pořadatel do čtrnácti dnů od 
skončení smlouvy veškeré platby, které 
od cestujícího obdržel. V náležitých 
případech má cestující nárok na náhradu 
škody podle článku 12.

4. Je-li smlouva zrušena podle odst. 2 
písm. a), vrátí pořadatel do čtrnácti dnů od 
skončení smlouvy veškeré platby, které 
od cestujícího obdržel. V náležitých 
případech má cestující nárok na náhradu 
škody podle článku 12.

Or. en
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Pozměňovací návrh 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby cestující mohl 
smlouvu zrušit před zahájením realizace 
souborných služeb, jestliže pořadateli 
zaplatí odpovídající náhradu. Smlouva 
může stanovit přiměřené standardní storno 
poplatky odvíjející se od okamžiku 
výpovědi a obvyklých úspor nákladů a od 
příjmů z realizace alternativních cestovních 
služeb. Nejsou-li stanoveny standardní 
storno poplatky, odpovídá výše náhrady 
ceně za souborné služby snížené o částku, 
kterou pořadatel ušetřil na nákladech.

1. Členské státy zajistí, aby cestující mohl 
smlouvu zrušit před zahájením realizace 
souborných služeb, jestliže pořadateli 
zaplatí odpovídající náhradu. Smlouva 
může stanovit přiměřené standardní storno 
poplatky odvíjející se od okamžiku 
výpovědi a obvyklých úspor nákladů a od 
příjmů z realizace alternativních cestovních 
služeb. Nejsou-li stanoveny standardní 
storno poplatky, odpovídá výše náhrady 
ceně za souborné služby snížené o částku, 
kterou pořadatel ušetřil na nákladech. 
Pořadatel je povinen na žádost zákazníka 
předložit podrobnou kalkulaci výše částky 
náhrady, včetně výše standardních storno 
poplatků.

Or. pl

Odůvodnění

Tzv. standardní storno poplatky často neberou v úvahu skutečné náklady, které společnosti 
vznikly, a mohou být ve skutečnosti vyšší, než skutečné náklady. V extrémních případech může 
společnost dosáhnout většího zisku v případě zrušení smlouvy, než kdyby byla služba 
poskytnuta.

Pozměňovací návrh 302
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby cestující mohl 1. Členské státy zajistí, aby cestující mohl 
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smlouvu zrušit před zahájením realizace 
souborných služeb, jestliže pořadateli
zaplatí odpovídající náhradu. Smlouva
může stanovit přiměřené standardní storno 
poplatky odvíjející se od okamžiku 
výpovědi a obvyklých úspor nákladů a od 
příjmů z realizace alternativních cestovních 
služeb. Nejsou-li stanoveny standardní 
storno poplatky, odpovídá výše náhrady 
ceně za souborné služby snížené o částku, 
kterou pořadatel ušetřil na nákladech.

smlouvu zrušit před zahájením realizace 
souborných služeb. Může být požadováno
pořadateli zaplatit odpovídající náhradu. 
Smlouva v takovém případě stanoví
přiměřené standardní storno poplatky 
odvíjející se od okamžiku výpovědi a 
obvyklých úspor nákladů a od příjmů 
z realizace alternativních cestovních 
služeb. Tyto standardní storno poplatky
musí být v přiměřené výši a nesmí v 
žádném případě překročit výši nákladů 
vynaložených pořadatelem, které by 
nebylo možné po zrušení smlouvy získat 
zpět.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopadem na 
souborné služby.

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže u 
nich nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti, jako nemoc, nehoda nebo smrt 
v rodině nebo tyto nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti s výrazným 
dopadem na souborné služby nastaly 
v destinaci nebo jejím bezprostředním 
okolí.

Or. sv

Pozměňovací návrh 304
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopadem na 
souborné služby.

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže na 
cestě do destinace nebo v destinaci nebo 
jejím bezprostředním okolí nastaly 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti s 
výrazným dopadem na souborné služby, 
přičemž pořadatel bude nucen učinit 
podstatné změny základních prvků 
smlouvy na souborné služby.

Or. de

Odůvodnění

Nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které budou mít za následek významné změny v cestovní 
smlouvě, mohou nastat také na cestě z místa bydliště cestujícího do destinace.

Pozměňovací návrh 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopadem na 
souborné služby.

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopadem na 
souborné služby. Mělo by se mít za to, že 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
nastaly tehdy, jsou-li k dispozici spolehlivé 
a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských 
států, odrazující od cest do dané 
destinace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 306
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopadem na 
souborné služby.

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti nebo v případě, že u něho 
nastaly osobní a rodinné důvody s 
výrazným dopadem na souborné služby.

Or. es

Odůvodnění

Zdá se nezbytné vysvětlit, že osobní a rodinné důvody jsou opodstatněným důvodem ke zrušení 
cesty.

Pozměňovací návrh 307
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopadem na 
souborné služby.

2. (Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 308
Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2α. Cestující musí mít právo zrušit 
smlouvu bez postihu před zahájením 
realizace souborných služeb, pokud u 
nich nastanou nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti, např. vážná nehoda, vážná 
nemoc nebo smrt v rodině, a to za 
předpokladu, že tyto události jsou řádným 
způsobem doloženy.

Or. el

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou pořadatelé oprávněni zrušit cestu v případě nevyhnutelných a 
mimořádných okolností (čl. 10 odst. 3 písm. b)), musí mít totéž právo i cestující.

Pozměňovací návrh 309
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě a nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb; 
nebo

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě a nejpozději 40 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb; 
nebo

Or. sv

Pozměňovací návrh 310
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě a nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb; 
nebo

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě a nejpozději 30 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb; 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě a nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb; 
nebo

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě a nejpozději 14 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb; 
nebo

Or. nl

Odůvodnění

Tento údaj by měl být upraven podle opatření týkajících se rušení letů uvedených ve změně 
nařízení (ES) č. 231/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v 
letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění 
letů a v nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod.

Pozměňovací návrh 312
Philippe Juvin
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) mu v plnění smlouvy brání 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a o 
zrušení uvědomí cestujícího bez 
zbytečného odkladu ještě před zahájením 
realizace souborných služeb.

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 313
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li smlouva zrušena podle odstavců 1, 
2 a 3, vrátí pořadatel cestujícímu do 
čtrnácti dnů veškeré platby, jež mu 
nenáleží.

4. Je-li smlouva zrušena podle odstavců 1, 
2 a 3, vrátí pořadatel cestujícímu do deseti 
pracovních dnů veškeré platby, jež mu 
nenáleží.

Or. pl

Pozměňovací návrh 314
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby odpovědnost za
poskytování cestovních služeb v souladu 
se smlouvou nesl pořadatel bez ohledu 
na to, zda služby poskytuje sám nebo 
prostřednictvím jiných poskytovatelů 
služeb.

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel a 
obchodníci nesli odpovědnost za ty oblasti 
souborných služeb, které zajišťují, a za
správné plnění smlouvou stanovených
povinností bez ohledu na to, zda dané
služby poskytuje pořadatel sám nebo je 
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zajišťuje prostřednictvím jiných 
poskytovatelů služeb, a aniž by bylo 
dotčeno právo pořadatelů a obchodníků 
požadovat náhradu od poskytovatelů 
služeb.

Or. es

Odůvodnění

Odpovědnost stran smlouvy – ať už pořadatelů nebo obchodníků – musí být vůči spotřebiteli 
společná a nerozdílná bez ohledu na to, co zajišťují a jaké jsou mezi nimi vztahy, což ovšem 
nepopírá právo organizace odpovědné vůči spotřebiteli na náhradu od organizace, která 
neplní nebo nesprávně plní smlouvu v příslušné oblasti zajišťování souborných služeb.

Pozměňovací návrh 315
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby odpovědnost za 
poskytování cestovních služeb v souladu se 
smlouvou nesl pořadatel bez ohledu na to, 
zda služby poskytuje sám nebo 
prostřednictvím jiných poskytovatelů 
služeb.

1. Členské státy zajistí, aby odpovědnost za 
poskytování cestovních služeb v souladu se 
smlouvou nesl ve vztahu ke spotřebiteli
pořadatel a/nebo obchodník, který je 
stranou smlouvy, bez ohledu na to, zda 
služby poskytuje sám nebo prostřednictvím 
jiných poskytovatelů služeb, a aniž by bylo 
dotčeno právo pořadatelů a obchodníků 
požadovat náhradu od ostatních 
poskytovatelů služeb.

Or. fr

Odůvodnění

Toto znění přejaté ze směrnice 90/314/ES poskytuje členským státům větší míru flexibility v 
uplatňování principu odpovědnosti, protože cestovní kanceláře jsou v některých případech 
spolupracujícími stranami, a proto nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost.
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Pozměňovací návrh 316
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby odpovědnost za 
poskytování cestovních služeb v souladu se 
smlouvou nesl pořadatel bez ohledu na to, 
zda služby poskytuje sám nebo 
prostřednictvím jiných poskytovatelů 
služeb.

1. Členské státy zajistí, aby odpovědnost za 
poskytování cestovních služeb v souladu se 
smlouvou nesl pořadatel a/nebo obchodník 
bez ohledu na to, zda služby poskytuje sám 
nebo prostřednictvím jiných poskytovatelů 
služeb.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu spotřebitele je nezbytné, aby bylo stanoveno, že všechny zainteresované strany nesou 
svou míru odpovědnosti, díky tomu bude zajištěno řádné plnění cestovních služeb obsažených 
ve smlouvě.

Pozměňovací návrh 317
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby odpovědnost za 
poskytování cestovních služeb v souladu se 
smlouvou nesl pořadatel bez ohledu na to, 
zda služby poskytuje sám nebo 
prostřednictvím jiných poskytovatelů 
služeb.

1. Členské státy zajistí, aby odpovědnost za 
poskytování cestovních služeb v souladu se 
smlouvou nesl pořadatel a/nebo obchodník
bez ohledu na to, zda služby poskytuje sám 
nebo prostřednictvím jiných poskytovatelů 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
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procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 318
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny strany smlouvy, ať už se jedná o 
pořadatele nebo o obchodníky, musí nést 
vůči spotřebitelům společnou a 
nerozdílnou odpovědnost bez ohledu na 
to, co zajišťují a jaké jsou mezi nimi 
vztahy, což ovšem nepopírá právo 
organizace odpovědné vůči spotřebiteli na 
náhradu od organizace, která neplní nebo 
nesprávně plní smlouvu v příslušné 
oblasti zajišťování souborných cestovních
služeb.

Or. es

Odůvodnění

Všechny strany smlouvy, ať už se jedná o pořadatele nebo o obchodníky, musí nést vůči 
spotřebitelům společnou a nerozdílnou odpovědnost bez ohledu na to, co zajišťují a jaké jsou 
mezi nimi vztahy, což ovšem nepopírá právo organizace odpovědné vůči spotřebiteli na 
náhradu od organizace, která neplní nebo nesprávně plní smlouvu v příslušné oblasti 
zajišťování souborných cestovních služeb.

Pozměňovací návrh 319
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu,
ledaže by to nebylo přiměřené.

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu za 
předpokladu, že o nesprávném plnění 
informuje cestující nebo je pořadateli 
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zřejmé a že sjednání nápravy nebude 
nepřiměřené, ledaže by byl za nesprávné 
plnění zodpovědný cestující.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je sjednotit tato opatření s pravidly o snížení ceny a náhradách (čl. 12 odst. 3 písm. b)).

Pozměňovací návrh 320
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu, 
ledaže by to nebylo přiměřené.

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel, případně 
obchodník, každý v jemu příslušející 
oblasti plnění smlouvy, nápravu, ledaže by 
to nebylo přiměřené.

Or. es

Odůvodnění

Všechny strany smlouvy, ať už se jedná o pořadatele nebo o obchodníky, musí nést vůči 
spotřebitelům společnou a nerozdílnou odpovědnost bez ohledu na to, co zajišťují a jaké jsou 
mezi nimi vztahy, což ovšem nepopírá právo organizace odpovědné vůči spotřebiteli na 
náhradu od organizace, která neplní nebo nesprávně plní smlouvu v příslušné oblasti zajištění 
souborných služeb.

Pozměňovací návrh 321
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu, 
ledaže by to nebylo přiměřené.

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel a/nebo 
obchodník nápravu, ledaže by to nebylo 
přiměřené.
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Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 322
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu, 
ledaže by to nebylo přiměřené.

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel a/nebo 
obchodník nápravu, ledaže by to nebylo 
přiměřené.

Or. fr

Pozměňovací návrh 323
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li služba poskytována v souladu se
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu, 
ledaže by to nebylo přiměřené.

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 324
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nelze-li poskytnout podstatnou část 
služeb v souladu se smlouvou, zařídí 
pořadatel vhodné náhradní řešení, aby 
realizace souborných služeb mohla 
pokračovat, a to bez zvýšení ceny pro 
cestujícího, včetně situace, kdy se návrat 
cestujícího do místa počátku cesty 
neuskuteční sjednaným způsobem.

3. Nelze-li poskytnout podstatnou část 
služeb, jež představuje alespoň 20 % 
celkové ceny nebo představuje významnou 
část cesty nebo pobytu, v souladu 
se smlouvou, zařídí pořadatel vhodné 
náhradní řešení, aby realizace souborných 
služeb mohla pokračovat, a to bez zvýšení 
ceny pro cestujícího, včetně situace, kdy se 
návrat cestujícího do místa počátku cesty 
neuskuteční sjednaným způsobem.

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné použít pojem významná část souboru, jak je definován v bodu odůvodnění 17 
návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 325
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nelze-li poskytnout podstatnou část 
služeb v souladu se smlouvou, zařídí 
pořadatel vhodné náhradní řešení, aby 
realizace souborných služeb mohla 
pokračovat, a to bez zvýšení ceny pro 
cestujícího, včetně situace, kdy se návrat 
cestujícího do místa počátku cesty 
neuskuteční sjednaným způsobem.

3. Nelze-li poskytnout podstatnou část 
služeb v souladu se smlouvou, zařídí 
pořadatel a/nebo obchodník vhodné 
náhradní řešení, aby realizace souborných 
služeb mohla pokračovat, a to bez zvýšení 
ceny pro cestujícího, včetně situace, kdy se 
návrat cestujícího do místa počátku cesty 
neuskuteční sjednaným způsobem.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 326
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nelze-li poskytnout podstatnou část 
služeb v souladu se smlouvou, zařídí 
pořadatel vhodné náhradní řešení, aby 
realizace souborných služeb mohla 
pokračovat, a to bez zvýšení ceny pro 
cestujícího, včetně situace, kdy se návrat 
cestujícího do místa počátku cesty 
neuskuteční sjednaným způsobem.

3. Nelze-li poskytnout podstatnou část 
služeb v souladu se smlouvou, zařídí 
pořadatel a/nebo obchodník vhodné 
náhradní řešení, aby realizace souborných 
služeb mohla pokračovat, a to bez zvýšení 
ceny pro cestujícího, včetně situace, kdy se 
návrat cestujícího do místa počátku cesty 
neuskuteční sjednaným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 327
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nemůže-li pořadatel nabídnout vhodné 
náhradní řešení, nebo pokud cestující 
navrhovanou alternativu nepřijme, 
poněvadž neodpovídá smluvně sjednaným 
podmínkám, a je-li součástí souborných 
služeb přeprava cestujících, poskytne 
pořadatel cestujícímu zdarma srovnatelný 
způsob dopravy do místa počátku cesty 

4. Nemůže-li pořadatel nabídnout vhodné 
náhradní řešení, nebo pokud cestující 
navrhovanou alternativu nepřijme, 
poněvadž neodpovídá smluvně sjednaným 
podmínkám, a je-li součástí souborných 
služeb přeprava cestujících, poskytne 
pořadatel cestujícímu zdarma srovnatelný 
způsob dopravy do místa počátku cesty 
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nebo jiného místa, s nímž cestující vyjádřil 
souhlas, a v náležitých případech
cestujícímu nahradí škodu v souladu 
s článkem 12.

nebo jiného místa, s nímž cestující vyjádřil 
souhlas, a v případě, že služba obsažená ve 
smlouvě nebyla zajištěna, nahradí
cestujícímu škodu v souladu s článkem 12. 
Náhrada škody musí být provedena do 14 
dní.

Or. de

Pozměňovací návrh 328
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nemůže-li pořadatel nabídnout vhodné 
náhradní řešení, nebo pokud cestující 
navrhovanou alternativu nepřijme, 
poněvadž neodpovídá smluvně sjednaným 
podmínkám, a je-li součástí souborných 
služeb přeprava cestujících, poskytne 
pořadatel cestujícímu zdarma srovnatelný 
způsob dopravy do místa počátku cesty 
nebo jiného místa, s nímž cestující vyjádřil 
souhlas, a v náležitých případech 
cestujícímu nahradí škodu v souladu 
s článkem 12.

4. Nemůže-li pořadatel a/nebo obchodník
nabídnout vhodné náhradní řešení, nebo 
pokud cestující navrhovanou alternativu 
nepřijme, poněvadž neodpovídá smluvně 
sjednaným podmínkám, a je-li součástí 
souborných služeb přeprava cestujících, 
poskytne pořadatel a/nebo obchodník
cestujícímu zdarma srovnatelný způsob 
dopravy do místa počátku cesty nebo 
jiného místa, s nímž cestující vyjádřil 
souhlas, a v náležitých případech 
cestujícímu nahradí škodu v souladu 
s článkem 12.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Pozměňovací návrh 329
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nemůže-li pořadatel nabídnout vhodné 
náhradní řešení, nebo pokud cestující 
navrhovanou alternativu nepřijme, 
poněvadž neodpovídá smluvně sjednaným 
podmínkám, a je-li součástí souborných 
služeb přeprava cestujících, poskytne 
pořadatel cestujícímu zdarma srovnatelný 
způsob dopravy do místa počátku cesty 
nebo jiného místa, s nímž cestující vyjádřil 
souhlas, a v náležitých případech 
cestujícímu nahradí škodu v souladu 
s článkem 12.

4. Nemůže-li pořadatel a/nebo obchodník
nabídnout vhodné náhradní řešení, nebo 
pokud cestující navrhovanou alternativu 
nepřijme, poněvadž neodpovídá smluvně 
sjednaným podmínkám, a je-li součástí 
souborných služeb přeprava cestujících, 
poskytne pořadatel a/nebo obchodník
cestujícímu zdarma srovnatelný způsob 
dopravy do místa počátku cesty nebo 
jiného místa, s nímž cestující vyjádřil 
souhlas, a v náležitých případech 
cestujícímu nahradí škodu v souladu 
s článkem 12.

Or. fr

Pozměňovací návrh 330
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pořadatel by neměl nést „odpovědnost bez zavinění“, protože tato odpovědnost je zahrnuta 
v jiných opatřeních kromě směrnice o právech cestujících leteckých společností. Tato 
odpovědnost by znamenala zátěž zejména pro malé a střední podniky, což by je v případě 
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zavedení tohoto pravidla v dlouhodobém horizontu vytlačilo z trhu.

Pozměňovací návrh 331
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího nejvýše za pět nocí. Ubytování 
zajistí pořadatel. Pouze v případě, že 
pořadatel výslovně prohlásí, že není 
schopen nebo ochoten tak učinit sám, 
bude cestujícímu poskytnuta náhrada za 
jím zarezervované ubytování až do výše 
125 EUR za noc a nejvýše za pět nocí.

Or. de

Odůvodnění

„Až do výše 125 EUR za noc a nejvýše za pět nocí“ je znění, které přijal výbor TRAN 
v souvislosti s právy cestujících leteckých společností. Musí být však doplněna první část textu 
– která stanoví, že ubytování musí být v první řadě zajištěno pořadatelem – protože za těchto 
konkrétních okolností bylo na rozdíl od cestujících leteckých společností ubytování zajištěno 
již jako součást cesty.

Pozměňovací návrh 332
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, zaručí členské 
státy, že pořadatel nese minimálně 
náklady na pokračování pobytu po dobu tří 
nocí v případě souboru služeb v délce 
trvání méně než dva týdny a po dobu pěti 
nocí v ostatních případech. Pořadatel 
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zajistí ubytování v ubytovacím zařízení v 
kategorii odpovídající původně 
zarezervovanému hotelu.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, uhradí pořadatel 
náklady na pokračování pobytu na dobu 
nezbytně nutnou pro návrat cestujícího do 
místa odjezdu, ledaže by tyto náklady byly 
nepřiměřené, a přihlédne zejména k
dostupnosti ubytovací kapacity, kategorii 
služeb a ubytování původně zaručené 
smlouvou a případným zraněným 
cestujícího, za která je pořadatel 
odpovědný v souladu s čl. 11 odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 334
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
případně společně s obchodníkem náklady
na pokračování pobytu v poměru
odpovídajícím denním nákladům a počtu 
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dní pobytu uvedených ve smlouvě o 
cestovních službách.

Or. es

Odůvodnění

Pořadatel a obchodník musí nést společnou a nerozdílnou odpovědnost, a proto by nemělo 
existovat omezení počtu nocí na jednoho cestujícího.

Pozměňovací návrh 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího nejvýše za tři noci.

Or. pl

Odůvodnění

Je vhodné omezit odpovědnost pořadatele na tři noci, ale bez uvedení finančního limitu. 
Omezit odpovědnost na 100 EUR a zdlouhavý proces změn jednotlivých směrnic může 
znamenat, že tyto finanční limity mohou být za několik let velmi nevýhodné a v praxi znamenat 
nemožnost ubytování zajistit.

Pozměňovací návrh 336
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
a/nebo obchodník náklady na pokračování 
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cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

pobytu jednoho cestujícího do výše 
100 EUR za noc a nejvýše za tři noci.

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 337
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
a/nebo obchodník náklady na pokračování 
pobytu jednoho cestujícího do výše 
100 EUR za noc a nejvýše za tři noci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nabídne 
pořadatel na žádost cestujícího pomoc v 
souladu s čl. 14, ale nenese náklady na 
pokračování pobytu jednoho cestujícího do 
výše 100 EUR za noc a nejvýše za tři noci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 339
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
a/nebo obchodník náklady na pokračování 
pobytu jednoho cestujícího do výše 
100 EUR za noc a nejvýše za tři noci.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 340
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 80 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
o jejich zvláštních potřebách informován 
alespoň 48 hodin před zahájením realizace 
souborných služeb. Pořadatel se nemůže 
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti ve snaze omezit náklady 
uvedené v odstavci 5, jestliže se na takové 
okolnosti nemůže podle příslušných 
právních předpisů Unie odvolat příslušný 
dopravce.

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
o jejich zvláštních potřebách informován 
alespoň 48 hodin před zahájením realizace 
souborných služeb.

__________________ __________________
28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 

6. Zhodnocení výše nákladů 
podle odstavce 5 musí zohledňovat
speciální potřeby osob s omezenou 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
o jejich zvláštních potřebách informován 
alespoň 48 hodin před zahájením realizace 
souborných služeb. Pořadatel se nemůže 
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti ve snaze omezit náklady uvedené 
v odstavci 5, jestliže se na takové okolnosti 
nemůže podle příslušných právních 
předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
o jejich zvláštních potřebách informován 
alespoň 48 hodin před zahájením realizace 
souborných služeb. Pořadatel se nemůže 
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti ve snaze omezit náklady uvedené 
v odstavci 5, jestliže se na takové okolnosti 
nemůže podle příslušných právních 
předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

__________________ __________________
28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
o jejich zvláštních potřebách informován 

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
a/nebo obchodník o jejich zvláštních 
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alespoň 48 hodin před zahájením realizace 
souborných služeb. Pořadatel se nemůže 
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti ve snaze omezit náklady uvedené 
v odstavci 5, jestliže se na takové okolnosti 
nemůže podle příslušných právních 
předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

potřebách informován alespoň 48 hodin 
před zahájením realizace souborných 
služeb. Pořadatel a/nebo obchodník se 
nemůže odvolat na nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti ve snaze omezit 
náklady uvedené v odstavci 5, jestliže se na 
takové okolnosti nemůže podle příslušných 
právních předpisů Unie odvolat příslušný 
dopravce.

__________________ __________________
28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 344
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
o jejich zvláštních potřebách informován 
alespoň 48 hodin před zahájením realizace 
souborných služeb. Pořadatel se nemůže 
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti ve snaze omezit náklady uvedené 
v odstavci 5, jestliže se na takové okolnosti 
nemůže podle příslušných právních 

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
a/nebo obchodník o jejich zvláštních 
potřebách informován alespoň 48 hodin 
před zahájením realizace souborných 
služeb. Pořadatel a/nebo obchodník se 
nemůže odvolat na nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti ve snaze omezit 
náklady uvedené v odstavci 5, jestliže se na 
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předpisů Unie odvolat příslušný dopravce. takové okolnosti nemůže podle příslušných 
právních předpisů Unie odvolat příslušný 
dopravce.

__________________ __________________
28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 345
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
o jejich zvláštních potřebách informován 
alespoň 48 hodin před zahájením realizace 
souborných služeb. Pořadatel se nemůže 
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti ve snaze omezit náklady uvedené 
v odstavci 5, jestliže se na takové okolnosti 
nemůže podle příslušných právních 

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě28, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 
i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
o jejich zvláštních potřebách informován 
při uzavření smlouvy o souborných 
službách nebo, pokud to není možné, 
alespoň 48 hodin před zahájením realizace 
souborných služeb. Pořadatel se nemůže 
odvolat na nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti ve snaze omezit náklady uvedené 
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předpisů Unie odvolat příslušný dopravce. v odstavci 5, jestliže se na takové okolnosti 
nemůže podle příslušných právních 
předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.

__________________ __________________
28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. nl

Pozměňovací návrh 346
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Pokud jde o škody, které vyplývají pro 
spotřebitele z neplnění nebo nesprávného 
plnění smlouvy, přijmou členské státy 
nezbytná opatření zajišťující, aby za ně 
organizátor nebo prodejce odpovídali, 
ledaže by toto neplnění nebo nesprávné 
plnění nezavinili oni ani jiný poskytovatel 
služeb, neboť:
– zjištěné nedostatky při plnění smlouvy 
lze přičíst cestujícímu,
– tyto nedostatky lze přičíst třetí osobě, 
která není spojena s poskytováním 
smluvně sjednaných služeb, a jsou 
nepředvídatelné nebo nepřekonatelné,
– tyto nedostatky byly způsobeny 
nevyhnutelnými a mimořádnými 
okolnosti, jak jsou definovány v čl. 3 odst. 
11.

Or.en

Pozměňovací návrh 347
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Cestující má nárok na náhradu dle 
této směrnice nezávisle na svých právech 
na náhradu dle nařízení (ES) č. 261/2004. 
Pokud má cestující právo na náhradu dle 
nařízení (ES) č. 261/2004 i dle této 
směrnice, je oprávněn vznést požadavek 
na náhradu ve smyslu obou právních 
aktů, avšak v souvislosti se stejnými 
skutečnostmi nesmí práva podle obou 
právních aktů kumulovat, pokud tato 
práva ochraňují stejný zájem nebo mají 
stejný cíl.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) za dobu, během níž nebyly plněny 
smluvní podmínky; nebo

a) za dobu, během níž došlo k neplnění 
nebo nesprávnému plnění smlouvy; nebo

Or. fr

Odůvodnění

Termín „nebyly smluvní podmínky plněny“ je vágní, v souladu se směrnicí 90/314/EHS by 
měly být zavedeny termíny neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy.

Pozměňovací návrh 349
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pořadatel cestujícímu poskytne 
odškodné za veškeré, i nehmotné škody, 
které cestujícímu vznikly v důsledku 
neplnění smluvních podmínek.

2. Pořadatel a/nebo obchodník cestujícímu 
poskytne odškodné za veškeré, i nehmotné 
škody, které cestujícímu vznikly 
v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to Article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 350
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pořadatel cestujícímu poskytne 
odškodné za veškeré, i nehmotné škody, 
které cestujícímu vznikly v důsledku 
neplnění smluvních podmínek.

2. Pořadatel a/nebo obchodník cestujícímu 
poskytne odškodné za veškeré, i nehmotné 
škody, které cestujícímu vznikly 
v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 351
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jestliže podmínky smlouvy nebyly 
splněny v důsledku nevyhnutelných nebo 
mimořádných okolností, cestující má 
nárok na 50% slevu ze snížené hodnoty. 
Důkazní břemeno týkající se míry snížené 
hodnoty nese pořadatel.

Or. de

Odůvodnění

Poměrné snížení patří spíše do odst. 2 než do odst. 3. O výši snížené hodnoty je informován 
pouze pořadatel.

Pozměňovací návrh 352
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nárok na slevu nebo odškodné 
cestujícímu nevznikne v těchto případech:

3. Pokud jde o nárok na náhradu za 
škody, které spotřebiteli vznikly z důvodu 
neplnění nebo nesprávného plnění 
smlouvy, přijmou členské státy nezbytná 
opatření zajišťující, aby za ně organizátor 
nebo prodejce odpovídali, ledaže by toto 
neplnění nebo nesprávné plnění nezavinili 
oni ani jiný poskytovatel služeb, neboť:

Or. fr

Odůvodnění

Navrhované znění je poněkud nejasné a mohlo by vést k mylné interpretaci, čímž by byla 
cestujícím upřena jejich práva. Mělo by tedy být použito znění bližší textu směrnice 90/314.

Pozměňovací návrh 353
Konstantinos Poupakis
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nárok na slevu nebo odškodné 
cestujícímu nevznikne v těchto případech:

3. Nárok na odškodné cestujícímu 
nevznikne v těchto případech:

Or. el

Pozměňovací návrh 354
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pořadatel prokáže, že neplnění 
smluvních podmínek:

a) pořadatel a/nebo obchodník prokáže, 
že neplnění smluvních podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to Article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 355
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pořadatel prokáže, že neplnění 
smluvních podmínek:

a) neplnění smluvních podmínek je 
zapříčiněno okolnostmi uvedenými v č. 11 
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odst. 8

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh reaguje na změny provedené pozměňovacím návrhem na vložení 
nového čl. 11 odst. 8.

Pozměňovací návrh 356
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pořadatel prokáže, že neplnění 
smluvních podmínek:

a) pořadatel a/nebo obchodník prokáže, 
že neplnění smluvních podmínek:

Or. fr

Pozměňovací návrh 357
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) lze přičíst cestujícímu, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – bod ii



PE526.125v01-00 150/193 AM\1013596CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí 
na poskytování smluvně sjednaných 
služeb, a nebylo jej možné předvídat ani 
odvrátit, nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí 
na poskytování smluvně sjednaných 
služeb, a nebylo jej možné předvídat ani 
odvrátit, nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vzniklo v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – bod iii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vzniklo v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností nebo

iii) vzniklo v důsledku vyšší moci, tj. 
neobvyklých a nepředvídatelných
okolností, které nemohla strana, po níž je 
požadována náhrada, ovlivnit, a jejichž 
důsledkům nemohlo být i přes veškerou 
vynaloženou péči zabráněno, nebo v 
důsledku události, kterou pořadatel 
a/nebo obchodník nebo poskytovatel 
služby nemohli i přes veškerou 
vynaloženou péči předvídat a zabránit jí, 
nebo

Or. fr

Odůvodnění

Navrhované znění je poněkud nejasné a mohlo by vést k mylné interpretaci, čímž by byla 
cestujícím upřena jejich práva. Mělo by tedy být použito znění bližší textu směrnice 
90/314/ES.

Pozměňovací návrh 362
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vzniklo v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností nebo

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 363
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vzniklo v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností nebo

iii) vzniklo v důsledku nevyhnutelných, 
nepředvídatelných a mimořádných 
okolností nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cestující pořadateli bez zbytečného 
odkladu neoznámí neplnění smluvních 
podmínek, k němuž podle něj na místě 
dochází, byl-li oznamovací požadavek 
jasně a výslovně uveden ve smlouvě a je s 
přihlédnutím k okolnostem případu 
přiměřený.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cestující pořadateli bez zbytečného 
odkladu neoznámí neplnění smluvních 
podmínek, k němuž podle něj na místě 
dochází, byl-li oznamovací požadavek 
jasně a výslovně uveden ve smlouvě a je s 
přihlédnutím k okolnostem případu 
přiměřený.

vypouští se
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Or. sv

Pozměňovací návrh 366
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cestující pořadateli bez zbytečného 
odkladu neoznámí neplnění smluvních
podmínek, k němuž podle něj na místě 
dochází, byl-li oznamovací požadavek 
jasně a výslovně uveden ve smlouvě a je s 
přihlédnutím k okolnostem případu 
přiměřený.

b) pokud s výjimkou případů náhrady za 
fyzickou újmu nebo smrt cestující 
pořadateli a/nebo obchodníkovi při 
nejbližší možné příležitosti neoznámí 
neplnění nebo nesprávné plnění smluvních 
podmínek, k němuž podle něj na místě 
dochází, byl-li oznamovací požadavek 
jasně a výslovně uveden ve smlouvě a je s 
přihlédnutím k okolnostem případu 
přiměřený.

Or. fr

Odůvodnění

Není vhodné zahrnout omezení na možnost nároku na náhradu v případě zranění, protože 
cestující nemusí být v takových případech nutně schopen pořadatele informovat.

Pozměňovací návrh 367
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cestující pořadateli bez zbytečného 
odkladu neoznámí neplnění smluvních 
podmínek, k němuž podle něj na místě 
dochází, byl-li oznamovací požadavek 
jasně a výslovně uveden ve smlouvě a je s 
přihlédnutím k okolnostem případu 
přiměřený.

b) cestující pořadateli neoznámí neplnění 
smluvních podmínek, k němuž podle něj na 
místě dochází, byl-li oznamovací 
požadavek jasně a výslovně uveden ve 
smlouvě a je s přihlédnutím k okolnostem 
případu přiměřený.

Or. en
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Pozměňovací návrh 368
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cestující pořadateli bez zbytečného 
odkladu neoznámí neplnění smluvních 
podmínek, k němuž podle něj na místě 
dochází, byl-li oznamovací požadavek 
jasně a výslovně uveden ve smlouvě a je s 
přihlédnutím k okolnostem případu 
přiměřený.

b) cestující pořadateli a/nebo 
obchodníkovi bez zbytečného odkladu 
neoznámí neplnění smluvních podmínek, 
k němuž podle něj na místě dochází, byl-li 
oznamovací požadavek jasně a výslovně 
uveden ve smlouvě a je s přihlédnutím k 
okolnostem případu přiměřený.

Or. en

Odůvodnění

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to Article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 369
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cestující pořadateli bez zbytečného 
odkladu neoznámí neplnění smluvních 
podmínek, k němuž podle něj na místě 
dochází, byl-li oznamovací požadavek 
jasně a výslovně uveden ve smlouvě a je s 
přihlédnutím k okolnostem případu 
přiměřený.

b) cestující pořadateli a/nebo 
obchodníkovi bez zbytečného odkladu 
neoznámí neplnění smluvních podmínek, 
k němuž podle něj na místě dochází, byl-li 
oznamovací požadavek jasně a výslovně 
uveden ve smlouvě a je s přihlédnutím k 
okolnostem případu přiměřený.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 370
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele. Pokud mezinárodní úmluvy, 
jimiž Unie vázána není, omezují výši 
odškodného, které má platit poskytovatel 
služby, mohou členské státy odpovídajícím 
způsobem omezit výši odškodného 
hrazeného pořadatelem. V ostatních 
případech může být odškodné hrazené 
pořadatelem smluvně omezeno, 
nevztahuje-li se toto omezení na škody 
na zdraví a úmyslně způsobené škody 
nebo škody z hrubé nedbalosti a výše 
odškodného činí alespoň trojnásobek 
celkové ceny za souborné služby.

4. Co se týče jiných škod, než fyzické újmy 
nebo smrti, které vznikly v důsledku 
neplnění nebo nesprávného plnění 
smlouvy, pokud mezinárodní úmluvy, 
jimiž je Unie vázána, omezují rozsah 
odškodného nebo podmínky, za nichž má 
poskytovatel služby tvořící součást 
souboru odškodné zaplatit, vztahují se táž 
omezení i na pořadatele. S výjimkou 
případů fyzické újmy nebo smrti pokud
mezinárodní úmluvy, jimiž Unie vázána 
není, omezují výši odškodného, které má 
platit poskytovatel služby, mohou členské 
státy odpovídajícím způsobem omezit výši 
odškodného hrazeného pořadatelem. Co se 
týče jiných škod, než fyzické újmy nebo 
smrti, které vznikly v důsledku neplnění
nebo nesprávného plnění smlouvy, mohou 
členské státy povolit přiměřené smluvní 
limity náhrad. Aniž by se to dotklo těchto 
limitů, smlouva nesmí stanovit
neuplatnění článků 1, 2, 3 a 4.

Or. fr

Odůvodnění

Náhrady za tělesnou újmu nebo smrt by neměly být limitovány opatřeními mezinárodních 
úmluv nebo podmínkami smlouvy.

Pozměňovací návrh 371
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele. Pokud mezinárodní úmluvy, 
jimiž Unie vázána není, omezují výši 
odškodného, které má platit poskytovatel 
služby, mohou členské státy odpovídajícím 
způsobem omezit výši odškodného 
hrazeného pořadatelem. V ostatních 
případech může být odškodné hrazené 
pořadatelem smluvně omezeno, 
nevztahuje-li se toto omezení na škody 
na zdraví a úmyslně způsobené škody 
nebo škody z hrubé nedbalosti a výše 
odškodného činí alespoň trojnásobek 
celkové ceny za souborné služby.

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele. Pokud mezinárodní úmluvy, 
jimiž Unie vázána není, omezují výši 
odškodného, které má platit poskytovatel 
služby, mohou členské státy odpovídajícím 
způsobem omezit výši odškodného 
hrazeného pořadatelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele. Pokud mezinárodní úmluvy, 
jimiž Unie vázána není, omezují výši 
odškodného, které má platit poskytovatel 
služby, mohou členské státy odpovídajícím 
způsobem omezit výši odškodného 
hrazeného pořadatelem. V ostatních 
případech může být odškodné hrazené 
pořadatelem smluvně omezeno, 
nevztahuje-li se toto omezení na škody 
na zdraví a úmyslně způsobené škody nebo 
škody z hrubé nedbalosti a výše 

(Netýká se českého znění.).
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odškodného činí alespoň trojnásobek 
celkové ceny za souborné služby.

Or. de

Pozměňovací návrh 373
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele. Pokud mezinárodní úmluvy, 
jimiž Unie vázána není, omezují výši 
odškodného, které má platit poskytovatel 
služby, mohou členské státy odpovídajícím 
způsobem omezit výši odškodného 
hrazeného pořadatelem. V ostatních 
případech může být odškodné hrazené 
pořadatelem smluvně omezeno, 
nevztahuje-li se toto omezení na škody 
na zdraví a úmyslně způsobené škody nebo 
škody z hrubé nedbalosti a výše 
odškodného činí alespoň trojnásobek 
celkové ceny za souborné služby.

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele a/nebo obchodníka. Pokud 
mezinárodní úmluvy, jimiž Unie vázána
není, omezují výši odškodného, které má 
platit poskytovatel služby, mohou členské 
státy odpovídajícím způsobem omezit výši 
odškodného hrazeného pořadatelem a/nebo 
obchodníkem. V ostatních případech může 
být odškodné hrazené pořadatelem a/nebo 
obchodníkem smluvně omezeno, 
nevztahuje-li se toto omezení na škody 
na zdraví a úmyslně způsobené škody nebo 
škody z hrubé nedbalosti a výše 
odškodného činí alespoň trojnásobek 
celkové ceny za souborné služby.

Or. en

Odůvodnění

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to Article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Pozměňovací návrh 374
Nora Berra

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele. Pokud mezinárodní úmluvy, 
jimiž Unie vázána není, omezují výši 
odškodného, které má platit poskytovatel 
služby, mohou členské státy odpovídajícím 
způsobem omezit výši odškodného 
hrazeného pořadatelem. V ostatních 
případech může být odškodné hrazené 
pořadatelem smluvně omezeno, 
nevztahuje-li se toto omezení na škody 
na zdraví a úmyslně způsobené škody nebo 
škody z hrubé nedbalosti a výše 
odškodného činí alespoň trojnásobek 
celkové ceny za souborné služby.

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele a/nebo obchodníka. Pokud 
mezinárodní úmluvy, jimiž Unie vázána 
není, omezují výši odškodného, které má 
platit poskytovatel služby, mohou členské 
státy odpovídajícím způsobem omezit výši 
odškodného hrazeného pořadatelem a/nebo 
obchodníkem. V ostatních případech může 
být odškodné hrazené pořadatelem a/nebo 
obchodníkem smluvně omezeno, 
nevztahuje-li se toto omezení na škody 
na zdraví a úmyslně způsobené škody nebo 
škody z hrubé nedbalosti a výše 
odškodného činí alespoň trojnásobek 
celkové ceny za souborné služby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Promlčecí doba k uplatnění nároků podle 
tohoto článku nesmí být kratší než jeden
rok.

6. Promlčecí doba k uplatnění nároků podle 
tohoto článku nesmí být kratší než tři roky.

Or. en



AM\1013596CS.doc 159/193 PE526.125v01-00

CS

Odůvodnění

Promlčecí doba jeden rok uvedená v čl. 12 odst. 6 je příliš krátká a měla by trvat v zájmu 
zajištění práva spotřebitelů na právní řešení alespoň tři roky.

Pozměňovací návrh 376
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Promlčecí doba k uplatnění nároků podle 
tohoto článku nesmí být kratší než jeden 
rok.

6. Promlčecí doba k uplatnění nároků podle 
tohoto článku nesmí být kratší než tři roky.

Or. sv

Pozměňovací návrh 377
Adam Bielan

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Promlčecí doba k uplatnění nároků podle 
tohoto článku nesmí být kratší než jeden 
rok.

6. Promlčecí doba k uplatnění nároků podle 
tohoto článku nesmí být kratší než jeden 
rok od data příjezdu cestujícího do místa 
návratu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby cestující mohl Členské státy zajistí, aby cestující mohl 
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adresovat zprávy, stížnosti nebo nároky 
týkající se poskytování souborných služeb 
přímo obchodníkovi, jehož prostřednictvím 
služby zakoupil. Obchodník tyto zprávy, 
stížnosti nebo nároky předá bez zbytečného 
odkladu pořadateli. Pro účely lhůt nebo 
promlčecích dob se za přijetí oznámení 
pořadatelem považuje okamžik, kdy 
oznámení obdržel obchodník.

adresovat zprávy, stížnosti nebo nároky 
týkající se poskytování souborných služeb 
přímo obchodníkovi, jehož prostřednictvím 
služby zakoupil. Obchodník tyto zprávy, 
stížnosti nebo nároky předá bez zbytečného 
odkladu pořadateli. Pokud cestovní 
kancelář na zprávu, stížnost nebo nároky 
týkající se poskytování souborných služeb 
do třiceti dnů od jejich přijetí písemně 
neodpoví, má se za to, že zprávu, stížnost 
nebo nároky považuje za oprávněné. Pro 
účely lhůt nebo promlčecích dob se za 
přijetí oznámení pořadatelem považuje 
okamžik, kdy oznámení obdržel 
obchodník.

Or. pl

Odůvodnění

Tento požadavek bude pro pořadatele motivační.

Pozměňovací návrh 379
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pořadatel poskytl 
bezodkladně pomoc cestujícímu v obtížích, 
zejména tím, že:

Členské státy zajistí, aby pořadatel 
souborných služeb nebo obchodník 
nabízející zajišťování cest s asistovanou 
přípravou poskytl bezodkladně pomoc 
cestujícímu v obtížích, zejména tím, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pořadatel poskytl 
bezodkladně pomoc cestujícímu v obtížích, 
zejména tím, že:

Členské státy zajistí, aby měl pořadatel 
sjednáno příslušné pojištění nebo měl 
k dispozici dostatečné prostředky, aby 
mohl poskytnout odpovídající pomoc 
cestujícímu v obtížích, zejména tím, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pořadatel poskytl 
bezodkladně pomoc cestujícímu v obtížích, 
zejména tím, že:

Členské státy zajistí, aby pořadatel poskytl 
bezodkladně pomoc cestujícímu v obtížích 
– včetně okolností uvedených v čl. 11 odst. 
5, zejména tím, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomůže cestujícímu s komunikací na 
dálku a hledáním náhradního cestovního 
řešení.

b) pomůže cestujícímu komunikovat na 
dálku a vyhledat cestujícímu možnosti
náhradního cestovního řešení.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vysvětlit, že v případech, kdy dojde k neplnění smlouvy o souborných službách, je 
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pořadatel povinen pouze pomoci při vyhledání možností náhradního cestovního řešení, není 
povinen je zajistit nebo hradit.

Pozměňovací návrh 383
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Způsobil-li cestující situaci z nedbalosti 
nebo úmyslně, může si pořadatel za svou 
pomoc účtovat přiměřený poplatek.

Způsobil-li cestující situaci z nedbalosti 
nebo úmyslně, může si pořadatel nebo 
obchodník za svou pomoc účtovat 
přiměřený poplatek. Tento poplatek nesmí 
v žádném případě překročit skutečné 
náklady, které pořadateli nebo 
obchodníkovi vzniknou.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající cesty 
s asistovanou přípravou usazení na jejich 
území zajistili, že v případě platební 
neschopnosti budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé
zajistili, že v případě platební neschopnosti 
budou cestujícím efektivně a rychle 
vráceny veškeré platby, a je-li součástí 
i přeprava cestujících, bude rovněž zajištěn 
efektivní a rychlý návrat cestujících. 
Obchodníci nejsou povinni poskytovat 
náhradu za platby provedené přímo třetím 
stranám. Jsou však povinni tuto 
skutečnost zřetelně uvést ve svých 
obchodních podmínkách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 385
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající cesty 
s asistovanou přípravou usazení na jejich 
území zajistili, že v případě platební 
neschopnosti budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé 
zajistili, že v případě platební neschopnosti 
budou cestujícím efektivně a rychle 
vráceny veškeré platby, a je-li součástí 
i přeprava cestujících, bude rovněž zajištěn 
efektivní a rychlý návrat cestujících.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti, které má obchodník, jsou nepřiměřené a významným způsobem by snížily motivaci 
obchodníků nabízet atraktivní řešení. Tím by byli postihováni spotřebitelé, kteří by měli menší 
možnost výběru a flexibility a omezený přístup k nabídkám. Je nutno poznamenat, že v mnoha 
případech nebude ustanovení týkající se ochrany proti platební neschopnosti vymahatelné, 
pokud není možné spotřebitele identifikovat, obchodník nebude schopen identifikovat 
spotřebitele, kteří si zakoupili služby s využitím odkazů, které obchodník poskytl na své 
webové stránce.

Pozměňovací návrh 386
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající cesty 
s asistovanou přípravou usazení na jejich 
území zajistili, že v případě platební 
neschopnosti budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé
souborných cestovních služeb i obchodníci 
zprostředkovávající cesty s asistovanou 
přípravou zajistili, že v případě platební 
neschopnosti pořadatele, obchodníka nebo 
jiného poskytovatele cest s asistovanou 
přípravou budou cestujícím efektivně a 
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zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek ve svém aktuálním znění podporuje přesouvání sídla společností nebo zakládání 
společností v zahraničí, kde na úkor spotřebitelů platí méně účinný režim ochrany proti 
platební neschopnosti. Tento pozměňovací návrh zaručí také to, že ochrana proti platební 
neschopnosti se bude týkat pořadatelů souborných služeb a ne jenom cest s asistovanou 
přípravou.

Pozměňovací návrh 387
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající cesty 
s asistovanou přípravou usazení na jejich 
území zajistili, že v případě platební 
neschopnosti budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé 
souborných služeb i obchodníci 
zprostředkovávající cesty s asistovanou 
přípravou zajistili, že v případě platební 
neschopnosti pořadatele, obchodníka nebo 
jiného poskytovatele cest s asistovanou 
přípravou budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající cesty 
s asistovanou přípravou usazení na jejich 
území zajistili, že v případě platební 
neschopnosti budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající souborné 
služby a cesty s asistovanou přípravou 
usazení na jejich území zajistili, že 
v případě platební neschopnosti budou 
cestujícím efektivně a rychle vráceny 
veškeré platby, a je-li součástí i přeprava 
cestujících, bude rovněž zajištěn efektivní 
a rychlý návrat cestujících.

Or. sv

Pozměňovací návrh 389
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající cesty 
s asistovanou přípravou usazení na jejich 
území zajistili, že v případě platební 
neschopnosti budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé 
a/nebo obchodníci zajišťující souborné 
služby i obchodníci zprostředkovávající 
cesty s asistovanou přípravou usazení 
na jejich území zajistili, že v případě 
platební neschopnosti budou cestujícím 
efektivně a rychle vráceny veškeré platby, 
a je-li součástí i přeprava cestujících, bude 
rovněž zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Pozměňovací návrh 390
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající cesty 
s asistovanou přípravou usazení na jejich 
území zajistili, že v případě platební 
neschopnosti budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 
součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé 
souborných služeb i obchodníci 
zprostředkovávající cesty s asistovanou 
přípravou usazení na jejich území zajistili, 
že v případě platební neschopnosti budou 
cestujícím efektivně a rychle vráceny 
veškeré platby, a je-li součástí i přeprava 
cestujících, bude rovněž zajištěn efektivní 
a rychlý návrat cestujících.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při ochraně pro případ platební 
neschopnosti uvedené v odstavci 1 se 
zohlední skutečné finanční riziko 
související s činností obchodníka. Ochrana 
se na cestující musí vztahovat bez ohledu 
na jejich bydliště, místo, kde cestu 
nastoupili nebo na místo, kde byly 
souborné služby nebo cesta s asistovanou 
přípravou prodány.

2. Při ochraně pro případ platební 
neschopnosti uvedené v odstavci 1 se 
zohlední skutečné finanční riziko 
související s činností obchodníka. Ochrana 
se na cestující musí vztahovat bez ohledu 
na jejich bydliště, místo, kde cestu 
nastoupili nebo na místo, kde byly 
souborné služby prodány.

Or. en

Odůvodnění

Povinnosti, které má obchodník, jsou nepřiměřené a významným způsobem by snížily motivaci 
obchodníků nabízet atraktivní řešení. Spotřebitelé by byli postihováni a měli by menší 
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možnost výběru a flexibility a omezený přístup k nabídkám. Je nutno poznamenat, že v mnoha 
případech nebude ustanovení týkající se ochrany proti platební neschopnosti vymahatelné, 
pokud není možné spotřebitele identifikovat, obchodník nebude schopen identifikovat 
spotřebitele, kteří si zakoupili služby s využitím odkazů, které obchodník poskytl na své 
webové stránce.

Pozměňovací návrh 392
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při ochraně pro případ platební 
neschopnosti uvedené v odstavci 1 se 
zohlední skutečné finanční riziko 
související s činností obchodníka. Ochrana 
se na cestující musí vztahovat bez ohledu 
na jejich bydliště, místo, kde cestu 
nastoupili nebo na místo, kde byly 
souborné služby nebo cesta s asistovanou 
přípravou prodány.

2. Při ochraně pro případ platební 
neschopnosti uvedené v odstavci 1 se 
zohlední skutečné finanční riziko 
související s činností obchodníka. Ochrana 
se na cestující musí vztahovat bez ohledu 
na jejich bydliště, místo, kde cestu 
nastoupili nebo na místo, kde byly 
souborné služby prodány.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ochrana proti platební neschopnosti 
uvedená v odst. 1 musí odpovídajícím 
způsobem splňovat požadavky této 
směrnice za předpokladu, že je účinná za 
všech předvídatelných okolností.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana proti platební neschopnosti by měla být odpovídající a neměla by znamenat 
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přehnané záruky plnění otevřených požadavků, náklady na něž by nesl spotřebitel.

Pozměňovací návrh 394
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud to bude možné, může ochrana 
proti platební neschopnosti dle odst. 1 
zaručovat plnění smluv o souborných 
službách nebo cest s asistovanou 
přípravou, spíše než výplatu náhrad.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem nebo 
obchodníkem zprostředkovávajícím cesty 
s asistovanou přípravou podle předpisů 
členského státu, v němž jsou usazeni a 
kterými se provádí článek 15, uzná členský 
stát za odpovídající požadavkům svých 
vnitrostátních předpisů, kterými se provádí 
článek 15.

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem podle 
předpisů členského státu, v němž jsou 
usazeni a kterými se provádí článek 15, 
uzná členský stát za odpovídající 
požadavkům svých vnitrostátních předpisů, 
kterými se provádí článek 15.

Or. en

Odůvodnění

Dosah směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy by měl být omezen na 
kombinace cestovních služeb, které jsou součástí souborných služeb. Zavedení nového pojmu 
„cesty s asistovanou přípravou“ do této směrnice by mohlo mít negativní dopad na 
spotřebitele i na podnikatele.
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Pozměňovací návrh 396
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem nebo 
obchodníkem zprostředkovávajícím cesty 
s asistovanou přípravou podle předpisů 
členského státu, v němž jsou usazeni a 
kterými se provádí článek 15, uzná členský 
stát za odpovídající požadavkům svých 
vnitrostátních předpisů, kterými se provádí 
článek 15.

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem podle 
předpisů členského státu, v němž jsou 
usazeni a kterými se provádí článek 15, 
uzná členský stát za odpovídající 
požadavkům svých vnitrostátních předpisů, 
kterými se provádí článek 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem nebo 
obchodníkem zprostředkovávajícím cesty 
s asistovanou přípravou podle předpisů 
členského státu, v němž jsou usazeni a 
kterými se provádí článek 15, uzná členský 
stát za odpovídající požadavkům svých 
vnitrostátních předpisů, kterými se provádí 
článek 15.

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem nebo 
obchodníkem zprostředkovávajícím cesty 
s asistovanou přípravou podle předpisů 
členského státu, v němž jsou usazeni a 
kterými se provádí článek 15, uzná členský 
stát za odpovídající požadavkům svých 
předpisů, kterými se provádí článek 15.

Or. nl

Odůvodnění

Členské státy budou tuto směrnici provádět na různých úrovních státní správy s ohledem na 
strukturu jednotlivých států.
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Pozměňovací návrh 398
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem nebo 
obchodníkem zprostředkovávajícím cesty 
s asistovanou přípravou podle předpisů 
členského státu, v němž jsou usazeni a 
kterými se provádí článek 15, uzná členský 
stát za odpovídající požadavkům svých 
vnitrostátních předpisů, kterými se provádí 
článek 15.

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem a/nebo 
obchodníkem zajišťujícím souborné 
služby nebo obchodníkem 
zprostředkovávajícím cesty s asistovanou 
přípravou podle předpisů členského státu, 
v němž jsou usazeni a kterými se provádí 
článek 15, uzná členský stát za 
odpovídající požadavkům svých 
vnitrostátních předpisů, kterými se provádí 
článek 15.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 399
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V zájmu zajištění jednotnosti a 
zamezení kupčení s bezpečností napříč 
Unií by Komise měla vypracovat jednotný 
vzorec, který by převzaly všechny členské 
státy. Za účelem sestavení takového 
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vzorce by měly být požádány o konzultaci 
různé zúčastněné strany.

Or. en

Odůvodnění

Využívání jednotného vzorce napříč členskými státy by zaručilo jednotnost a zamezilo kupčení 
s bezpečností napříč EU. Za účelem sestavení takového vzorce by měly být požádány o 
konzultaci různé zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 400
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí kontaktní místa pro 
usnadnění správní spolupráce a dohledu 
nad pořadateli a obchodníky, kteří v 
oblasti cest s asistovanou 
přípravou působí v různých členských 
státech. Kontaktní údaje těchto kontaktních 
míst oznámí ostatním členským státům 
a Komisi.

2. Členské státy určí kontaktní místa pro 
usnadnění správní spolupráce a dohledu 
nad pořadateli působícími v různých 
členských státech. Kontaktní údaje těchto 
kontaktních míst oznámí ostatním 
členským státům a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Dosah směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy by měl být omezen na 
kombinace cestovních služeb, které jsou součástí souborných služeb. Zavedení nového pojmu 
„cesty s asistovanou přípravou“ do této směrnice by mohlo mít negativní dopad na 
spotřebitele i na podnikatele.

Pozměňovací návrh 401
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí kontaktní místa pro 2. Členské státy určí kontaktní místa pro 
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usnadnění správní spolupráce a dohledu 
nad pořadateli a obchodníky, kteří v 
oblasti cest s asistovanou 
přípravou působí v různých členských 
státech. Kontaktní údaje těchto kontaktních 
míst oznámí ostatním členským státům 
a Komisi.

usnadnění správní spolupráce a dohledu 
nad pořadateli působícími v různých 
členských státech. Kontaktní údaje těchto 
kontaktních míst oznámí ostatním 
členským státům a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy určí kontaktní místa pro 
usnadnění správní spolupráce a dohledu 
nad pořadateli a obchodníky, kteří v oblasti 
cest s asistovanou přípravou působí v 
různých členských státech. Kontaktní údaje 
těchto kontaktních míst oznámí ostatním 
členským státům a Komisi.

2. Členské státy určí kontaktní místa pro 
usnadnění správní spolupráce a dohledu 
nad pořadateli a/nebo obchodníky 
zajištujícími souborné služby 
a obchodníky, kteří v oblasti cest 
s asistovanou přípravou působí v různých 
členských státech. Kontaktní údaje těchto 
kontaktních míst oznámí ostatním 
členským státům a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 403
Matteo Salvini
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 
informacím o své vnitrostátní právní 
úpravě ochrany pro případ platební 
neschopnosti a uvedou totožnost subjektu 
nebo subjektů poskytujících takovou 
ochranu jednotlivým obchodníkům, kteří 
jsou usazeni na jejich území. Vzájemně si 
umožní přístup k seznamům pořadatelů i 
obchodníků zprostředkovávajících 
pořízení cest s asistovanou přípravou, 
kteří splňují povinnosti týkající se ochrany 
pro případ platební neschopnosti.

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 
informacím o své vnitrostátní právní 
úpravě ochrany pro případ platební 
neschopnosti a uvedou totožnost subjektu 
nebo subjektů poskytujících takovou 
ochranu jednotlivým obchodníkům, kteří 
jsou usazeni na jejich území. Vzájemně si 
umožní přístup k seznamům pořadatelů, 
kteří splňují povinnosti týkající se ochrany 
pro případ platební neschopnosti.

Or. en

Odůvodnění

Dosah směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy by měl být omezen na 
kombinace cestovních služeb, které jsou součástí souborných služeb. Zavedení nového pojmu 
„cesty s asistovanou přípravou“ do této směrnice by mohlo mít negativní dopad na 
spotřebitele i na podnikatele.

Pozměňovací návrh 404
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 
informacím o své vnitrostátní právní 
úpravě ochrany pro případ platební 
neschopnosti a uvedou totožnost subjektu 
nebo subjektů poskytujících takovou 
ochranu jednotlivým obchodníkům, kteří 
jsou usazeni na jejich území. Vzájemně si 
umožní přístup k seznamům pořadatelů i 
obchodníků zprostředkovávajících 

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 
informacím o své vnitrostátní právní 
úpravě ochrany pro případ platební 
neschopnosti a uvedou totožnost subjektu 
nebo subjektů poskytujících takovou 
ochranu jednotlivým obchodníkům, kteří 
jsou usazeni na jejich území. Vzájemně si 
umožní přístup k seznamům pořadatelů, 
kteří splňují povinnosti týkající se ochrany 
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pořízení cest s asistovanou přípravou, 
kteří splňují povinnosti týkající se ochrany 
pro případ platební neschopnosti.

pro případ platební neschopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 
informacím o své vnitrostátní právní 
úpravě ochrany pro případ platební 
neschopnosti a uvedou totožnost subjektu 
nebo subjektů poskytujících takovou 
ochranu jednotlivým obchodníkům, kteří 
jsou usazeni na jejich území. Vzájemně si 
umožní přístup k seznamům pořadatelů i 
obchodníků zprostředkovávajících pořízení 
cest s asistovanou přípravou, kteří splňují 
povinnosti týkající se ochrany pro případ 
platební neschopnosti.

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 
informacím o právní úpravě ochrany pro 
případ platební neschopnosti a uvedou 
totožnost subjektu nebo subjektů 
poskytujících takovou ochranu jednotlivým 
obchodníkům, kteří jsou usazeni na jejich 
území. Vzájemně si umožní přístup 
k seznamům pořadatelů i obchodníků 
zprostředkovávajících pořízení cest 
s asistovanou přípravou, kteří splňují 
povinnosti týkající se ochrany pro případ 
platební neschopnosti.

Or. nl

Odůvodnění

Členské státy budou tuto směrnici provádět na různých úrovních státní správy s ohledem na 
strukturu jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 406
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 
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informacím o své vnitrostátní právní 
úpravě ochrany pro případ platební 
neschopnosti a uvedou totožnost subjektu 
nebo subjektů poskytujících takovou 
ochranu jednotlivým obchodníkům, kteří 
jsou usazeni na jejich území. Vzájemně si 
umožní přístup k seznamům pořadatelů i 
obchodníků zprostředkovávajících pořízení 
cest s asistovanou přípravou, kteří splňují 
povinnosti týkající se ochrany pro případ 
platební neschopnosti.

informacím o své vnitrostátní právní 
úpravě ochrany pro případ platební 
neschopnosti a uvedou totožnost subjektu 
nebo subjektů poskytujících takovou 
ochranu jednotlivým obchodníkům, kteří 
jsou usazeni na jejich území. Vzájemně si 
umožní přístup k seznamům pořadatelů 
a/nebo obchodníků zajišťujících souborné 
služby i obchodníků zprostředkovávajících 
pořízení cest s asistovanou přípravou, kteří 
splňují povinnosti týkající se ochrany pro 
případ platební neschopnosti.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 407
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele nebo obchodníka 
zprostředkovávajícího cesty s asistovanou 
přípravou, který působí na jeho území a je 
usazen v jiném členském státě, požádá 
o objasnění členský stát, v němž je subjekt 
usazen. Členské státy reagují na žádosti z 
jiných členských států do 15 pracovních 
dnů od obdržení.

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele, který působí na jeho území a je 
usazen v jiném členském státě, požádá 
o objasnění členský stát, v němž je subjekt 
usazen. Členské státy reagují na žádosti z 
jiných členských států do 15 pracovních 
dnů od obdržení.

Or. en
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Odůvodnění

Dosah směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy by měl být omezen na 
kombinace cestovních služeb, které jsou součástí souborných služeb. Zavedení nového pojmu 
„cesty s asistovanou přípravou“ do této směrnice by mohlo mít negativní dopad na 
spotřebitele i na podnikatele.

Pozměňovací návrh 408
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele nebo obchodníka 
zprostředkovávajícího cesty s asistovanou 
přípravou, který působí na jeho území a je 
usazen v jiném členském státě, požádá 
o objasnění členský stát, v němž je subjekt 
usazen. Členské státy reagují na žádosti z 
jiných členských států do 15 pracovních 
dnů od obdržení.

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele, který působí na jeho území a je 
usazen v jiném členském státě, požádá 
o objasnění členský stát, v němž je subjekt 
usazen. Členské státy reagují na žádosti z 
jiných členských států do 15 pracovních 
dnů od obdržení.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele nebo obchodníka 
zprostředkovávajícího cesty s asistovanou 
přípravou, který působí na jeho území a je 
usazen v jiném členském státě, požádá 
o objasnění členský stát, v němž je subjekt 
usazen. Členské státy reagují na žádosti z 

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele a/nebo obchodníka 
zajišťujícího souborné služby nebo 
obchodníka zprostředkovávajícího cesty 
s asistovanou přípravou, který působí na 
jeho území a je usazen v jiném členském 
státě, požádá o objasnění členský stát, 
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jiných členských států do 15 pracovních 
dnů od obdržení.

v němž je subjekt usazen. Členské státy 
reagují na žádosti z jiných členských států 
do 15 pracovních dnů od obdržení.

Or. en

Odůvodnění

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
písm. for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Pozměňovací návrh 410
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 17 vypouští se
Požadavky na informace u cest 
s asistovanou přípravou
Členské státy zajistí, aby předtím, než 
bude cestující vázán smlouvou či 
jakoukoliv související nabídkou cesty 
s asistovanou přípravou, obchodník 
zprostředkovávající tento druh cesty 
jasným a zřetelným způsobem uvede:
a) že za řádné plnění sjednaných služeb 
nesou výlučnou odpovědnost jednotliví 
poskytovatelé služeb; a
b) že se na cestujícího nebude vztahovat 
žádné z práv, která tato směrnice přiznává 
výhradně cestujícím, kteří si pořídili 
souborné služby, avšak bude mít nárok 
na vrácení zaplacených záloh a, je-li 
součástí i přeprava cestujících, rovněž na 
návrat v případě, že se obchodník nebo
kterýkoli z poskytovatelů služeb dostane 
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do platební neschopnosti.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na „cesty s asistovanou přípravou“ by měl být ze směrnice odstraněn, aby spotřebitelé 
mohli plně využívat iniciativy poskytovatelů cestovních služeb. To by bylo v souladu s cílem 
EU týkajícím se bezproblémové mobility. Je dále nutné poznamenat, že prosazování právních 
předpisů uvedených v tomto článku nebude možné v případech, kdy se cestující neidentifikoval 
při využití odkazu na webové stránce pro přistoupení ke dvěma službám v rámci dané cesty.

Pozměňovací návrh 411
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Článek 17 vypouští se
Požadavky na informace u cest 
s asistovanou přípravou
Členské státy zajistí, aby předtím, než 
bude cestující vázán smlouvou či 
jakoukoliv související nabídkou cesty 
s asistovanou přípravou, obchodník 
zprostředkovávající tento druh cesty 
jasným a zřetelným způsobem uvede:
a) že za řádné plnění sjednaných služeb 
nesou výlučnou odpovědnost jednotliví 
poskytovatelé služeb; a
b) že se na cestujícího nebude vztahovat 
žádné z práv, která tato směrnice přiznává 
výhradně cestujícím, kteří si pořídili 
souborné služby, avšak bude mít nárok 
na vrácení zaplacených záloh a, je-li 
součástí i přeprava cestujících, rovněž na 
návrat v případě, že se obchodník nebo 
kterýkoli z poskytovatelů služeb dostane 
do platební neschopnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 412
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby předtím, než bude 
cestující vázán smlouvou či jakoukoliv 
související nabídkou cesty s asistovanou 
přípravou, obchodník zprostředkovávající 
tento druh cesty jasným a zřetelným 
způsobem uvede:

Členské státy zajistí, aby předtím, než bude 
cestující vázán smlouvou či jakoukoliv 
související nabídkou cesty s asistovanou 
přípravou, obchodník zprostředkovávající 
tento druh cesty jasným a zřetelným 
způsobem na trvalém nosiči uvede:

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) že se na cestujícího nebude vztahovat 
žádné z práv, která tato směrnice přiznává 
výhradně cestujícím, kteří si pořídili 
souborné služby, avšak bude mít nárok 
na vrácení zaplacených záloh a, je-li 
součástí i přeprava cestujících, rovněž na 
návrat v případě, že se obchodník nebo 
kterýkoli z poskytovatelů služeb dostane 
do platební neschopnosti.

b) že se na cestujícího nebude vztahovat 
žádné z práv, která tato směrnice přiznává 
výhradně cestujícím, kteří si pořídili 
souborné služby, avšak bude mít nárok 
na vrácení zaplacených záloh, na pomoc v 
obtížné situaci a, je-li součástí i přeprava 
cestujících, rovněž na návrat v případě, 
že se obchodník nebo kterýkoli z 
poskytovatelů služeb dostane do platební 
neschopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) že cestující má nárok obdržet 
podrobnou fakturu s transparentním 
uvedením veškerých nákladů na cestovní 
služby, zejména náklady na změnu 
rezervace, zrušení nebo další změny 
cestovních služeb; tato faktura musí být 
cestujícímu k dispozici nejpozději při 
odjezdu;

Or. de

Pozměňovací návrh 415
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) že pokud tato směrnice nestanoví 
jinak, bude spotřebitel moci využít práva 
zaručená směrnicí 2011/83/EU.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba vysvětlit provázanost se směrnicí o právech spotřebitelů, která zůstává alespoň 
částečně v platnosti, zejména pro určité cestovní služby, které nespadají pod souborné služby, 
a pro přepravní smlouvy.

Pozměňovací návrh 416
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) transparentním a zřetelným způsobem 
zarezervovanou cestovní třídu, včetně 
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případné podtřídy a její dostupnost, 
poplatky a podmínky změny nebo zrušení 
rezervace nebo provedení dalších změn;

Or. de

Pozměňovací návrh 417
Monika Hohlmeier

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) kapacitu dané cestovní třídy, včetně 
poplatků v případě změny třídy nebo 
podtřídy;

Or. de

Pozměňovací návrh 418
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že ustanovení odst. 1 písm. b) 
tohoto článku nebude dodrženo, bude mít 
cestující veškeré záruky a práva týkající se 
souborných služeb uvedená v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Informace obchodníka o doplňkových 
cestovních službách zarezervovaných v 

rámci cest s asistovanou přípravou 
prostřednictvím propojených on-line 

rezervačních procesů
Obchodníci poskytující doplňkové 
cestovní služby v rámci cest s asistovanou 
přípravou dle definice uvedené v čl. 3 
odst. 5 písm. b) musí zajistit, že příslušný 
obchodník bude informován o potvrzené 
rezervaci doplňkových cestovních služeb, 
které budou spolu s první zarezervovanou 
cestovní službou tvořit cestu s asistovanou 
přípravou, čímž obchodníkovi vznikají 
odpovědnost a povinnosti v souladu s 
touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

The current proposal does not foresee an obligation of information from traders providing 
additional travel services in the framework of an ATA via linked online booking processes 
(Article 3.5 (b)) to the retailer regarding the additional services booked. The retailer needs 
nonetheless to know if additional services have been booked further to the e-targeting of the 
traveller, and if so which ones, to determine whether if the combination falls under the scope 
of this Directive as ATA. Indeed, if it is the case, this will trigger the liability provisions and 
other obligations of the retailer provided by this Directive.

Pozměňovací návrh 420
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Obchodníci umožňující zajištění cest s 
asistovanou přípravou online nesmí 
skrývat nebo nabízet nejasným, 
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nesrozumitelným nebo nevhodným 
způsobem možnost nerezervovat žádné 
další služby nebo doplňkové služby. Tato 
možnost musí být vždy zvolena jako 
výchozí nastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. -18 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. -18
Neposkytnutí informace

Jestliže existuje právo na odstoupení od 
smlouvy, ale cestující o něm není 
informován, smí od smlouvy nejpozději do 
24 hodin před odjezdem odstoupit bez
jakýchkoli nákladů.

Or. de

Pozměňovací návrh 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Vizuální značka

V každé smlouvě o poskytnutí souboru 
služeb nebo v informacích poskytovaných 
před uzavřením smlouvy musí být jasně, 
nezaměnitelně a na velmi dobře 
viditelném místě umístěna zelená značka, 
standardizovaná na evropské úrovni, 
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která smlouvu označí za soubor služeb.
Členské státy zajistí, že obchodník 
umožňující zajišťování cest s asistovanou 
přípravou před tím, než se cestující zaváže 
jakoukoli smlouvou nebo s ní 
rovnocennou nabídkou cesty s 
asistovanou přípravou, a při poskytování 
informací uvedených v článku 17 umístí 
jasně, nezaměnitelně a na velmi dobře 
viditelném místě žlutou značku 
standardizovanou na evropské úrovni, 
která smlouvu označí za součást cesty s 
asistovanou přípravou.
Bude proveden příslušný spotřebitelský 
průzkum, na jehož základě budou zvolena 
pro spotřebitele nejpřijatelnější opatření a 
Komise bude pověřena přijetím 
technických standardů v souladu s čl. 18 
písm. b) definujících tyto vizuální značky.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek. 18b
Technické standardy

1. Pravomoc přijímat technické standardy 
je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 18 písm. a) je 
svěřena Komisi na dobu [jednoho roku] 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 18 
písm. a) kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
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v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti již platných 
technických standardů.
4. Jakmile budou technické standardy 
přijaty, Komise to neprodleně oznámí 
současně Evropskému parlamentu a 
Radě.
5. Technický standard přijatý dle č. 18 
písm. a) vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o [dva měsíce].

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby v rezervaci, ledaže lze tyto 
chyby přičíst cestujícímu 
nebo nevyhnutelným a mimořádným 
okolnostem.

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
zprostředkovává, nesl odpovědnost, pokud 
nepředá informace od pořadatele dle čl. 4 
odst. 1, předá neúplné informace nebo 
učiní chyby v rezervaci. Obchodník 
neponese zodpovědnost v případě, že lze 
tyto chyby přičíst cestujícímu 
nebo nevyhnutelným a mimořádným 
okolnostem.

Or. de
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Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem čl. 4.

Pozměňovací návrh 425
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Čl. 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby v rezervaci, ledaže lze tyto 
chyby přičíst cestujícímu 
nebo nevyhnutelným a mimořádným 
okolnostem.

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb, nesl odpovědnost za případné 
chyby v rezervaci, ledaže lze tyto chyby 
přičíst cestujícímu nebo nevyhnutelným 
a mimořádným okolnostem.

Or. en

Odůvodnění

„Zprostředkovatel“, který pouze poskytne odkaz na webovou stránku jiného poskytovatele, by 
neměl nést odpovědnost za rezervační proces, nad kterým s největší pravděpodobností nebude 
mít žádnou kontrolu. Poskytovatelé služeb, kteří usnadňují nákup doplňkových cestovních 
služeb prostřednictvím odkazů na webové stránky třetích stran, by proto neměli nést 
odpovědnost za chyby v rezervaci, protože jsou pouhými zprostředkovateli a ne pořadateli 
nebo obchodníky.

Pozměňovací návrh 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh směrnice
Čl. 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
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zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby v rezervaci, ledaže lze tyto 
chyby přičíst cestujícímu 
nebo nevyhnutelným a mimořádným 
okolnostem.

zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby v rezervaci, ledaže lze tyto 
chyby přičíst cestujícímu. V tomto případě 
ponese důkazní břemeno obchodník, který 
bude muset doložit chybu cestujícího.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby v rezervaci, ledaže lze tyto 
chyby přičíst cestujícímu 
nebo nevyhnutelným a mimořádným 
okolnostem.

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby v rezervaci, ledaže lze tyto 
chyby přičíst cestujícímu. V případě, že k 
chybám došlo do 48 hodin od dokončení 
rezervace, bude mít cestující právo na její 
změnu.

Or. sv

Pozměňovací návrh 428
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby v rezervaci, ledaže lze tyto 

Členské státy zajistí, aby pořadatel, který 
zajišťuje rezervaci souborných služeb 
nebo obchodník, který souhlasil, že 
provede rezervaci souborných služeb nebo 
cesty s asistovanou přípravou nebo který 
rezervaci těchto služeb zprostředkovává, 
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chyby přičíst cestujícímu 
nebo nevyhnutelným a mimořádným 
okolnostem.

nesl odpovědnost za případné chyby v 
rezervaci, pokud k nim došlo skutečně 
během rezervace, ledaže lze tyto chyby 
přičíst cestujícímu nebo nevyhnutelným 
a mimořádným okolnostem. V souvislosti 
s cestami s asistovanou přípravou 
založenými na poskytnutí služeb jiným 
obchodníkem, který zajišťuje doplňující 
cestovní služby prostřednictvím 
propojených online rezervačních postupů, 
jak je uvedeno v čl. 3 odst. 5 písm. b), by 
proto zprostředkovávající obchodníci 
neměli být odpovědni za chyby, pokud byly 
způsobené tímto obchodníkem. V takovém 
případě členské státy zajistí, že za chyby 
vzniklé během rezervačního procesu bude 
odpovědný obchodník poskytující 
doplňující cestovní služby.

Or. en

Odůvodnění

Obchodníci by měli být za chyby v rezervaci odpovědní pouze tehdy, pokud se skutečně 
účastnili rezervačního procesu. Pokud v případě cesty s asistovanou přípravou využívající 
propojený online rezervační postup založený na převodu cílených informací mezi obchodníky 
učiní chyby v rezervaci obchodník poskytující doplňkové služby (viz pozměňovací návrh 
týkající se čl. 3 odst. 5 písm. b), měl by být za chyby v rezervaci zodpovědný on a ne 
obchodník, který nemá nad rezervací doplňkových služeb žádnou kontrolu.

Pozměňovací návrh 429
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obchodník, který 
souhlasil, že provede rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
nebo který rezervaci těchto služeb 
zprostředkovává, nesl odpovědnost za 
případné chyby v rezervaci, ledaže lze tyto 
chyby přičíst cestujícímu 
nebo nevyhnutelným a mimořádným 

(Netýká se českého znění.)
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okolnostem.

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 430
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud pořadatel nebo, v souladu s články 
15 nebo 18, obchodník zaplatil náhradu, 
poskytl slevu nebo splnil jiné své 
povinnosti podle této směrnice, nelze 
žádné ustanovení této směrnice nebo 
vnitrostátního právního předpisu vykládat 
tak, že omezuje jeho právo požadovat 
náhradu od třetích stran, jež přispěly k 
události, která vedla k zaplacení náhrady, 
poskytnutí slevy či k jiným závazkům.

1. Pokud pořadatel nebo, v souladu 
s články 15 nebo 18, obchodník zaplatil 
náhradu, poskytl slevu nebo splnil jiné své 
povinnosti podle této směrnice, členské 
státy zajistí, že pořadatel nebo obchodník 
má právo požadovat náhradu od třetích 
stran, jež přispěly k události, která vedla k 
zaplacení náhrady, poskytnutí slevy či k 
jinému závazku.

2. Právo požadovat náhradu uvedené 
v odst. 1 bude zahrnovat také právo 
požadovat náhradu od poskytovatelů 
cestovních služeb v případě, kdy je 
pořadatel nebo obchodník povinen 
zaplatit cestujícímu náhradu v souladu 
s touto směrnicí a cestující má zároveň 
právo náhrady v souladu s jiným platným 
právním předpisem Unie, včetně ale 
nejenom nařízení (ES) č. 261/2004 a 
nařízení (ES) č. 1371/2007. Právo 
požadovat náhradu nemůže být smluvně 
omezeno.
3. Členské státy zajistí, že jakékoli 
omezení práva požadovat náhradu 
uvedenou v odst. 1 je v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
odůvodněné a přiměřené.

Or. en
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Odůvodnění

Tento článek je nejasný, pokud jde o to, zda  uznává, že mají pořadatelé právo na náhradu 
nebo nikoli. Mohl by být vykládán dvěma různými způsoby. Na jednu stranu by opatření 
mohlo být vnímáno tak, že uznání tohoto práva předpokládá, přičemž podrobně o této otázce 
rozhodnou vnitrostátní právní předpisy. Na stranu druhou by opatření mohlo být vnímáno 
jako pouhá ochrana volby provedené na vnitrostátní úrovni, kde se stanoví, zda a do jaké 
míry toto právo existuje. Tento pozměňovací návrh ujasňuje, že toto právo:

– pořadatelům zaručují vnitrostátní právní předpisy,

– je zaručeno tehdy, pokud má cestující nárok na náhradu v souladu s právními 
předpisy EU.

Pozměňovací návrh 431
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud pořadatel nebo, v souladu s články 
15 nebo 18, obchodník zaplatil náhradu, 
poskytl slevu nebo splnil jiné své 
povinnosti podle této směrnice, nelze 
žádné ustanovení této směrnice nebo 
vnitrostátního právního předpisu vykládat 
tak, že omezuje jeho právo požadovat 
náhradu od třetích stran, jež přispěly k 
události, která vedla k zaplacení náhrady, 
poskytnutí slevy či k jiným závazkům
.

Pokud pořadatel nebo, v souladu s články 
11, 12, 15 nebo 18, obchodník zaplatil 
náhradu, poskytl slevu nebo splnil jiné své 
povinnosti podle této směrnice, členské 
státy zajistí, že má právo požadovat 
náhradu od třetích stran, jež přispěly k 
události, která vedla k zaplacení náhrady, 
poskytnutí slevy či k jiným závazkům.

Or. en

Odůvodnění

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (eg. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to Articles 11 
and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
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harmonisation.

Pozměňovací návrh 432
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cestující se nemohou vzdát práv, která 
jim přiznávají vnitrostátní opatření, jimiž 
se provádí tato směrnice.

2. Cestující se nemohou vzdát práv, která 
jim přiznávají opatření, jimiž se provádí 
tato směrnice.

Or. nl

Odůvodnění

Členské státy budou tuto směrnici provádět na různých úrovních státní správy s ohledem na 
strukturu jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 433
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh směrnice
Čl. 22 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí přiměřené a účinné 
prostředky k zajištění dodržování této 
směrnice.

Členské státy zajistí přiměřené a účinné 
prostředky k zajištění dodržování této 
směrnice.

Členské státy dále zajistí fungování 
odpovídajících mechanismů, které zamezí 
využívání zavádějících postupů ze strany 
obchodníků a pořadatelů, zejména co se 
týče toho, vyvolávat ve spotřebiteli dojem, 
že má nárok na práva a záruky, které 
smlouva nezaručuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 434
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce, 
jež mohou donucovací orgány uložit 
obchodníkům za porušení vnitrostátních
předpisů přijatých podle této směrnice, 
a přijmou veškerá opatření nezbytná k 
jejich uplatňování. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce, 
jež mohou donucovací orgány uložit 
obchodníkům za porušení předpisů 
přijatých podle této směrnice, a přijmou 
veškerá opatření nezbytná k 
jejich uplatňování. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. nl

Odůvodnění

Členské státy budou tuto směrnici provádět na různých úrovních státní správy s ohledem na 
strukturu jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [18 měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost]. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [24 měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost]. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Or. pl

Odůvodnění

Navrhovaný časový rámec pro provádení této směrnice (18 měsíců) není přiměřený vzhledem 
k délce trvání legislativního procesu a dopadu těchto předpisů na podniky, které musí mít k 
dispozici dostatečnou lhůtu pro připravení svých společností na tato nová opatření. Časový 
rámec pro přijetí nezbytných opatření ze strany členských států by měl být vhodně 
prodloužen. Tento pozměňovací návrh doplňuje pozměňovací návrhy zpravodaje, kterými 



AM\1013596CS.doc 193/193 PE526.125v01-00

CS

žádá o stanovení všech lhůt v délce trvání 24 měsíců.


