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Pozměňovací návrh 213
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Právní východisko 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114
této smlouvy,

Or.fr

Pozměňovací návrh 214
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Právní východisko 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v souladu s postupem stanoveným 
v článku 251 Smlouvy3,

v souladu s řádným legislativním
postupem,

Or.fr

Pozměňovací návrh 215
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Uvedené směrnice byly s ohledem na 
získané zkušenosti přezkoumány za účelem 
zjednodušení a aktualizace platných 
pravidel a odstranění nesrovnalostí 
a nežádoucích mezer v pravidlech.
Přezkum ukázal, že je vhodné uvedené 

(2) Uvedené směrnice byly s ohledem na 
získané zkušenosti přezkoumány za účelem 
zjednodušení a aktualizace platných 
pravidel a odstranění nesrovnalostí 
a nežádoucích mezer v pravidlech. 
Přezkum ukázal, že je vhodné uvedené 
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čtyři směrnice nahradit touto jedinou 
směrnicí. Tato směrnice by proto měla 
stanovit standardní pravidla pro společné 
aspekty a upustit od koncepce minimální 
harmonizace obsažené v původních 
směrnicích, na základě níž mohly členské 
státy ponechat v platnosti nebo přijmout 
přísnější vnitrostátní pravidla.

čtyři směrnice nahradit touto jedinou 
směrnicí.

Or.fr

Pozměňovací návrh 216
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Uvedené směrnice byly s ohledem na 
získané zkušenosti přezkoumány za účelem 
zjednodušení a aktualizace platných 
pravidel a odstranění nesrovnalostí 
a nežádoucích mezer v pravidlech. 
Přezkum ukázal, že je vhodné uvedené 
čtyři směrnice nahradit touto jedinou 
směrnicí. Tato směrnice by proto měla 
stanovit standardní pravidla pro společné 
aspekty a upustit od koncepce minimální 
harmonizace obsažené v původních 
směrnicích, na základě níž mohly členské 
státy ponechat v platnosti nebo přijmout 
přísnější vnitrostátní pravidla.

(2) Uvedené směrnice byly s ohledem na 
získané zkušenosti přezkoumány za účelem 
zjednodušení a aktualizace platných 
pravidel a odstranění nesrovnalostí 
a nežádoucích mezer v pravidlech. 
Přezkum ukázal, že je vhodné uvedené 
čtyři směrnice nahradit touto jedinou 
směrnicí. Tato směrnice by proto měla 
stanovit standardní pravidla pro společné 
aspekty a zároveň umožnit členským 
státům ponechat v platnosti nebo přijmout 
přísnější vnitrostátní pravidla poskytující 
vyšší úroveň ochrany spotřebitele.

Or.en

Pozměňovací návrh 217
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Uvedené směrnice byly s ohledem na 
získané zkušenosti přezkoumány za účelem 
zjednodušení a aktualizace platných 
pravidel a odstranění nesrovnalostí 
a nežádoucích mezer v pravidlech. 
Přezkum ukázal, že je vhodné uvedené 
čtyři směrnice nahradit touto jedinou
směrnicí. Tato směrnice by proto měla 
stanovit standardní pravidla pro společné 
aspekty a upustit od koncepce minimální 
harmonizace obsažené v původních 
směrnicích, na základě níž mohly členské 
státy ponechat v platnosti nebo přijmout 
přísnější vnitrostátní pravidla.

(2) Uvedené směrnice byly s ohledem na 
získané zkušenosti přezkoumány za účelem 
zjednodušení a aktualizace platných 
pravidel a odstranění nesrovnalostí 
a nežádoucích mezer v pravidlech. 
Přezkum ukázal, že je vhodné uvedené 
čtyři směrnice nahradit touto jedinou 
směrnicí. Tato směrnice by proto měla 
stanovit standardní pravidla pro společné 
aspekty a zároveň umožnit členským 
státům ponechat v platnosti nebo přijmout 
přísnější vnitrostátní pravidla poskytující 
vyšší úroveň ochrany spotřebitele.

Or.en

Pozměňovací návrh 218
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle čl. 153 odst. 1 a odst. 3 písm. a) 
Smlouvy má Společenství přispívat 
k dosažení vysoké úrovně ochrany 
spotřebitele prostřednictvím opatření 
přijatých podle článku 95 Smlouvy.

(3) Podle čl. 169 odst. 1 a odst. 2 písm. a) 
Smlouvy o fungování Evropské unie má 
Unie přispívat k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele prostřednictvím 
opatření přijatých podle článku 114
Smlouvy.

Or.fr

Pozměňovací návrh 219
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Tato směrnice se nevztahuje na 
služby, na něž se vztahuje návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o uplatňování práv pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči, KOM(2008) 
414 v konečném znění.

Or.de

 Odůvodnění

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche Leistungen, 
die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre Hingabe, 
Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen.  Der Richtlinienvorschlag des Europäischen 
Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere Situation ab.  Nach diesem 
Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und effiziente grenzüberschreitender 
Gesundheitsversorgung geschaffen werden.  Die Rechte de Versicherten werden in dieser Richtlinie 
umfassend geschützt, Informationspflichten und Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die 
Inanspruchnahme grenzüberschreitender Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit 
keiner weiteren Regelung von Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Pozměňovací návrh 220
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) v souladu s čl. 14 odst. 2 Smlouvy 
představuje vnitřní trh oblast bez vnitřních 
hranic, ve které jsou zajištěny volný pohyb 
zboží a služeb a svoboda usazování. 
Harmonizace určitých aspektů smluvního 
práva týkajícího se spotřebitelů je nezbytná 
pro podporu skutečného spotřebitelského 
vnitřního trhu, na němž je nastolena 
správná rovnováha mezi vysokou úrovní 
ochrany spotřebitele 

(4) v souladu s článkem 26 Smlouvy 
o fungování Evropské unie představuje 
vnitřní trh oblast bez vnitřních hranic, ve 
které jsou zajištěny volný pohyb zboží 
a služeb a svoboda usazování. 
Harmonizace určitých aspektů smluvního 
práva týkajícího se spotřebitelů je nezbytná 
pro podporu skutečného spotřebitelského 
vnitřního trhu, na němž je nastolena 
správná rovnováha mezi vysokou úrovní 
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a konkurenceschopností podniků při 
současném zajištění dodržování zásady 
subsidiarity.

ochrany spotřebitele 
a konkurenceschopností podniků při 
současném zajištění dodržování zásady 
subsidiarity.

Or.fr

Pozměňovací návrh 221
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) v souladu s čl. 14 odst. 2 Smlouvy 
představuje vnitřní trh oblast bez vnitřních 
hranic, ve které jsou zajištěny volný pohyb 
zboží a služeb a svoboda usazování.
Harmonizace určitých aspektů smluvního 
práva týkajícího se spotřebitelů je 
nezbytná pro podporu skutečného 
spotřebitelského vnitřního trhu, na němž 
je nastolena správná rovnováha mezi 
vysokou úrovní ochrany spotřebitele 
a konkurenceschopností podniků při 
současném zajištění dodržování zásady 
subsidiarity.

(4) v souladu s čl. 14 odst. 2 Smlouvy 
představuje vnitřní trh oblast bez vnitřních 
hranic, ve které jsou zajištěny volný pohyb 
zboží a služeb a svoboda usazování.

Or.en

Pozměňovací návrh 222
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Ve snaze zajistit vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele a zvýšit tak důvěru 
spotřebitelů a aktivitu na vnitřním trhu 
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zajišťuje tato směrnice minimální 
harmonizaci, s výjimkou ustanovení, která 
jsou označena za plně harmonizovaná.

Or.en

 Odůvodnění

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law.  Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the abrogation of 
previously existing higher levels of consumer protection currently provided for by some Member 
States.  Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from the principle of minimum 
harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Pozměňovací návrh 223
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Spotřebitelé nevyužívají v plné míře 
přeshraniční potenciál prodeje na dálku, 
který by měl být jedním z hlavních 
hmatatelných výsledků vnitřního trhu. Ve 
srovnání s významným růstem domácího 
prodeje na dálku v posledních několika 
letech je růst přeshraničního prodeje na 
dálku omezený. Obzvlášť výrazný je tento 
nepoměr u prodeje přes internet, který má 
velký potenciál dalšího růstu. 
Přeshraniční potenciál smluv sjednaných 
mimo obchodní prostory (přímý prodej) je 
omezen řadou faktorů, jako jsou mimo 
jiné odlišná vnitrostátní pravidla na 
ochranu spotřebitele, která musí podniky 
dodržovat. Ve srovnání s růstem 
domácího přímého prodeje v posledních 
několika letech, zejména v odvětví služeb 
(např. veřejných služeb), zůstal počet 
spotřebitelů využívajících této možnosti 

vypouští se
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k přeshraničním nákupům nízký. 
Vzhledem ke vzrůstajícím obchodním 
příležitostem v mnohých členských státech 
by měly malé a střední podniky (včetně 
jednotlivých podnikatelů) nebo zástupci 
společností zabývajících se přímým 
prodejem ve větší míře vyhledávat 
obchodní příležitosti v jiných členských 
státech, zejména v příhraničních 
oblastech. Úplná harmonizace v oblasti 
informací pro spotřebitele a práva 
odstoupit od smluv uzavřených na dálku 
a smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory proto přispěje k lepšímu 
fungování spotřebitelského vnitřního 
trhu.

Or.en

Pozměňovací návrh 224
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Spotřebitelé nevyužívají v plné míře
přeshraniční potenciál prodeje na dálku, 
který by měl být jedním z hlavních 
hmatatelných výsledků vnitřního trhu. Ve 
srovnání s významným růstem domácího 
prodeje na dálku v posledních několika 
letech je růst přeshraničního prodeje na 
dálku omezený. Obzvlášť výrazný je tento 
nepoměr u prodeje přes internet, který má 
velký potenciál dalšího růstu. Přeshraniční 
potenciál smluv sjednaných mimo 
obchodní prostory (přímý prodej) je 
omezen řadou faktorů, jako jsou mimo jiné 
odlišná vnitrostátní pravidla na ochranu 
spotřebitele, která musí podniky dodržovat. 
Ve srovnání s růstem domácího přímého 
prodeje v posledních několika letech, 
zejména v odvětví služeb (např. veřejných 

(5) Přeshraniční potenciál prodeje na 
dálku, který by měl být jedním z hlavních
hmatatelných výsledků vnitřního trhu, není 
v plné míře využíván. Ve srovnání 
s významným růstem domácího prodeje na 
dálku v posledních několika letech je růst 
přeshraničního prodeje na dálku omezený. 
Obzvlášť výrazný je tento nepoměr 
u prodeje přes internet, který má velký 
potenciál dalšího růstu. Přeshraniční 
potenciál smluv sjednaných mimo 
obchodní prostory (přímý prodej) je 
omezen řadou faktorů, jako jsou mimo jiné 
odlišná vnitrostátní pravidla na ochranu 
spotřebitele, která musí podniky dodržovat. 
Ve srovnání s růstem domácího přímého 
prodeje v posledních několika letech, 
zejména v odvětví služeb (např. veřejných 
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služeb), zůstal počet spotřebitelů 
využívajících této možnosti 
k přeshraničním nákupům nízký. 
Vzhledem ke vzrůstajícím obchodním 
příležitostem v mnohých členských státech 
by měly malé a střední podniky (včetně 
jednotlivých podnikatelů) nebo zástupci 
společností zabývajících se přímým 
prodejem ve větší míře vyhledávat 
obchodní příležitosti v jiných členských 
státech, zejména v příhraničních oblastech. 
Úplná harmonizace v oblasti informací pro 
spotřebitele a práva odstoupit od smluv 
uzavřených na dálku a smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory proto přispěje 
k lepšímu fungování spotřebitelského 
vnitřního trhu.

služeb), zůstal počet spotřebitelů 
využívajících této možnosti 
k přeshraničním nákupům nízký. 
Vzhledem ke vzrůstajícím obchodním 
příležitostem v mnohých členských státech 
by měly malé a střední podniky (včetně 
jednotlivých podnikatelů) nebo zástupci 
společností zabývajících se přímým 
prodejem ve větší míře vyhledávat 
obchodní příležitosti v jiných členských 
státech, zejména v příhraničních oblastech. 
Úplná harmonizace některých ustanovení 
v oblasti informací pro spotřebitele a práva 
odstoupit od smluv uzavřených na dálku 
a smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory proto přispěje k vysoké úrovni 
ochrany spotřebitele a k lepšímu 
fungování spotřebitelského vnitřního trhu.

Or.fr

Pozměňovací návrh 225
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Právo týkající se spotřebitelských 
smluv je v různých členských státech 
značně odlišné, což může vést 
k výraznému narušování hospodářské 
soutěže a překážkám řádnému fungování 
vnitřního trhu. Stávající právní předpisy 
Společenství v oblastech spotřebitelských 
smluv uzavřených na dálku nebo mimo 
obchodní prostory, spotřebního zboží 
a záruk na toto zboží a rovněž 
nepřiměřených smluvních podmínek 
stanoví minimální standardy pro 
harmonizaci právních předpisů, které 
členským státům umožňují ponechat 
v platnosti nebo zavést přísnější opatření 
za účelem zajištění vyšší úrovně ochrany 

vypouští se
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spotřebitele na jejich území. Kromě toho 
jsou mnohé otázky ve směrnicích 
regulovány rozdílně, nebo byly ponechány 
otevřené. Tyto otázky členské státy řešily 
různým způsobem. Proto se vnitrostátní 
právní předpisy, kterými se provádí 
směrnice o smluvním právu týkajícím se 
spotřebitelů, zásadním způsobem liší.

Or.en

Pozměňovací návrh 226
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Právo týkající se spotřebitelských 
smluv je v různých členských státech 
značně odlišné, což může vést 
k výraznému narušování hospodářské 
soutěže a překážkám řádnému fungování 
vnitřního trhu. Stávající právní předpisy 
Společenství v oblastech spotřebitelských 
smluv uzavřených na dálku nebo mimo 
obchodní prostory, spotřebního zboží 
a záruk na toto zboží a rovněž 
nepřiměřených smluvních podmínek 
stanoví minimální standardy pro 
harmonizaci právních předpisů, které 
členským státům umožňují ponechat 
v platnosti nebo zavést přísnější opatření 
za účelem zajištění vyšší úrovně ochrany 
spotřebitele na jejich území. Kromě toho 
jsou mnohé otázky ve směrnicích 
regulovány rozdílně, nebo byly ponechány 
otevřené. Tyto otázky členské státy řešily 
různým způsobem. Proto se vnitrostátní 
právní předpisy, kterými se provádí 
směrnice o smluvním právu týkajícím se 
spotřebitelů, zásadním způsobem liší.

vypouští se

Or.fr
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Pozměňovací návrh 227
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Právo týkající se spotřebitelských 
smluv je v různých členských státech 
značně odlišné, což může vést 
k výraznému narušování hospodářské 
soutěže a překážkám řádnému fungování 
vnitřního trhu. Stávající právní předpisy 
Společenství v oblastech spotřebitelských 
smluv uzavřených na dálku nebo mimo 
obchodní prostory, spotřebního zboží 
a záruk na toto zboží a rovněž 
nepřiměřených smluvních podmínek 
stanoví minimální standardy pro 
harmonizaci právních předpisů, které 
členským státům umožňují ponechat 
v platnosti nebo zavést přísnější opatření za 
účelem zajištění vyšší úrovně ochrany 
spotřebitele na jejich území. Kromě toho 
jsou mnohé otázky ve směrnicích 
regulovány rozdílně, nebo byly ponechány 
otevřené. Tyto otázky členské státy řešily 
různým způsobem. Proto se vnitrostátní 
právní předpisy, kterými se provádí 
směrnice o smluvním právu týkajícím se 
spotřebitelů, zásadním způsobem liší.

Netýká se českého znění

(Tato změna se týká pouze německého 
znění a platí pro celý legislativní text; 
přijetím tohoto pozměňovacího návrhu 
budou nezbytné technické úpravy v celém 
textu.)

Or.de
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Pozměňovací návrh 228
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tyto rozdíly tvoří významné překážky 
vnitřnímu trhu, které poškozují podniky 
i spotřebitele. Způsobují zvýšení nákladů 
na zajištění souladu pro podniky, které se 
chtějí věnovat přeshraničnímu prodeji 
zboží nebo přeshraničnímu poskytování 
služeb. Tato roztříštěnost rovněž oslabuje 
důvěru spotřebitele ve vnitřní trh. 
Negativní dopad na důvěru spotřebitele je 
ještě zesílen nestejnoměrnou úrovní 
ochrany spotřebitele v různých členských 
státech. Tento problém se jeví jako velmi 
naléhavý zejména při pohledu na nový 
vývoj na trzích.

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 229
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tyto rozdíly tvoří významné překážky 
vnitřnímu trhu, které poškozují podniky 
i spotřebitele. Způsobují zvýšení nákladů 
na zajištění souladu pro podniky, které se 
chtějí věnovat přeshraničnímu prodeji 
zboží nebo přeshraničnímu poskytování 
služeb. Tato roztříštěnost rovněž oslabuje 
důvěru spotřebitele ve vnitřní trh. 
Negativní dopad na důvěru spotřebitele je 
ještě zesílen nestejnoměrnou úrovní 
ochrany spotřebitele v různých členských 
státech. Tento problém se jeví jako velmi 

(7) Některé rozdíly v právní úpravě 
členských států v oblasti spotřebitelských 
smluv, zejména pokud jde o smlouvy 
uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené 
mimo obchodní prostory, tvoří významné 
překážky vnitřnímu trhu, které poškozují 
podniky i spotřebitele. Způsobují zvýšení 
nákladů na zajištění souladu pro podniky, 
které se chtějí věnovat přeshraničnímu 
prodeji zboží nebo přeshraničnímu 
poskytování služeb. Tato nežádoucí 
roztříštěnost rovněž oslabuje důvěru 
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naléhavý zejména při pohledu na nový 
vývoj na trzích.

spotřebitele ve vnitřní trh.

Or.fr

Pozměňovací návrh 230
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tyto rozdíly tvoří významné překážky 
vnitřnímu trhu, které poškozují podniky 
i spotřebitele. Způsobují zvýšení nákladů 
na zajištění souladu pro podniky, které se 
chtějí věnovat přeshraničnímu prodeji 
zboží nebo přeshraničnímu poskytování 
služeb. Tato roztříštěnost rovněž oslabuje 
důvěru spotřebitele ve vnitřní trh. 
Negativní dopad na důvěru spotřebitele je 
ještě zesílen nestejnoměrnou úrovní 
ochrany spotřebitele v různých členských 
státech. Tento problém se jeví jako velmi 
naléhavý zejména při pohledu na nový 
vývoj na trzích.

(7) Tyto rozdíly tvoří významné překážky 
vnitřnímu trhu, které poškozují podniky 
i spotřebitele. Způsobují zvýšení nákladů 
na zajištění souladu pro podniky, které se 
chtějí věnovat přeshraničnímu prodeji 
zboží nebo přeshraničnímu poskytování 
služeb. Tato roztříštěnost rovněž oslabuje 
důvěru spotřebitele ve vnitřní trh. 
Negativní dopad na důvěru spotřebitele je 
ještě zesílen nestejnoměrnou úrovní 
ochrany spotřebitele v různých členských 
státech. Tento problém se jeví jako velmi 
naléhavý zejména při pohledu na nový 
vývoj na trzích a na vývoj na on-line trhu, 
například pokud jde o stahování 
a internetové vysílání.

Or.en

Pozměňovací návrh 231
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Úplnou harmonizací některých 
klíčových regulačních aspektů se 

vypouští se
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významným způsobem zvýší právní jistota 
jak pro spotřebitele, tak pro podniky. 
Spotřebitelé i podniky se budou moci 
spolehnout na jednotný regulační rámec 
vycházející z jasně vymezených právních 
pojmů, které upravují určitá hlediska 
smluv uzavíraných mezi podniky 
a spotřebiteli v celém Společenství. Tím 
budou odstraněny překážky vzniklé 
v důsledku roztříštěnosti pravidel a bude 
dotvořen vnitřní trh v této oblasti. Tyto 
překážky lze odstranit pouze tím, že budou 
stanovena jednotná pravidla na úrovni 
Společenství. Kromě toho budou 
spotřebitelé moci požívat společné vysoké 
úrovně ochrany v celém Společenství.

Or.en

Pozměňovací návrh 232
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Úplnou harmonizací některých 
klíčových regulačních aspektů se 
významným způsobem zvýší právní jistota 
jak pro spotřebitele, tak pro podniky. 
Spotřebitelé i podniky se budou moci 
spolehnout na jednotný regulační rámec 
vycházející z jasně vymezených právních 
pojmů, které upravují určitá hlediska 
smluv uzavíraných mezi podniky 
a spotřebiteli v celém Společenství. Tím 
budou odstraněny překážky vzniklé 
v důsledku roztříštěnosti pravidel a bude 
dotvořen vnitřní trh v této oblasti. Tyto 
překážky lze odstranit pouze tím, že budou 
stanovena jednotná pravidla na úrovni 
Společenství. Kromě toho budou 
spotřebitelé moci požívat společné vysoké 
úrovně ochrany v celém Společenství.

vypouští se
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Or.en

Pozměňovací návrh 233
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Úplnou harmonizací některých 
klíčových regulačních aspektů se 
významným způsobem zvýší právní jistota
jak pro spotřebitele, tak pro podniky. 
Spotřebitelé i podniky se budou moci 
spolehnout na jednotný regulační rámec 
vycházející z jasně vymezených právních 
pojmů, které upravují určitá hlediska smluv 
uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli 
v celém Společenství. Tím budou 
odstraněny překážky vzniklé v důsledku 
roztříštěnosti pravidel a bude dotvořen 
vnitřní trh v této oblasti. Tyto překážky lze 
odstranit pouze tím, že budou stanovena 
jednotná pravidla na úrovni Společenství. 
Kromě toho budou spotřebitelé moci 
požívat společné vysoké úrovně ochrany 
v celém Společenství.

(8) Není-li stanoveno jinak a v souladu 
s článkem 169 Smlouvy o fungování 
Evropské unie nebrání opatření 
stanovená v této směrnici členským 
státům, aby ponechaly v platnosti nebo 
přijaly přísnější ustanovení s cílem zajistit 
vyšší úroveň ochrany spotřebitele. Úplná 
harmonizace některých klíčových 
regulačních aspektů je však odůvodněná 
v oblasti smluv uzavřených na dálku 
a smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory, aby se zajistil ucelený rámec 
ochrany spotřebitele v celé Evropské unie 
a pro významné zvýšení právní jistoty jak 
pro spotřebitele, tak pro podniky. 
Spotřebitelé i podniky se budou moci 
v těchto harmonizovaných oblastech 
spolehnout na jasnější regulační rámec 
vycházející z dobře vymezených právních 
pojmů, které upravují určitá hlediska smluv 
uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli na 
dálku nebo mimo obchodní prostory 
v celé Unii.

Or.fr

Pozměňovací návrh 234
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Úplnou harmonizací některých 
klíčových regulačních aspektů se
významným způsobem zvýší právní jistota
jak pro spotřebitele, tak pro podniky. 
Spotřebitelé i podniky se budou moci 
spolehnout na jednotný regulační rámec 
vycházející z jasně vymezených právních 
pojmů, které upravují určitá hlediska smluv 
uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli 
v celém Společenství. Tím budou 
odstraněny překážky vzniklé v důsledku 
roztříštěnosti pravidel a bude dotvořen 
vnitřní trh v této oblasti. Tyto překážky lze 
odstranit pouze tím, že budou stanovena 
jednotná pravidla na úrovni Společenství. 
Kromě toho budou spotřebitelé moci 
požívat společné vysoké úrovně ochrany 
v celém Společenství.

(8) Pokud článek 159 SEU nestanoví 
jinak, nebrání ustanovení této směrnice 
členským státům, aby zavedly nebo 
ponechaly v platnosti další právní 
předpisy, jež zlepšují ochranu spotřebitele. 
Avšak úplná harmonizace některých 
klíčových regulačních aspektů je 
odůvodněná za účelem zajištění 
jednotného regulačního rámce pro 
ochranu spotřebitele a s cílem
významným způsobem zvýšit právní jistotu 
v přeshraničním obchodu jak pro 
spotřebitele, tak pro podniky V takovém 
případě se spotřebitelé i podniky budou 
moci spolehnout na jednotný regulační 
rámec vycházející z jasně vymezených 
právních pojmů, které upravují určitá 
hlediska smluv uzavíraných mezi podniky 
a spotřebiteli v celém Společenství. 
Spotřebitelé tak budou moci požívat 
společné vysoké úrovně ochrany v celé 
Unii. Vytvoření jednotných pravidel na 
úrovni Unie navíc odstraní překážky 
vzniklé v důsledku nepřiměřené 
roztříštěnosti pravidel a dotvoří vnitřní trh 
v této oblasti.

Or.en

Pozměňovací návrh 235
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Úplnou harmonizací některých 
klíčových regulačních aspektů se 
významným způsobem zvýší právní jistota 
jak pro spotřebitele, tak pro podniky. 
Spotřebitelé i podniky se budou moci 

(8) Úplnou harmonizací některých 
klíčových regulačních aspektů se 
významným způsobem zvýší právní jistota 
jak pro spotřebitele, tak pro podniky. 
Spotřebitelé i podniky se budou moci 
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spolehnout na jednotný regulační rámec 
vycházející z jasně vymezených právních 
pojmů, které upravují určitá hlediska smluv 
uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli 
v celém Společenství. Tím budou 
odstraněny překážky vzniklé v důsledku 
roztříštěnosti pravidel a bude dotvořen 
vnitřní trh v této oblasti. Tyto překážky lze 
odstranit pouze tím, že budou stanovena 
jednotná pravidla na úrovni Společenství. 
Kromě toho budou spotřebitelé moci 
požívat společné vysoké úrovně ochrany 
v celém Společenství.

spolehnout na jednotný regulační rámec 
vycházející z jasně vymezených právních 
pojmů, které upravují určitá hlediska smluv 
uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli 
v celém Společenství. Tím budou 
odstraněny překážky vzniklé v důsledku 
roztříštěnosti pravidel a bude dotvořen 
vnitřní trh v této oblasti. Tyto překážky lze 
odstranit pouze tím, že budou stanovena 
jednotná pravidla na úrovni Společenství. 
Kromě toho budou spotřebitelé moci 
požívat společné vysoké úrovně ochrany 
v celém Společenství. Regulační aspekty 
se však týkají pouze smluv uzavřených 
mezi obchodníky a spotřebiteli. Proto by 
měly být z působnosti směrnice vyjmuty 
mimo jiné smlouvy týkající se 
zaměstnávání, smlouvy týkající se 
dědických práv, smlouvy týkající se 
rodinného práva, smlouvy týkající se 
zakládání a organizace společností 
a dohody o partnerství.

Or.en

Pozměňovací návrh 236
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Nová definice spotřebitele by měla 
zahrnout situace, kdy spotřebitel zakoupí 
zboží či objedná službu zčásti pro 
soukromé a zčásti pro profesní účely 
(smíšený účel).
Mnoho členských států se rozhodlo 
uplatňovat pravidla na ochranu 
spotřebitele na další osoby či subjekty, 
jako jsou nevládní organizace, začínající 
podniky či malé podniky, které se 
nacházejí v situaci podobné spotřebitelům, 
pokud jde o nedostatečnou vyjednávací 
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sílu a odborné znalosti. V důsledku toho 
je nezbytné umožnit členským státům, aby 
ochranná pravidla ponechaly v platnosti 
nebo je rozšířily na další právnické či 
fyzické osoby, které nejsou spotřebiteli.
Stále větší množství zboží je kupováno 
nebo stahováno v nehmotném digitálním 
formátu. Proto je nezbytné zahrnout 
nehmotné zboží do definice „zboží“. Tím 
bude zajištěna rovnocenná ochrana 
spotřebitelů při nákupu on-line 
i tradičním způsobem.
Definice zboží by měla zahrnovat vodu, 
plyn a elektřinu. Zahrnutí těchto odvětví 
do oblasti působnosti směrnice je nezbytné 
v situaci, kdy jsou odstraňovány tradiční 
veřejné monopoly a kdy jsou do těchto 
průmyslových odvětví zapojovány subjekty 
soukromého sektoru.

Or.en

Pozměňovací návrh 237
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Nová definice spotřebitele by měla 
zahrnout situace, kdy spotřebitel zakoupí 
zboží či objedná službu zčásti pro 
soukromé a zčásti pro profesní účely 
(smíšený účel).
Mnoho členských států se rozhodlo 
uplatňovat pravidla na ochranu 
spotřebitele na další osoby či subjekty, 
jako jsou nevládní organizace, začínající 
podniky či malé podniky, které se 
nacházejí v situaci podobné spotřebitelům, 
pokud jde o nedostatečnou vyjednávací 
sílu a odborné znalosti. V důsledku toho 
je nezbytné umožnit členským státům, aby 
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ochranná pravidla ponechaly v platnosti 
nebo je rozšířily na další právnické či 
fyzické osoby, které nejsou spotřebiteli.

Or.en

Pozměňovací návrh 238
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b)V současné době je stále větší 
množství zboží kupováno nebo stahováno 
v nehmotném digitálním formátu. Proto je 
nezbytné zahrnout nehmotné zboží do 
definice „zboží“. Tím bude zajištěna 
rovnocenná ochrana spotřebitelů při 
nákupu on-line i tradičním způsobem.

Or.en

Pozměňovací návrh 239
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) Definice zboží by měla zahrnovat 
vodu, plyn a elektřinu. Zahrnutí těchto 
odvětví do oblasti působnosti směrnice je 
nezbytné v situaci, kdy jsou odstraňovány 
tradiční veřejné monopoly a kdy do těchto 
odvětví vstupuje soukromý sektor.

Or.en
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Pozměňovací návrh 240
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Oblast harmonizovaná touto směrnicí 
by měla zahrnovat některé aspekty smluv 
uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli. 
Jedná se o pravidla týkající se informací, 
jež musí být poskytnuty před uzavřením 
smlouvy a v průběhu plnění smlouvy, práva 
odstoupit od smlouvy v případě smluv 
uzavřených na dálku a smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory, specifických 
práv spotřebitelů v případě kupních smluv 
a nepřiměřených smluvních podmínek ve 
spotřebitelských smlouvách.

(9) Oblast harmonizovaná touto směrnicí 
by měla zahrnovat některé aspekty smluv 
uzavíraných mezi podniky a spotřebiteli. 
Jedná se o pravidla týkající se informací, 
jež musí být poskytnuty před uzavřením 
smluv na dálku nebo mimo obchodní 
prostory a v průběhu plnění těchto smluv, 
práva odstoupit od smlouvy v případě 
smluv uzavřených na dálku a smluv 
uzavřených mimo obchodní prostory; dále 
musí být harmonizována některá 
specifická práva spotřebitelů v případě 
kupních smluv a některá ustanovení 
související s nepřiměřenými smluvními 
podmínkami ve spotřebitelských 
smlouvách.

Or.fr

Pozměňovací návrh 241
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Tato směrnice se nevztahuje na 
poskytování předsmluvních informací 
v obchodních prostorách; členské státy 
mají nadále možnost ponechat v platnosti 
nebo zavést vnitrostátní pravidla týkající 
se informování spotřebitelů v místě 
prodeje, jež se týkají zejména:
– základní charakteristiky zboží či služby;
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– ceny zboží či služby;
– zvláštních podmínek prodeje zboží či 
poskytnutí služby;
– případných omezení odpovědnosti 
obchodníka.

Or.fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje dopady zaměření kapitol II a III na informování spotřebitele 
a na právo odstoupit od smlouvy u smluv uzavřených na dálku a u smluv uzavřených mimo 
obchodní prostory.

Pozměňovací návrh 242
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Stávající právní předpisy Společenství 
o finančních službách pro spotřebitele 
obsahují mnoho pravidel na ochranu 
spotřebitele. Z tohoto důvodu se 
ustanovení této směrnice vztahují na 
smlouvy v oblasti finančních služeb jen do 
té míry, která je nezbytná pro odstranění 
regulačních nedostatků.

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 243
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Stávající právní předpisy Společenství 
o finančních službách pro spotřebitele 
obsahují mnoho pravidel na ochranu 
spotřebitele. Z tohoto důvodu se 
ustanovení této směrnice vztahují na 
smlouvy v oblasti finančních služeb jen do 
té míry, která je nezbytná pro odstranění 
regulačních nedostatků.

(11) Ačkoli stávající právní předpisy 
Společenství o finančních službách pro 
spotřebitele obsahují mnoho pravidel na 
ochranu spotřebitele, spotřebitelé v oblasti 
finančních služeb by měli mít možnost 
požívat výhod této směrnice do té míry, 
která je nezbytná pro odstranění 
regulačních nedostatků.

Or.en

Pozměňovací návrh 244
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Stávající právní předpisy Společenství 
o finančních službách pro spotřebitele 
obsahují mnoho pravidel na ochranu 
spotřebitele. Z tohoto důvodu se 
ustanovení této směrnice vztahují na 
smlouvy v oblasti finančních služeb jen do 
té míry, která je nezbytná pro odstranění 
regulačních nedostatků.

(11) Stávající právní předpisy Společenství 
o finančních službách pro spotřebitele 
obsahují mnoho pravidel na ochranu 
spotřebitele. Z tohoto důvodu se 
ustanovení této směrnice vztahují na 
finanční služby jen tehdy, jsou-li 
předmětem nepřiměřených smluvních 
podmínek.

Or.de

Pozměňovací návrh 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Stávající právní předpisy Společenství (11) Stávající právní předpisy Unie již 
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o finančních službách pro spotřebitele 
obsahují mnoho pravidel na ochranu 
spotřebitele. Z tohoto důvodu se
ustanovení této směrnice vztahují na 
smlouvy v oblasti finančních služeb jen do 
té míry, která je nezbytná pro odstranění 
regulačních nedostatků.

v několika odvětvích či v oblasti 
specifických smluv, jako v případě 
finančních služeb nebo souborných služeb 
pro cesty, obsahují mnoho pravidel na 
ochranu spotřebitele. Z tohoto důvodu 
nejsou uplatňováním této směrnice 
dotčena ustanovení obsažená ve 
stávajících právních předpisech Unie 
v těchto odvětvích.

Or.fr

Odůvodnění

Odvětví finančních služeb není jediné, které je předmětem zvláštní právní úpravy Společenství 
týkající se aspektů ochrany spotřebitele. Uplatňováním směrnice o právech spotřebitele proto 
v těchto specifických odvětvích nesmí být dotčena pravidla stanovená na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 246
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Stávající právní předpisy Společenství
o finančních službách pro spotřebitele 
obsahují mnoho pravidel na ochranu 
spotřebitele. Z tohoto důvodu se 
ustanovení této směrnice vztahují na 
smlouvy v oblasti finančních služeb jen do 
té míry, která je nezbytná pro odstranění 
regulačních nedostatků.

(11) Stávající právní předpisy Unie
o finančních službách pro spotřebitele 
obsahují mnoho pravidel na ochranu 
spotřebitele. Z tohoto důvodu se 
ustanovení této směrnice vztahují na 
smlouvy v oblasti finančních služeb, jen 
pokud se týká nepřiměřených podmínek 
v těchto smlouvách, a umožňují 
uplatňování přísnějších vnitrostátních 
pravidel v této oblasti.

Or.en
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Pozměňovací návrh 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Touto směrnicí není dotčeno 
uplatňování ustanovení členských států, 
která se týkají nabývání nemovitostí 
a ručení v souvislosti s nemovitostí nebo 
zakládání či převodu věcných práv 
k nemovitostem. Do této skupiny patří 
také dohody související s těmito právními 
akty, jako jsou prodeje dosud 
nepostavených nemovitostí a splátkový 
prodej, 

Or.en

Odůvodnění

Návrh směrnice správně vyjímá prodej nemovitostí z oblasti působnosti směrnice, aby tak zabránil 
zásahu do vnitrostátního majetkového práva členských států (čl. 20 odst. 1a). Mělo by však být 
upřesněno, že toto vynětí z oblasti působnosti se uplatní také na smlouvy, jež jsou nerozlučně 
spojené s prodejem nemovitostí, vzhledem k tomu, že na smlouvy se smíšeným účelem se zpravidla 
tato směrnice uplatní.

Pozměňovací návrh 248
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Evropská unie bude usilovat 
o vypracování Evropské charty práv 
spotřebitelů v oblasti finančních služeb. 
Tato charta by měla sjednotit 
a zjednodušit veškerá stávající ustanovení. 
Měla by stanovit práva spotřebitele, jako 
je přístup k informacím, správa a řízení 
vlastních finančních záznamů, náležité 
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poradenství a vzdělávání v oblasti ochrany 
spotřebitele. Kromě toho by mělo být 
podporováno finanční začlenění, měly by 
být začleněny osvědčené postupy 
členských států a mělo by být usnadněno 
kolektivní odškodnění a podporováno 
zapojení zúčastněných stran. Pokrok při 
plnění opatření, která charta sleduje, 
posoudí navíc výroční zpráva.

Or.en

Pozměňovací návrh 249
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) v případě překrývání působnosti této 
směrnice a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES nebo 
2000/31/ES má přednost tato směrnice.

Or.en

Pozměňovací návrh 250
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 d (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11d) Tato směrnice se použije, pouze 
pokud v jiné stávající či budoucí právní 
úpravě Unie neexistují žádná zvláštní 
ustanovení se stejným účelem, povahou či 
dopadem, jako je tomu například v oblasti 
dopravy nebo dodávek energie. Příslušná 
ustanovení této směrnice se tak nevztahují 
na oblasti pokryté těmito zvláštními 
ustanoveními.
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Or.en

Pozměňovací návrh 251
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 e (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11e) Tato směrnice by neměla mít dopad 
na možnost členských států přijímat či 
ponechat v platnosti vnitrostátní 
ustanovení na základě jiné právní úpravy 
Unie v oblasti minimální harmonizace.

Or.en

Pozměňovací návrh 252
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 f (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11f) Pojmem „spotřebitel“ se rozumí 
fyzická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který nelze považovat za její 
obchodní nebo podnikatelskou činnost, 
řemeslo nebo povolání; členské státy 
mohou ponechat v platnosti nebo rozšířit 
uplatňování pravidel této směrnice na 
právnické či fyzické osoby, které nejsou 
„spotřebiteli“ ve smyslu předchozí věty, 
např. na nevládní organizace nebo 
začínající podniky.

Or.en
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Pozměňovací návrh 253
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 g (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11g) Pojmem „zboží“ se rozumí veškeré 
hmotné nebo nehmotné předměty, včetně 
vody, plynu a elektřiny, s výjimkou zboží, 
které se prodává na základě výkonu 
rozhodnutí nebo jiných soudních 
opatření.

Or.en

Pozměňovací návrh 254
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 h (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11h) Pojmem „obchodník“ se rozumí 
fyzická nebo právnická osoba a kdokoli, 
kdo jedná jménem obchodníka nebo 
v jeho zastoupení, bez ohledu na to, zda je 
v soukromém či veřejném vlastnictví, 
jednající za účelem, který lze považovat za 
obchodní nebo podnikatelskou činnost, 
řemeslo nebo povolání této osoby, bez 
ohledu na to, zda má v úmyslu dosahovat 
touto činností zisku.

Or.en
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Pozměňovací návrh 255
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 i (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11i) Digitální zboží předávané 
spotřebiteli v digitální formě, kdy 
spotřebitel získá možnost trvalého užívání 
nebo užívání podobného fyzickému 
vlastnictví zboží s možností uložit si je na 
svém počítači, by mělo být pro účely 
uplatňování ustanovení týkajících se 
kupních smluv považováno za zboží. 
Forma, v níž je produkt nabízen či 
kupován, by neměla být rozhodná, pokud 
jde o ochranu spotřebitele, a spotřebitelé 
by měli být chráněni stejným způsobem 
on-line i off-line.

Or.en

Pozměňovací návrh 256
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 j (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11j) Tato směrnice ponechává nedotčené 
právní předpisy členských států týkající se 
koupě a nabývání nemovitostí a vzniku či 
převodu práv k nemovitostem. Nedotčeny 
zůstávají i dohody související s takovými 
právními postupy, jako jsou například 
smlouvy s dodavatelem stavby či 
leasingové smlouvy.

Or.de
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Pozměňovací návrh 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 k (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11k) Touto směrnicí není dotčeno 
uplatňování ustanovení členských států, 
která se týkají nabývání nemovitostí 
a ručení v souvislosti s nemovitostí nebo 
zakládání či převodu práv 
k nemovitostem. Do této skupiny patří 
také dohody související s těmito právními 
akty, jako jsou prodeje dosud 
nepostavených nemovitostí a splátkový 
prodej, 

Or.en

Pozměňovací návrh 258
Louis Grech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11l) Touto směrnicí není dotčeno 
uplatňování ustanovení členských států, 
která se týkají nabývání nemovitostí 
a ručení v souvislosti s nemovitostí nebo 
zakládání či převodu věcných práv 
k nemovitostem. Do této skupiny patří 
také dohody související s těmito právními 
akty, jako jsou prodeje dosud 
nepostavených nemovitostí a splátkový 
prodej, 

Or.en
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Odůvodnění

Návrh směrnice správně vyjímá prodej nemovitostí z oblasti působnosti směrnice, aby tak zabránil 
zásahu do vnitrostátního majetkového práva členských států (čl. 20 odst. 1a). Mělo by však být 
upřesněno, že toto vynětí z oblasti působnosti se uplatní také na smlouvy, jež jsou nerozlučně 
spojené s prodejem nemovitostí, vzhledem k tomu, že na smlouvy se smíšeným účelem se zpravidla 
tato směrnice uplatní.

Pozměňovací návrh 259
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Nová definice smlouvy uzavřené na 
dálku by měla zahrnovat všechny případy, 
kdy jsou kupní smlouvy a smlouvy 
o poskytování služeb uzavírány výhradně 
s využitím jednoho nebo několika 
komunikačních prostředků na dálku (např. 
objednávka poštou, přes internet, telefon 
nebo fax). Tím by měly být zajištěny rovné 
podmínky pro všechny obchodníky 
zabývající se prodejem na dálku. Rovněž 
by tato nová definice měla nastolit větší 
právní jistotu než stávající definice, která 
předpokládá existenci organizovaného 
systému prodeje na dálku, který obchodník 
provádí až do uzavření smlouvy.

(12) Nová definice smlouvy uzavřené na 
dálku by měla zahrnovat všechny případy, 
kdy jsou kupní smlouvy a smlouvy 
o poskytování služeb uzavírány bez 
současné fyzické přítomnosti smluvních 
strany a výhradně s využitím jednoho nebo 
několika komunikačních prostředků na 
dálku (např. objednávka poštou, přes 
internet, telefon nebo fax). Tím by měly 
být zajištěny rovné podmínky pro všechny 
obchodníky zabývající se prodejem na 
dálku. Rovněž by tato nová definice měla 
nastolit větší právní jistotu než stávající 
definice, která předpokládá existenci 
organizovaného systému prodeje na dálku, 
který obchodník provádí až do uzavření 
smlouvy.

Or.fr

Pozměňovací návrh 260
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Stále větší část evropských trhů 
zaujímá digitální on-line obsah a stále 
větší množství nových produktů je 
založeno na úzké kombinaci hmotné 
složky a digitálního obsahu a služeb; mělo 
by být proto jasně stanoveno, že tato 
směrnice se vztahuje rovněž na digitální 
produkty, jako je například stahování 
a programy, pokud spotřebitel získá 
možnost jejich trvalého užívání nebo 
užívání, které je podobné fyzickému 
vlastnictví zboží.

Or.fr

Pozměňovací návrh 261
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Hazardní hry, včetně loterií 
a sázkových her, jsou vzhledem k velmi 
zvláštní povaze této činnosti, z jejíhož 
důvodu musí mít členské státy možnost 
přijímat jiná či přísnější opatření na 
ochranu spotřebitele, vyloučeny z oblasti 
působnosti této směrnice.

Or.de

Odůvodnění

Podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie jsou členské státy v oblasti hazardních her 
oprávněny určit úroveň ochrany pro své občany a zavést konkrétní opatření na ochranu 
spotřebitele. Evropský parlament (usnesení ze dne 9. března 2009) a Rada (stávající diskuse 
v rámci pracovní skupiny na ochranu spotřebitele) tento postoj vždy sdílely.
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Pozměňovací návrh 262
António Fernando Correia De Campos

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Hazardní hry, včetně loterií a sázek, 
by měly být vyjmuty z oblasti působnosti 
této směrnice vzhledem k velmi specifické 
povaze těchto činností, která vyžaduje, aby 
členské státy uplatnily jiná a přísnější 
opatření na ochranu spotřebitele, jejichž 
cílem není dokončení vnitřního trhu.

Or.en

Pozměňovací návrh 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Hazardní hry, včetně loterií a sázek, 
by měly být vyjmuty z oblasti působnosti 
této směrnice vzhledem k velmi specifické 
povaze těchto činností, která vyžaduje, aby 
členské státy uplatnily jiná a přísnější 
opatření na ochranu spotřebitele.

Or.en

 Odůvodnění

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks that 
can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the EU confirms 
that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance with their 
traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling and betting 
services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, would 
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prevent Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection provisions 
they deem appropriate in this area.

Pozměňovací návrh 264
Heide Rühle

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Hazardní hry, včetně loterií a sázek, 
by měly být vyjmuty z oblasti působnosti 
této směrnice vzhledem k velmi specifické 
povaze těchto činností, která vyžaduje, aby 
členské státy uplatnily jiná a přísnější 
opatření na ochranu spotřebitele, jejichž 
cílem není dokončení vnitřního trhu.

Or.en

Odůvodnění

Členské státy zavedly specifická vnitrostátní pravidla na ochranu spotřebitelů před riziky, jež 
přinášejí hazardní hry. Zahrnutí hazardních her do oblasti působnosti směrnice by členským státům 
znemožnilo ponechat v platnosti či přijmout řadu ustanovení na ochranu spotřebitele, jež považují 
pro tuto oblast za vhodná.

Pozměňovací návrh 265
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Konkrétní okolnosti, za nichž byla 
učiněna nabídka nebo sjednána smlouva, 
by neměly mít pro definici smlouvy 
uzavřené na dálku význam. Spotřebitelé by 
neměli přicházet o ochranu z toho důvodu, 
že obchodník je jen příležitostným 
prodejcem na dálku nebo že využívá 

(13) Konkrétní okolnosti, za nichž je 
organizován systém prodeje na dálku, by 
neměly mít pro definici smlouvy uzavřené 
na dálku význam. Spotřebitelé by neměli 
přicházet o ochranu z toho důvodu, že 
obchodník využívá organizovaného 
systému provozovaného třetí stranou, 
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organizovaného systému provozovaného 
třetí stranou, například online platformy.
Podobně transakce sjednaná mezi 
obchodníkem a spotřebitelem osobně 
mimo obchodní prostory by měla být 
považována za smlouvu uzavřenou na 
dálku, jestliže smlouva byla poté uzavřena 
výhradně s využitím komunikačních 
prostředků na dálku, jako je internet nebo 
telefon. Pro obchodníky by jednodušší 
definice smlouvy uzavřené na dálku měla 
představovat větší právní jistotu a chránit 
je před nekalou hospodářskou soutěží.

například online platformy.

Or.de

Odůvodnění

Bez současné fyzické přítomnosti a výhradně za použití prostředků komunikace na dálku musí být 
uskutečněno nejen samotné uzavření smlouvy, ale nesmí dojít ani k žádnému dřívějšímu osobnímu 
poradenství. Uzavírání smlouvy samotné je právě malými a středními podniky v řemeslné oblasti 
velmi často uskutečňováno bez současné fyzické přítomnosti a za použití prostředků komunikace na 
dálku.

Pozměňovací návrh 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Konkrétní okolnosti, za nichž byla 
učiněna nabídka nebo sjednána smlouva, 
by neměly mít pro definici smlouvy 
uzavřené na dálku význam. Spotřebitelé by 
neměli přicházet o ochranu z toho důvodu, 
že obchodník je jen příležitostným 
prodejcem na dálku nebo že využívá 
organizovaného systému provozovaného 
třetí stranou, například online platformy. 
Podobně transakce sjednaná mezi 
obchodníkem a spotřebitelem osobně 
mimo obchodní prostory by měla být 

Netýká se českého znění
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považována za smlouvu uzavřenou na 
dálku, jestliže smlouva byla poté uzavřena 
výhradně s využitím komunikačních 
prostředků na dálku, jako je internet nebo 
telefon. Pro obchodníky by jednodušší 
definice smlouvy uzavřené na dálku měla 
představovat větší právní jistotu a chránit 
je před nekalou hospodářskou soutěží.

Or.de

Odůvodnění

Tato změna se týká pouze německého znění a platí pro celý legislativní text; přijetím tohoto 
pozměňovacího návrhu budou nezbytné technické úpravy v celém textu.

Pozměňovací návrh 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Pro smlouvy uzavřené mimo 
obchodní prostory obchodníka je typické, 
že spotřebitel není připraven na jednání 
o smlouvě a je pod psychickým tlakem, 
přičemž nehraje roli, zda si návštěvu 
obchodníka vyžádal či nikoli. Kromě toho 
by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

Avšak smlouvy, které jsou úředně ověřeny 
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na základě právních předpisů členských 
států, nejsou případem, kdy by byl 
spotřebitel vystaven takovému 
výjimečnému psychickému tlaku. Tyto 
smlouvy se proto nepovažují za smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory či 
smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu této 
směrnice.

Or.en

 Odůvodnění

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are essential for 
the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business premises’ is used in a very 
restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in many Member States also apply to 
contracts which, due to the participation of a public official in the conclusion procedure, already 
ensure that the objectives envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking 
a hasty decision and guaranteeing that he/she is provided with detailed information, are fully 
fulfilled. Such participation of a public official bound by the law to be impartial and to provide 
detailed information for the parties comprehensively guarantees that the consumer will only 
conclude a contract after due reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is 
not appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on 
the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also 
corresponds to the EC acquis.

Pozměňovací návrh 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné fyzické
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například 

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé dočasně nacházejí ve zvláštní 
situaci, která se od podmínek v prodejním 
místě liší například v psychologickém 
smyslu a v možnostech porovnávat zboží 
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u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

či ceny; přitom nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory. Na 
smlouvy, u nichž protihodnota placená 
spotřebitelem nepřesahuje 20 EUR, se 
tato definice nepoužije, aby nebyly 
informační povinností nepřiměřeně 
zatěžováni např. obchodníci při pouličním 
prodeji, u něhož je plnění poskytováno 
bezprostředně. Ani právo od smlouvy 
odstoupit není v těchto případech 
zapotřebí, protože dopady těchto obchodů 
jsou zanedbatelné.

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 3.

Pozměňovací návrh 269
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli.

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Právě při nevyžádané návštěvě 
v bytě nebo na pracovišti jsou spotřebitelé 
vystaveni momentu překvapení, v jehož 
důsledku se mohou ocitnout pod 
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Kromě toho by smlouva sjednaná 
například u spotřebitele doma, avšak 
uzavřená v prodejně, měla být rovněž
považována za smlouvu uzavřenou mimo 
obchodní prostory, aby se předešlo
obcházení pravidel v případech, kdy jsou
spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní 
prostory.

psychickým nátlakem ke koupi. Kromě 
toho spotřebitel v takové situaci nemá 
možnost cenového a kvalitativního 
srovnání s jinými produkty. Žádná 
z těchto okolností nenastává ani 
v obchodě, ani v případě, že smluvní vztah 
navázal spotřebitel. Proto by zvláštní 
ochranná ustanovení neměla platit ani 
v těchto případech (např. v případech, kdy 
spotřebitel obchodníka do bytu pozval 
sám). Kromě toho by smlouvy uzavřené
v prodejně, které jsou sjednávány tak, že 
jsou spotřebitelé kontaktováni mimo 
obchodní prostory (např. na ulici), nebo 
smlouvy uzavřené v rámci reklamní akce
měly být rovněž považovány za smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory, aby se 
předešlo možnému obcházení pravidel.

Or.de

Odůvodnění

Výjimka ze základní zásady závazkového práva, že smlouvy je třeba plnit, spočívající ve stanovení 
práva na odstoupení od smlouvy, může být přesvědčivá pouze při existenci zvláštního důvodu, 
jakým je moment překvapení při nevyžádané návštěvě, např. v bytě. Pokud si spotřebitel obchodníka 
k sobě domů pozve sám, není tento moment překvapení dán.

Pozměňovací návrh 270
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například u 
spotřebitele doma nebo na jeho pracovišti. 
Mimo obchodní prostory se spotřebitelé 
nacházejí pod psychickým tlakem, přičemž 

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například u 
spotřebitele doma nebo na jeho pracovišti. 
Mimo obchodní prostory, tedy v prostředí, 
které neslouží k prodeji, by se mohli
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nehraje roli, zda si návštěvu obchodníka
vyžádali či nikoli. Kromě toho by smlouva 
sjednaná například u spotřebitele doma, 
avšak uzavřená v prodejně, měla být 
rovněž považována za smlouvu uzavřenou 
mimo obchodní prostory, aby se předešlo 
obcházení pravidel v případech, kdy jsou 
spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní 
prostory. 

spotřebitelé v případě kontaktu 
s obchodníkem dostat do nečekané 
situace, přičemž nehraje roli, zda si jej
vyžádali či nikoli. Kromě toho by smlouva 
sjednaná například u spotřebitele doma, 
avšak uzavřená v prodejně, měla být 
rovněž považována za smlouvu uzavřenou 
mimo obchodní prostory, aby se předešlo 
obcházení pravidel v případech, kdy jsou 
spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní 
prostory.

Or.it

Pozměňovací návrh 271
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například u 
spotřebitele doma nebo na jeho pracovišti. 
Mimo obchodní prostory se spotřebitelé 
nacházejí pod psychickým tlakem, přičemž 
nehraje roli, zda si návštěvu obchodníka 
vyžádali či nikoli. Kromě toho by smlouva 
sjednaná například u spotřebitele doma, 
avšak uzavřená v prodejně, měla být 
rovněž považována za smlouvu uzavřenou 
mimo obchodní prostory, aby se předešlo 
obcházení pravidel v případech, kdy jsou 
spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní 
prostory. 

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostorynapříklad u 
spotřebitele doma nebo na jeho pracovišti. 
Mimo obchodní prostory, v prostředí, které 
není určené k prodeji, by se mohli
spotřebitelé v případě kontaktu 
s obchodníkem dostat do nečekané 
situace, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení norem
v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory. 

Or.it
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Pozměňovací návrh 272
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Smlouvy uzavírané mimo 
obchodní prostory se vyznačují tím, že 
spotřebitelé nejsou připraveni na jednání 
o smlouvě a že se dočasně nacházejí 
v situaci, která je specifická 
z psychologického hlediska a z hlediska 
srovnání zboží a cen, přičemž nehraje roli, 
zda si návštěvu obchodníka vyžádali či 
nikoli. Kromě toho by smlouva sjednaná 
například u spotřebitele doma, avšak 
uzavřená v prodejně, měla být rovněž 
považována za smlouvu uzavřenou mimo 
obchodní prostory, aby se předešlo 
obcházení pravidel v případech, kdy jsou 
spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní 
prostory.

Or.fr

Pozměňovací návrh 273
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
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mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být v případě nevyžádané 
návštěvy obchodníka rovněž považována 
za smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

Or.en

Pozměňovací návrh 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

Smlouvy, jež jsou v souladu 
s ustanovením členských států úředně 
ověřovány, nepředstavují situaci, která by 
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byla specifická z psychologického 
hlediska. Takové smlouvy nejsou 
považovány za smlouvy uzavřené mimo 
obchodní prostory ani za smlouvy 
uzavřené na dálku ve smyslu této 
směrnice.

Or.fr

Odůvodnění

Účast veřejného orgánu, který je zákonem zavázán k nestrannosti a k podrobnému právnímu 
poučení smluvních stran, zajišťuje spotřebiteli vysokou úroveň ochrany a umožňuje mu přijetí 
informovaného rozhodnutí a bez psychického tlaku. Není proto odůvodněné zahrnout tento druh 
smluv do oblasti působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 275
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli. 
Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Smlouvy, které jsou uzavírány 
mimo obchodní prostory obchodníka, se 
vyznačují tím, že spotřebitel není na 
sjednání smlouvy připraven a nachází se
pod psychickým tlakem, přičemž nehraje 
roli, zda si návštěvu obchodníka vyžádal či 
nikoli. Kromě toho by smlouva sjednaná 
například u spotřebitele doma, avšak 
uzavřená v prodejně, měla být rovněž 
považována za smlouvu uzavřenou mimo 
obchodní prostory, aby se předešlo 
obcházení pravidel v případech, kdy jsou 
spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní 
prostory. Naproti tomu k takové, 
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z psychického hlediska výjimečné situaci 
nedochází u smluv, které byly na základě 
právních předpisů členských států úředně 
ověřeny. Tyto smlouvy se proto nepovažují 
za smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory ani za smlouvy uzavřené na 
dálku ve smyslu této směrnice.

Or.de

Pozměňovací návrh 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti. Mimo obchodní prostory se 
spotřebitelé nacházejí pod psychickým 
tlakem, přičemž nehraje roli, zda si 
návštěvu obchodníka vyžádali či nikoli.
Kromě toho by smlouva sjednaná například 
u spotřebitele doma, avšak uzavřená 
v prodejně, měla být rovněž považována za 
smlouvu uzavřenou mimo obchodní 
prostory, aby se předešlo obcházení 
pravidel v případech, kdy jsou spotřebitelé 
kontaktováni mimo obchodní prostory.

(14) Jako smlouva uzavřená mimo 
obchodní prostory by měla být definována 
smlouva uzavřená za současné osobní 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
mimo obchodní prostory, například 
u spotřebitele doma nebo na jeho 
pracovišti, pokud si spotřebitel návštěvu 
obchodníka nevyžádal. Smlouva sjednaná 
například u spotřebitele doma, avšak 
uzavřená v prodejně, by měla být rovněž 
považována za smlouvu uzavřenou mimo 
obchodní prostory, aby se předešlo 
obcházení pravidel v případech, kdy jsou 
spotřebitelé kontaktováni mimo obchodní 
prostory. Smlouvy, které jsou úředně 
ověřeny na základě právních předpisů 
členských států, se nepovažují za smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory ani za 
smlouvy uzavřené na dálku ve smyslu této 
směrnice.

Or.en
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Pozměňovací návrh 277
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby se zabránilo nepřiměřenému 
ztížení obchodního styku, měly by výjimku 
tvořit smlouvy, jež jsou obvykle uzavírány 
mimo obchodní prostory, nebo případy, 
kdy podnik z důvodu své povahy 
neprovozuje svou činnost ve stálých 
obchodních prostorách, pokud je 
oboustranné plnění poskytováno okamžitě 
a odměna nepřesahuje 50 EUR, jako je 
tomu např. u mobilního prodeje nápojů 
a potravin při sportovních či 
volnočasových akcích, u smluv 
s provozovateli atrakcí s přímým výběrem 
peněž na místě bez záznamu každé 
jednotlivé platby, u mobilního prodeje 
květin či u prohlídkových okružních jízd 
různými dopravními prostředky atd.

Or.de

Odůvodnění

Odkaz na smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory, a nikoli na návštěvu bytu či pracoviště, jak 
je tomu u platné směrnice o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory, nesmírně rozšiřuje oblast působnosti, a sice také na běžné obchody uzavírané 
mikropodnikateli, u nichž dosud k žádným problémům nedocházelo. Je potřebná flexibilní výjimka 
ve smyslu Small Business Act.

Pozměňovací návrh 278
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Obchodní prostory by měly být (15) Obchodní prostory by měly být 
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prostory v jakékoli podobě (například 
prodejny nebo nákladní automobily), které 
obchodníkovi slouží jako trvalé místo jeho 
obchodování. Stánky na trhu a veletržní 
stánky by měly být považovány za 
obchodní prostory i přesto, že je 
obchodníci mohou využívat jen 
příležitostně. Ostatní prostory, jež jsou 
pronajímány pouze na krátkou dobu 
a v nichž obchodník není usazen (jako jsou 
hotely, restaurace, konferenční centra 
a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich 
nejsou usazeni), by neměly být 
považovány za obchodní prostory. Rovněž 
veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

prostory v jakékoli podobě (například 
prodejny, nákladní automobily nebo taxi), 
které obchodníkovi slouží jako trvalé místo 
jeho obchodování. Patří k nim také 
veřejná doprava. Stánky na trhu a veletržní 
stánky by měly být považovány za 
obchodní prostory i přesto, že je 
obchodníci mohou využívat jen 
příležitostně. Ostatní prostory, jež jsou 
pronajímány pouze na krátkou dobu 
a v nichž obchodník není usazen (jako jsou 
hotely, restaurace, konferenční centra 
a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich 
nejsou usazeni), by neměly být 
považovány za obchodní prostory. Rovněž 
veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

Or.en

Pozměňovací návrh 279
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Obchodní prostory by měly být 
prostory v jakékoli podobě (například 
prodejny nebo nákladní automobily), které 
obchodníkovi slouží jako trvalé místo jeho 
obchodování. Stánky na trhu a veletržní 
stánky by měly být považovány za 
obchodní prostory i přesto, že je 
obchodníci mohou využívat jen 
příležitostně. Ostatní prostory, jež jsou 
pronajímány pouze na krátkou dobu 
a v nichž obchodník není usazen (jako jsou 
hotely, restaurace, konferenční centra 
a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich 
nejsou usazeni), by neměly být 

(15) Obchodní prostory by měly být 
prostory v jakékoli podobě (například 
prodejny nebo nákladní automobily), které 
obchodníkovi slouží jako trvalé místo jeho 
činnosti. Stánky na trhu a veletržní stánky 
by měly být považovány za obchodní 
prostory i přesto, že je obchodníci mohou 
využívat jen příležitostně. Ostatní prostory, 
jež jsou pronajímány pouze na krátkou 
dobu a v nichž obchodník není usazen 
(jako jsou hotely, restaurace, konferenční 
centra a kina pronajatá obchodníky, kteří 
v nich nejsou usazeni), by neměly být 
považovány za obchodní prostory. Rovněž 
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považovány za obchodní prostory. Rovněž 
veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

Or.de

Pozměňovací návrh 280
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Obchodní prostory by měly být 
prostory v jakékoli podobě (například 
prodejny nebo nákladní automobily), 
které obchodníkovi slouží jako trvalé 
místo jeho obchodování. Stánky na trhu 
a veletržní stánky by měly být považovány 
za obchodní prostory i přesto, že je 
obchodníci mohou využívat jen 
příležitostně. Ostatní prostory, jež jsou 
pronajímány pouze na krátkou dobu 
a v nichž obchodník není usazen (jako jsou 
hotely, restaurace, konferenční centra 
a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich 
nejsou usazeni), by neměly být 
považovány za obchodní prostory. Rovněž 
veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

(15) Pojmem „obchodní prostory“ se 
rozumí veškeré nemovité či movité 
maloobchodní prostory včetně sezónně 
využívaných maloobchodních prostor, kde 
obchodník dlouhodobě provozuje svou 
činnost. Stánky na trhu a veletržní stánky 
by neměly být považovány za obchodní 
prostory i přesto, že je obchodníci mohou 
využívat jen příležitostně. Ostatní prostory, 
jež jsou pronajímány pouze na krátkou 
dobu a v nichž obchodník není usazen 
(jako jsou hotely, restaurace, konferenční 
centra a kina pronajatá obchodníky, kteří 
v nich nejsou usazeni), by neměly být 
považovány za obchodní prostory. Rovněž 
veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

Or.en
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Pozměňovací návrh 281
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Obchodní prostory by měly být 
prostory v jakékoli podobě (například 
prodejny nebo nákladní automobily), které 
obchodníkovi slouží jako trvalé místo jeho 
obchodování. Stánky na trhu a veletržní 
stánky by měly být považovány za 
obchodní prostory i přesto, že je 
obchodníci mohou využívat jen 
příležitostně. Ostatní prostory, jež jsou 
pronajímány pouze na krátkou dobu 
a v nichž obchodník není usazen (jako jsou 
hotely, restaurace, konferenční centra 
a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich 
nejsou usazeni), by neměly být 
považovány za obchodní prostory. Rovněž 
veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

(15) Obchodní prostory by měly být 
prostory v jakékoli podobě (například 
prodejny, vozidla taxislužby nebo nákladní 
automobily), které obchodníkovi slouží 
jako trvalé místo jeho obchodování. Stánky 
na trhu by měly být považovány za 
obchodní prostory i přesto, že je 
obchodníci mohou využívat jen 
příležitostně. Ostatní prostory, jež jsou 
pronajímány pouze na krátkou dobu 
a v nichž obchodník není usazen (jako jsou
hotely, restaurace, konferenční centra 
a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich 
nejsou usazeni), by neměly být 
považovány za obchodní prostory. Rovněž 
veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

Or.fr

Odůvodnění

Vozidla taxislužby jsou zahrnuta do definice mobilních obchodních prostor a lze je začlenit mezi 
zde zmiňované příklady. Pokud jde o veletržní stánky, je cílem zajistit soulad s pozměňovacím 
návrhem k definici obchodních prostor.

Pozměňovací návrh 282
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Obchodní prostory by měly být 
prostory v jakékoli podobě (například 
prodejny nebo nákladní automobily), které 
obchodníkovi slouží jako trvalé místo jeho 
obchodování. Stánky na trhu a veletržní 
stánky by měly být považovány za 
obchodní prostory i přesto, že je 
obchodníci mohou využívat jen 
příležitostně. Ostatní prostory, jež jsou 
pronajímány pouze na krátkou dobu 
a v nichž obchodník není usazen (jako jsou 
hotely, restaurace, konferenční centra 
a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich 
nejsou usazeni), by neměly být 
považovány za obchodní prostory. Rovněž 
veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

(15) Obchodní prostory by měly být 
prostory v jakékoli podobě (například 
prodejny nebo nákladní automobily), které 
obchodníkovi slouží jako trvalé místo jeho 
obchodování. Ostatní prostory, jež jsou 
pronajímány pouze na krátkou dobu 
a v nichž obchodník není usazen (jako jsou 
hotely, restaurace, konferenční centra 
a kina pronajatá obchodníky, kteří v nich 
nejsou usazeni), by neměly být 
považovány za obchodní prostory. Rovněž 
veškeré veřejné prostory včetně veřejné 
dopravy nebo veřejných zařízení 
i soukromá obydlí nebo pracoviště by 
neměly být považovány za obchodní 
prostory.

Or.en

Pozměňovací návrh 283
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Digitální zboží předávané 
spotřebiteli v digitální formě, kdy 
spotřebitel získává trvalou možnost 
užívání, by mělo být pro účely uplatňování 
ustanovení týkajících se kupních smluv 
považováno za zboží.

Or.en
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Pozměňovací návrh 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat veškerá písemná prohlášení,
zejména dokumenty na papíře, zařízení 
USB, CD-ROMy, DVD, paměťové karty 
a pevný disk počítače, na němž je uložena 
elektronická pošta nebo soubor ve formátu 
PDF. Elektronická sdělení, jež umožňují 
trvalý zápis na trvalém nosiči, jsou 
postavena na roveň písemnostem.

Or.de

Odůvodnění

Elektronickou poštu je nutné považovat za prohlášení způsobilé k reprodukci (ve formě textu). To by 
mělo být v rámci definice vyjasněno, aby bylo zajištěno přizpůsobení směrnice moderním 
technologických a v praxi běžným okolnostem. Jinak by mohly být informace přenášeny mimo jiné 
pouze na CD-ROMech, DVD, zařízeních USB či podobných zařízeních. To by se míjelo s praxí, kde 
hraje zasílání informací prostřednictvím elektronické pošty vedle papírové formy klíčovouí roli.

Pozměňovací návrh 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo Arias 
Echeverría

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře,
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) K trvalým nosičům by měl patřit 
zejména papír, zařízení USB, CD-ROMy, 
DVD, paměťové karty a pevné disky 
počítačů, na nichž je uložena elektronická 
pošta nebo údaje zabezpečené proti zápisu. 
Internetové stránky by samy o sobě 
neměly být chápány jako trvalé nosiče.



AM\836026CS.doc 51/251 PE450.954v01-00

CS

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 4.

Pozměňovací návrh 286
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře,
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) K trvalým nosičům by měl patřit 
zejména papír, zařízení USB, CD-ROMy, 
DVD, paměťové karty a pevné disky 
počítačů, na nichž je uložena elektronická 
pošta nebo údaje zabezpečené proti úpravě 
a zápisu. Internetové stránky by samy 
o sobě neměly být chápány jako trvalé 
nosiče. Elektronická sdělení, jež umožňují 
trvalý zápis na trvalém nosiči, odpovídají 
písemnostem.

Or.de

Odůvodnění

Definicí písemnost se zohledňuje okolnost, že zasílání elektronické pošty hraje vedle písemných 
informací na papíře klíčovou roli. Tato formulace je v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení 
o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí (č. 44/2001) týkajícím se ujednání 
o příslušnosti.

Pozměňovací návrh 287
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména papírové dokumenty, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevné disky počítačů, na 
nichž jsou uloženy soubory nebo e-maily 
tak, že je nelze změnit. Pokud nejsou 
dodržena výše zmíněná kritéria, za trvalé 
nosiče by neměly být považovány 
internetové stránky.

Or.it

Pozměňovací návrh 288
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF. 

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat jednotlivé papírové dokumenty, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevné disky počítače, na 
nichž jsou uloženy e-maily nebo soubory 
tak, že je nelze změnit. Elektronická pošta 
a internetové zprávy , stejně jako SMS 
nebo MMS zprávy, mohou být považovány
za trvalé nosiče v případě, že obsah 
komunikace mezi spotřebitelem a 
obchodníkem mohou dotyčné strany 
uložit.

Or.it

 Odůvodnění

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti web di Internet 
in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ porterebbe alla conclusione che 
tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta. Questo non risponderebbe 
a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire informazioni prima della 
conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il consumatore, che si troverebbe 
costretto a informare il commerciante tramite un supporto durevole, qualora non desideri ricevere 
il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, preferira’ infatti usare una e-mail in buona parte 
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dei casi.

Pozměňovací návrh 289
Frank Engel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře,
zařízení USB, CD-ROMy, DVD,
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře
a různé druhy velkokapacitních 
paměťových zařízení (např. zařízení USB, 
CD-ROMy, paměťové karty a pevný disk 
počítače), na nichž je uložena elektronická 
pošta nebo údaje, a to ve formátu, který 
neumožňuje jejich úpravu.

Or.fr

Pozměňovací návrh 290
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) K trvalým nosičům by měl patřit
zejména papír, zařízení USB, CD-ROMy, 
DVD, paměťové karty a pevné disky
počítačů, na nichž je uložena elektronická 
pošta, internetové stránky nebo soubory.

Or.en



AM\836026CS.doc 54/251 PE450.954v01-00

CS

Pozměňovací návrh 291
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je pro budoucí využití uložena 
elektronická pošta nebo soubory 
zabezpečené pomocí formátu, který 
neumožňuje jejich úpravu.

Or.en

Pozměňovací návrh 292
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je pro budoucí využití uložena 
elektronická pošta nebo soubory 
zabezpečené pomocí formátu, který 
neumožňuje jejich úpravu. Internetové 
stránky jako takové by neměly být 
považovány za trvalé nosiče, pokud 
nesplňují výše uvedená kritéria.

Or.en
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Odůvodnění

Aby se zajistila použitelnost směrnice s ohledem na budoucí technologický pokrok, mělo by se 
poukázat na vhodnost trvalého nosiče pro budoucí využití vzhledem k nemožnosti provádět úpravy, 
jež umožní bezpečné uchování informací pro potřeby spotřebitelů i obchodníků.

Pozměňovací návrh 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je pro budoucí využití uložena 
elektronická pošta nebo soubory 
zabezpečené pomocí formátu, který 
neumožňuje jejich úpravu. Internetové 
stránky jako takové by neměly být 
považovány za trvalý nosič, pokud 
nesplňují výše uvedená kritéria.

Or.en

Odůvodnění

Definice trvalého nosiče by měla být použitelná i s ohledem na budoucí technologický pokrok 
a měla by umožnit bezpečné uchování informací pro potřeby spotřebitelů i obchodníků. Plná 
harmonizace

Pozměňovací návrh 294
Toine Manders

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla (16) Definice trvalého nosiče by měla 
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zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF. V zájmu sledování 
politiky zlepšování právní úpravy a s cílem 
nalézt vhodné řešení, pokud jde o důkazní 
břemeno pro případy sporu, se tato 
definice vztahuje i na elektronickou poštu.

Or.en

Pozměňovací návrh 295
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
soubor ve formátu PDF.

(16) Definice trvalého nosiče by měla 
zahrnovat zejména dokumenty na papíře, 
zařízení USB, CD-ROMy, DVD, 
paměťové karty a pevný disk počítače, na 
němž je uložena elektronická pošta nebo 
počítačový soubor. Přiměřená doba 
uložení zprávy závisí na povaze 
předmětného zboží či služby. Je-li 
obchodník nebo spotřebitel povinen 
poskytnout informace na trvalém nosiči, 
měla by být tato povinnost splnění tím, že 
budou informace poskytnuty náležitě 
adresovanou elektronickou zprávou.

Or.en

Pozměňovací návrh 296
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Členské státy mohou ponechat 
v platnosti nebo rozšířit uplatňování 
pravidel této směrnice na právnické či 
fyzické osoby, které nejsou „spotřebiteli“ 
ve smyslu čl. 2 odst. 1, např. na nevládní 
organizace, začínající podniky nebo malé 
a střední podniky.

Or.en

Pozměňovací návrh 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, 
aby byli před uzavřením smlouvy 
informováni. Obchodníci by však neměli 
mít povinnost poskytovat informace, 
pokud jsou již patrné ze souvislostí. 
Například u transakce probíhající 
v obchodních prostorách mohou být již 
patrné ze souvislostí hlavní 
charakteristiky produktu, totožnost 
obchodníka a podmínky dodání. U 
transakcí na dálku a transakcí mimo 
obchodní prostory by obchodník měl vždy 
poskytnout informace o podmínkách 
platby, dodání, plnění a vyřizování 
reklamací a stížností, jelikož tyto 
informace nemusí být patrné ze 
souvislostí.

(17) Spotřebitel musí být před tím, než je 
vázán smlouvou uzavřenou na dálku, 
smlouvou uzavřenou mimo obchodní 
prostory nebo příslušným návrhem 
smlouvy, včas podrobně informován.

Or.de
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 5.

Pozměňovací návrh 298
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, 
aby byli před uzavřením smlouvy 
informováni. Obchodníci by však neměli 
mít povinnost poskytovat informace, 
pokud jsou již patrné ze souvislostí. 
Například u transakce probíhající 
v obchodních prostorách mohou být již 
patrné ze souvislostí hlavní 
charakteristiky produktu, totožnost 
obchodníka a podmínky dodání. U 
transakcí na dálku a transakcí mimo 
obchodní prostory by obchodník měl vždy 
poskytnout informace o podmínkách 
platby, dodání, plnění a vyřizování 
reklamací a stížností, jelikož tyto 
informace nemusí být patrné ze 
souvislostí.

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, 
aby byli před uzavřením smlouvy 
informováni, aby tak měli možnost učinit 
náležitě podepřené smluvní prohlášení.

Or.en

Pozměňovací návrh 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, 
aby byli před uzavřením smlouvy 
informováni. Obchodníci by však neměli 
mít povinnost poskytovat informace, 

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, 
aby byli v dostatečném předstihu před 
uzavřením smlouvy informováni.
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pokud jsou již patrné ze souvislostí. 
Například u transakce probíhající 
v obchodních prostorách mohou být již 
patrné ze souvislostí hlavní 
charakteristiky produktu, totožnost 
obchodníka a podmínky dodání. U 
transakcí na dálku a transakcí mimo 
obchodní prostory by obchodník měl vždy 
poskytnout informace o podmínkách 
platby, dodání, plnění a vyřizování 
reklamací a stížností, jelikož tyto 
informace nemusí být patrné ze 
souvislostí.

Or.en

Pozměňovací návrh 300
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, 
aby byli před uzavřením smlouvy 
informováni. Obchodníci by však neměli 
mít povinnost poskytovat informace, 
pokud jsou již patrné ze souvislostí. 
Například u transakce probíhající 
v obchodních prostorách mohou být již 
patrné ze souvislostí hlavní 
charakteristiky produktu, totožnost 
obchodníka a podmínky dodání. U 
transakcí na dálku a transakcí mimo 
obchodní prostory by obchodník měl vždy 
poskytnout informace o podmínkách 
platby, dodání, plnění a vyřizování 
reklamací a stížností, jelikož tyto 
informace nemusí být patrné ze 
souvislostí.

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, 
aby byli před uzavřením smlouvy 
informováni.

Or.fr
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Pozměňovací návrh 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, 
aby byli před uzavřením smlouvy 
informováni. Obchodníci by však neměli 
mít povinnost poskytovat informace, pokud 
jsou již patrné ze souvislostí. Například u 
transakce probíhající v obchodních 
prostorách mohou být již patrné ze 
souvislostí hlavní charakteristiky produktu, 
totožnost obchodníka a podmínky dodání. 
U transakcí na dálku a transakcí mimo 
obchodní prostory by obchodník měl vždy 
poskytnout informace o podmínkách 
platby, dodání, plnění a vyřizování 
reklamací a stížností, jelikož tyto 
informace nemusí být patrné ze souvislostí.

(17) Spotřebitelé by měli mít nárok na to, 
aby byli před uzavřením smlouvy 
informováni, a to v jazyce, kterému 
rozumí. Obchodníci by však neměli mít 
povinnost poskytovat informace, pokud 
jsou již patrné ze souvislostí, musí na ně 
však spotřebitele upozornit, odpovědět na 
jakékoliv otázky a podat vysvětlení.
Například u transakce probíhající v 
obchodních prostorách mohou být již 
patrné ze souvislostí hlavní charakteristiky 
produktu, totožnost obchodníka a 
podmínky dodání. U transakcí na dálku a 
transakcí mimo obchodní prostory by 
obchodník měl vždy poskytnout informace 
o podmínkách platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností, jelikož 
tyto informace nemusí být patrné ze 
souvislostí.

Or.el

Pozměňovací návrh 302
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Členské státy by měly nadto 
s pomocí existujících nástrojů a za 
spolupráce s pověřenými orgány, 
vnitrostátními orgány, regulačními 
subjekty a organizacemi spotřebitelů 
obzvlášť pozorně dohlížet nad obchodními 
operacemi společností, které využívají 
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internet pro maskování smluv dlouhodobé 
povahy za zdánlivou nabídkou obsahu, 
který lze z jejich stránky bezplatně 
stahovat po předchozí registraci uživatele, 
neboť tyto praktiky mohou silně poškodit 
důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh 
Evropské unie.

Or.it

Pozměňovací návrh 303
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k povaze a tradici 
veřejných aukcí může dražitel místo 
adresy a totožnosti prodejce, jehož 
jménem zboží prodává, uvést své vlastní 
kontaktní údaje.

vypouští se

Or.fr

Pozměňovací návrh 304
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V případě smluv uzavřených na dálku 
by požadavky na informace měly být 
přizpůsobeny tak, aby bylo přihlédnuto 
k technickým omezením určitých médií, 
například k omezenému počtu znaků na 
displejích určitých mobilních telefonů nebo 
k časovému omezení u televizních 
reklamních šotů. V tomto případě by 
obchodník měl splnit minimální soubor 
požadavků na informace a odkázat 

(21) V případě smluv uzavřených na dálku 
by požadavky na informace měly být 
přizpůsobeny tak, aby bylo přihlédnuto 
k technickým omezením určitých médií, 
například k omezenému počtu znaků na 
displejích určitých mobilních telefonů nebo 
k časovému omezení u televizních 
reklamních šotů. V tomto případě by 
obchodník měl splnit minimální soubor 
požadavků na informace a odkázat 
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spotřebitele na další zdroj informací, 
například uvést číslo na bezplatnou 
telefonní linku nebo hypertextový odkaz na 
internetové stránky obchodníka, na kterých 
jsou příslušné informace přímo a snadno 
dostupné. 

spotřebitele na další zdroj informací, 
například uvést číslo na bezplatnou 
telefonní linku nebo hypertextový odkaz na 
internetové stránky obchodníka, na kterých 
jsou příslušné informace přímo, úplně
a snadno dostupné.

Or.it

Pozměňovací návrh 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V případě smluv uzavřených na dálku 
by požadavky na informace měly být 
přizpůsobeny tak, aby bylo přihlédnuto k 
technickým omezením určitých médií, 
například k omezenému počtu znaků na 
displejích určitých mobilních telefonů nebo 
k časovému omezení u televizních 
reklamních šotů. V tomto případě by 
obchodník měl splnit minimální soubor 
požadavků na informace a odkázat 
spotřebitele na další zdroj informací, 
například uvést číslo na bezplatnou 
telefonní linku nebo hypertextový odkaz na 
internetové stránky obchodníka, na kterých 
jsou příslušné informace přímo a snadno 
dostupné.

(21) V případě smluv uzavřených na dálku 
by požadavky na informace měly být 
přizpůsobeny tak, aby bylo přihlédnuto k 
technickým omezením určitých médií, 
například k omezenému počtu znaků na 
displejích určitých mobilních telefonů nebo 
k časovému omezení u televizních 
reklamních šotů. V tomto případě by 
obchodník měl splnit minimální soubor 
požadavků na informace a odkázat 
spotřebitele na další zdroj informací, 
například uvést číslo na bezplatnou 
telefonní linku nebo hypertextový odkaz na 
internetové stránky obchodníka, na kterých 
jsou příslušné informace přímo a snadno 
dostupné, jasné a podané v jazyce, 
kterému spotřebitel rozumí.

Or.el

Pozměňovací návrh 306
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jelikož v případě prodeje na dálku (22) Jelikož v případě prodeje na dálku 
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nemá spotřebitel možnost zboží před 
uzavřením smlouvy vidět, měl by mít právo 
odstoupit od smlouvy, které mu umožňuje 
ujistit se o povaze a funkčnosti zboží. 

nemá spotřebitel možnost zboží před 
uzavřením smlouvy vidět, je vhodné, aby 
měl až do vypršení lhůty pro vrácení zboží
právo odstoupit od smlouvy, které mu 
umožňuje ujistit se o povaze, kvalitě a 
správné funkčnosti zboží.

Or.it

Odůvodnění

Zásadu dobré vůle lze uplatnit jen v malém počtu případů (např. u pojistných smluv). V takových 
případech se však tato zásada uplatní, aniž by bylo nutné ji v tomto znění výslovně uvádět.

Pozměňovací návrh 307
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jelikož v případě prodeje na dálku 
nemá spotřebitel možnost zboží před 
uzavřením smlouvy vidět, měl by mít 
právo odstoupit od smlouvy, které mu 
umožňuje ujistit se o povaze a funkčnosti 
zboží.

(22) Jelikož v případě prodeje na dálku 
nemá spotřebitel možnost zboží před 
uzavřením smlouvy vidět, měl by mít 
právo odstoupit od smlouvy, které mu 
umožňuje ujistit se o povaze, kvalitě
a funkčnosti zboží.

Or.fr

Pozměňovací návrh 308
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jelikož v případě prodeje na dálku 
nemá spotřebitel možnost zboží před 
uzavřením smlouvy vidět, měl by mít 
právo odstoupit od smlouvy, které mu 
umožňuje ujistit se o povaze a funkčnosti 

(22) Jelikož v případě prodeje na dálku 
nemá spotřebitel možnost zboží před 
uzavřením smlouvy vidět, měl by mít 
právo odstoupit od smlouvy, aby se do 
uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy 
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zboží. mohl ujistit o povaze a vlastnostech zboží 
a ověřit, zda toto zboží funguje.

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 7.

Pozměňovací návrh 309
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jelikož v případě prodeje na dálku 
nemá spotřebitel možnost zboží před 
uzavřením smlouvy vidět, měl by mít 
právo odstoupit od smlouvy, které mu 
umožňuje ujistit se o povaze a funkčnosti 
zboží.

(22) Jelikož v případě prodeje na dálku 
a transakcí mimo obchodní prostory nemá 
spotřebitel možnost zboží před uzavřením 
smlouvy vidět, měl by mít právo odstoupit 
od smlouvy, které mu umožňuje ujistit se 
o povaze a funkčnosti zboží.

Or.en

Pozměňovací návrh 310
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Začátek běhu lhůty na rozmyšlenou 
by měl být vázán na splnění informační 
povinnosti obchodníkem, jinak by 
smlouva mohla trvat i v případech, kdy 
spotřebitel nebyl řádně informován 
o svých právech; to by však nemotivovalo 
obchodníka, aby splnil svou informační 
povinnost. Tento systém by měl také 
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spotřebiteli umožnit vyzkoušet zboží 
během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Or.en

Pozměňovací návrh 311
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V současnosti existují rozdíly v délce 
lhůt pro odstoupení od smlouvy jednak 
mezi jednotlivými členskými státy a jednak 
mezi smlouvami uzavřenými na dálku 
a smlouvami uzavřenými mimo obchodní 
prostory a tyto rozdíly způsobují právní 
nejistotu a náklady na dodržení souladu. 
Na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory by se 
měla vztahovat tatáž lhůta pro odstoupení 
od smlouvy.

(23) V současnosti existují rozdíly v délce 
lhůt pro odstoupení od smlouvy jednak 
mezi jednotlivými členskými státy a jednak 
mezi smlouvami uzavřenými na dálku 
a smlouvami uzavřenými mimo obchodní 
prostory a tyto rozdíly způsobují právní 
nejistotu a náklady na dodržení souladu. 
Na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory by se
měla vztahovat tatáž lhůta pro odstoupení 
od smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy by 
v zásadě měla skončit po 14 dnech od 
uzavření smlouvy. V případě smluv 
o prodeji zboží uzavřených na dálku by 
však lhůta pro odstoupení od smlouvy 
měla skončit po 14 dnech od okamžiku, 
kdy spotřebitel získal zboží do držení. 

Or.it

Pozměňovací návrh 312
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) V současnosti existují rozdíly v délce 
lhůt pro odstoupení od smlouvy jednak 

(23) Stávající rozdíly v délce doby pro 
odstoupení od smlouvy, které existují
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mezi jednotlivými členskými státy a jednak 
mezi smlouvami uzavřenými na dálku 
a smlouvami uzavřenými mimo obchodní 
prostory a tyto rozdíly způsobují právní 
nejistotu a náklady na dodržení souladu. 
Na smlouvy uzavřené na dálku a smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory by se 
měla vztahovat tatáž lhůta pro odstoupení 
od smlouvy.

mezi jednotlivými členskými státy jednak 
mezi smlouvami uzavřenými na dálku,
jednak mezi  smlouvami uzavřenými mimo 
obchodní prostory, způsobují právní 
nejistotu a další zbytečné náklady. Jak na 
smlouvy uzavřené na dálku, tak na
smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory 
by se měla vztahovat tatáž doba pro 
odstoupení od smlouvy. Lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by v zásadě měla 
skončit po 14 dnech od uzavření smlouvy. 
V případě smluv o prodeji zboží 
uzavřených na dálku by však lhůta pro 
odstoupení od smlouvy měla skončit po 14 
dnech od okamžiku, kdy spotřebitel získal 
zboží do držení.

Or.it

Pozměňovací návrh 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pravidly o smlouvách uzavřených na 
dálku by neměla být dotčena ustanovení 
o uzavírání elektronických smluv a 
podávání elektronických objednávek 
uvedená v článcích 9 a 11 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“).

(25) Pravidly o smlouvách uzavřených na 
dálku by neměla být dotčena ustanovení 
o uzavírání elektronických smluv a 
podávání elektronických objednávek 
uvedená v článcích 9 a 11 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“), 
spotřebitel však není vázán smlouvou, 
pokud nemá k dispozici veškeré informace 
uvedené v článku 5 této směrnice.

Or.el
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Pozměňovací návrh 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jestliže si spotřebitel objedná více než 
jedno zboží od téhož obchodníka, měl by 
mít nárok na uplatnění práva odstoupit od 
smlouvy u každého jednotlivého zboží. 
Pokud je zboží dodáno odděleně, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla začít běžet 
v okamžiku, kdy spotřebitel získá každé 
jednotlivé zboží do fyzického držení.
Pokud je zboží dodáváno po různých 
šaržích nebo částech, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla začít běžet 
v okamžiku, kdy spotřebitel nebo třetí 
strana určená spotřebitelem získá do 
fyzického držení poslední šarži nebo část.

(26) v případě opakujících se dodávek 
téhož zboží by lhůta pro odstoupení od 
smlouvy měla začít běžet ode dne, kdy 
spotřebitel nebo jím určená třetí strana, 
jiná než dopravce, získá do fyzického 
držení první část zboží.

Or.de

Pozměňovací návrh 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy 
před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla být 
prodloužena. Za účelem zajištění právní 
jistoty i z časového hlediska by však mělo 
být zavedeno omezení v podobě tříměsíční
lhůty v případech, kdy obchodník v plné 
míře splnil své smluvní závazky. Za 
splnění závazků v plné míře by měla být 
považována situace, kdy obchodník dodal 

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy 
před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla být 
prodloužena. Za účelem zajištění právní 
jistoty i z časového hlediska by však mělo 
být zavedeno omezení v podobě jednoleté
lhůty.
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zboží nebo úplně provedl služby 
objednané spotřebitelem.

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 9.

Pozměňovací návrh 316
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy 
před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla být 
prodloužena. Za účelem zajištění právní 
jistoty i z časového hlediska by však mělo 
být zavedeno omezení v podobě tříměsíční
lhůty v případech, kdy obchodník v plné 
míře splnil své smluvní závazky. Za 
splnění závazků v plné míře by měla být 
považována situace, kdy obchodník dodal 
zboží nebo úplně provedl služby 
objednané spotřebitelem.

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy 
před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla být 
prodloužena. Za účelem zajištění právní 
jistoty i z časového hlediska by však mělo 
být zavedeno omezení v podobě 
šestiměsíční lhůty.

Or.de

Odůvodnění

Stanovený začátek běhu lhůty by příliš dlouho udržoval stav nejistoty a u smluv o poskytování 
služeb by stejně jako u smluv kupních vedl k nepřiměřeně dlouhému užívání ze strany spotřebitele. V 
případě služeb by to kromě toho mělo za následek složité vypořádávání.
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Pozměňovací návrh 317
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy 
před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla být 
prodloužena. Za účelem zajištění právní 
jistoty i z časového hlediska by však mělo 
být zavedeno omezení v podobě tříměsíční 
lhůty v případech, kdy obchodník v plné 
míře splnil své smluvní závazky. Za 
splnění závazků v plné míře by měla být 
považována situace, kdy obchodník dodal 
zboží nebo úplně provedl služby 
objednané spotřebitelem.

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy, 
nebo o tom, že toto právo nemá, před 
uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo 
obchodní prostory, lhůta pro odstoupení od 
smlouvy by měla být prodloužena o 12 
měsíců.

Or.fr

Pozměňovací návrh 318
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy 
před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla být 
prodloužena. Za účelem zajištění právní 
jistoty i z časového hlediska by však mělo 
být zavedeno omezení v podobě tříměsíční 
lhůty v případech, kdy obchodník v plné 
míře splnil své smluvní závazky. Za 
splnění závazků v plné míře by měla být 
považována situace, kdy obchodník dodal 

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy 
před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla být 
prodloužena na jeden rok.



AM\836026CS.doc 70/251 PE450.954v01-00

CS

zboží nebo úplně provedl služby 
objednané spotřebitelem.

Or.en

Odůvodnění

Mnoho členských států v těchto případech v současné době stanoví delší nebo dokonce neomezenou 
lhůtu. Proto by členské státy měly mít možnost minimální jednoletou lhůtu ponechat v platnosti či 
prodloužit.

Pozměňovací návrh 319
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy 
před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla být 
prodloužena. Za účelem zajištění právní 
jistoty i z časového hlediska by však mělo 
být zavedeno omezení v podobě tříměsíční 
lhůty v případech, kdy obchodník v plné 
míře splnil své smluvní závazky. Za 
splnění závazků v plné míře by měla být 
považována situace, kdy obchodník dodal 
zboží nebo úplně provedl služby 
objednané spotřebitelem.

(27) Pokud obchodník neinformoval 
spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy 
před uzavřením smlouvy na dálku nebo 
mimo obchodní prostory, lhůta pro 
odstoupení od smlouvy by měla být 
prodloužena na jeden rok. Členské státy by 
však měly mít možnost minimální 
jednoletou lhůtu ponechat v platnosti či 
prodloužit.

Or.en

Pozměňovací návrh 320
Iliana Ivanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) z důvodu rozdílů ve způsobu, jakým je 
uplatňováno právo odstoupit od smlouvy 
v jednotlivých členských státech, vznikly 
náklady podnikům prodávajícím přes 
hranice. Zavedení harmonizovaného 
standardního formuláře pro odstoupení od 
smlouvy pro spotřebitele by mělo 
zjednodušit proces odstoupení od smlouvy 
a zaručit právní jistotu. Z těchto důvodů by 
členské státy neměly pro standardní 
formulář platný pro celé Společenství 
stanovovat žádné další prezentační 
požadavky týkající se například velikosti 
písma.

(28) z důvodu rozdílů ve způsobu, jakým je 
uplatňováno právo odstoupit od smlouvy 
v jednotlivých členských státech, vznikly 
náklady podnikům prodávajícím přes 
hranice. Zavedení harmonizovaného 
standardního formuláře pro odstoupení od 
smlouvy pro spotřebitele v jeho jazyce, 
který je úředním jazykem EU, by mělo 
zjednodušit proces odstoupení od smlouvy 
a zaručit právní jistotu. Z těchto důvodů by 
členské státy neměly pro standardní 
formulář platný pro celé Společenství 
stanovovat žádné další prezentační 
požadavky týkající se například velikosti 
písma.

Or.en

Pozměňovací návrh 321
Frank Engel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) z důvodu rozdílů ve způsobu, jakým je 
uplatňováno právo odstoupit od smlouvy 
v jednotlivých členských státech, vznikly 
náklady podnikům prodávajícím přes 
hranice. Zavedení harmonizovaného
standardního formuláře pro odstoupení od 
smlouvy pro spotřebitele by mělo 
zjednodušit proces odstoupení od smlouvy 
a zaručit právní jistotu. Z těchto důvodů by 
členské státy neměly pro standardní 
formulář platný pro celé Společenství 
stanovovat žádné další prezentační 
požadavky týkající se například velikosti 
písma.

(28) z důvodu rozdílů ve způsobu, jakým je 
uplatňováno právo odstoupit od smlouvy 
v jednotlivých členských státech, vznikly 
náklady podnikům prodávajícím přes 
hranice. Zavedení standardizovaného
formuláře Unie pro odstoupení od smlouvy 
pro spotřebitele by mělo zjednodušit proces 
odstoupení od smlouvy a zaručit právní 
jistotu. Z těchto důvodů by členské státy 
neměly pro standardizovaný formulář 
platný pro celou Unii stanovovat žádné 
další prezentační požadavky týkající se 
například velikosti písma.

Or.fr
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Pozměňovací návrh 322
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) z důvodu rozdílů ve způsobu, jakým je 
uplatňováno právo odstoupit od smlouvy 
v jednotlivých členských státech, vznikly 
náklady podnikům prodávajícím přes 
hranice. Zavedení harmonizovaného 
standardního formuláře pro odstoupení od 
smlouvy pro spotřebitele by mělo 
zjednodušit proces odstoupení od smlouvy 
a zaručit právní jistotu. Z těchto důvodů by 
členské státy neměly pro standardní 
formulář platný pro celé Společenství 
stanovovat žádné další prezentační 
požadavky týkající se například velikosti 
písma.

(28) z důvodu rozdílů ve způsobu, jakým je 
uplatňováno právo odstoupit od smlouvy 
v jednotlivých členských státech, vznikly 
náklady podnikům prodávajícím přes 
hranice. Zavedení harmonizovaného 
standardního formuláře pro odstoupení od 
smlouvy pro spotřebitele by zjednodušilo
proces odstoupení od smlouvy a zaručilo
právní jistotu.

Or.en

Pozměňovací návrh 323
Iliana Ivanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Jelikož zkušenost ukazuje, že mnozí 
spotřebitelé a obchodníci dávají přednost 
komunikaci prostřednictvím internetových 
stránek obchodníka, měli by mít 
obchodníci možnost nabídnout 
spotřebitelům variantu vyplnění formuláře 
pro odstoupení od smlouvy na internetu. V 
tomto případě by obchodník měl 
neprodleně e mailem potvrdit jeho přijetí.

(29) Jelikož zkušenost ukazuje, že mnozí 
spotřebitelé a obchodníci dávají přednost 
komunikaci prostřednictvím internetových 
stránek obchodníka, měli by mít 
obchodníci možnost nabídnout 
spotřebitelům variantu vyplnění formuláře 
pro odstoupení od smlouvy na internetu. V 
tomto případě by obchodník měl 
neprodleně e mailem potvrdit jeho přijetí, 
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a to v každém případě nejpozději jeden 
pracovní den od odeslání formuláře pro 
odstoupení od smlouvy.

Or.en

Odůvodnění

Pojem „neprodleně“ by mohl být v každém členském státě vykládán odlišně.

Pozměňovací návrh 324
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) V případě odstoupení od smlouvy by 
měl obchodník vrátit veškeré platby, které 
obdržel od spotřebitele, včetně plateb 
pokrývajících náklady obchodníka na 
dodání zboží spotřebiteli.

(30) V případě odstoupení od smlouvy by 
měl obchodník vrátit veškeré platby, které
spotřebitel správně provedl a uskutečnil. 

Or.it

Pozměňovací návrh 325
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Někteří spotřebitelé uplatňují své 
právo odstoupit od smlouvy poté, co zboží 
používali v míře vyšší, než je míra nutná 
k tomu, aby se ujistili o povaze 
a funkčnosti zboží. V tomto případě by měl 
spotřebitel odpovídat za případné snížení 
hodnoty zboží. Aby se spotřebitel ujistil 
o povaze a funkčnosti zboží, měl by s ním 
nakládat nebo jej zkoušet jen takovým 
způsobem, jaký by mu byl umožněn 

(31) Spotřebitel je oprávněn nakládat se 
zbožím nebo jej zkoušet, aby se ujistil 
o jeho povaze a funkčnosti. Někteří 
spotřebitelé uplatňují své právo odstoupit 
od smlouvy poté, co zboží používali v míře 
vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se 
ujistili o povaze a funkčnosti zboží. V 
tomto případě by měl spotřebitel odpovídat 
za případné snížení hodnoty zboží. 
Například oděv by si měl spotřebitel jen 
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v prodejně. Například oděv by si měl 
spotřebitel jen vyzkoušet a nesměl by jej 
nosit. Aby bylo zaručeno účinné 
uplatňování práva odstoupit od smlouvy 
v případě smluv o poskytování služeb, 
zejména v případě renovačních prací, které 
nejsou naléhavé, u nichž se stává, že je na 
spotřebitele v jeho domově vyvíjen velký 
tlak a poté bezprostředně následuje plnění 
služby ještě před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy, spotřebitelé by 
neměli nést žádné náklady na tyto služby.

vyzkoušet a nesměl by jej nosit. Aby bylo 
zaručeno účinné uplatňování práva 
odstoupit od smlouvy v případě smluv 
o poskytování služeb, zejména v případě 
renovačních prací, které nejsou naléhavé, 
u nichž se stává, že je na spotřebitele 
v jeho domově vyvíjen velký tlak a poté 
bezprostředně následuje plnění služby ještě 
před uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy, spotřebitelé by neměli nést žádné 
náklady na tyto služby.

Or.en

Pozměňovací návrh 326
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Někteří spotřebitelé uplatňují své 
právo odstoupit od smlouvy poté, co zboží 
používali v míře vyšší, než je míra nutná 
k tomu, aby se ujistili o povaze 
a funkčnosti zboží. V tomto případě by měl 
spotřebitel odpovídat za případné snížení 
hodnoty zboží. Aby se spotřebitel ujistil 
o povaze a funkčnosti zboží, měl by s ním 
nakládat nebo jej zkoušet jen takovým 
způsobem, jaký by mu byl umožněn 
v prodejně. Například oděv by si měl
spotřebitel jen vyzkoušet a nesměl by jej 
nosit. Aby bylo zaručeno účinné 
uplatňování práva odstoupit od smlouvy 
v případě smluv o poskytování služeb, 
zejména v případě renovačních prací, které 
nejsou naléhavé, u nichž se stává, že je na 
spotřebitele v jeho domově vyvíjen velký 
tlak a poté bezprostředně následuje plnění 
služby ještě před uplynutím lhůty pro 
odstoupení od smlouvy, spotřebitelé by 
neměli nést žádné náklady na tyto služby.

(31) Aby se spotřebitel ujistil o povaze 
a funkčnosti zboží, měl by mít možnost si 
zboží během lhůty na rozmyšlenou 
prohlédnout a vyzkoušet. Spotřebitel by 
neměl odpovídat za škodu na zboží, pokud 
si počínal s náležitou péčí, aby k takové 
škodě nedošlo. V případě smluv 
o poskytování služeb by měl mít 
spotřebitel rovněž možnost uplatnit právo 
na odstoupení od smlouvy. Aby bylo 
zaručeno účinné uplatňování práva 
odstoupit od smlouvy, zejména v případě 
renovačních prací, které nejsou naléhavé, 
u nichž se stává, že je na spotřebitele 
v jeho domově vyvíjen velký tlak a poté 
bezprostředně následuje plnění služby ještě 
před uplynutím lhůty pro odstoupení od 
smlouvy, spotřebitelé by neměli nést žádné 
náklady na tyto služby.
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Or.en

Pozměňovací návrh 327
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Z práva odstoupit od smlouvy by měly 
existovat určité výjimky, například 
v situacích, kdy právo odstoupit od 
smlouvy není vzhledem k povaze výrobku 
účelné. To se týká například vína, které 
bylo dodáno až po dlouhé době od uzavření 
smlouvy spekulativní povahy a jehož cena 
závisí na kolísání cen na trhu („vin en 
primeur“).

(33) Z práva odstoupit od smlouvy by měly 
existovat určité výjimky, například 
v situacích, kdy právo odstoupit od 
smlouvy není vzhledem k povaze výrobku 
účelné a uplatnění tohoto práva by 
obchodníka nepřiměřeně znevýhodnilo. 
To se týká zejména potravin a jiného 
zboží, na které jsou kladeny vysoké 
hygienické nároky nebo které rychle 
podléhá zkáze, vína, které bylo dodáno až 
po dlouhé době od uzavření smlouvy 
spekulativní povahy a jehož cena závisí na 
kolísání cen na trhu („vin en primeur“).
Z práva odstoupit od smlouvy by mělo být 
vyjmuto zboží či služby, jejichž cena závisí 
na kolísání na trhu, jak je tomu například 
u surovin.

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 13.

Pozměňovací návrh 328
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Z práva odstoupit od smlouvy by měly 
existovat určité výjimky, například 
v situacích, kdy právo odstoupit od 
smlouvy není vzhledem k povaze výrobku 
účelné. To se týká například vína, které 
bylo dodáno až po dlouhé době od 
uzavření smlouvy spekulativní povahy 
a jehož cena závisí na kolísání cen na 
trhu („vin en primeur“).

(33) Z práva odstoupit od smlouvy by měly 
existovat určité výjimky, například 
v situacích, kdy právo odstoupit od 
smlouvy není vzhledem k povaze výrobku 
účelné a uplatnění tohoto práva by 
obchodníka či výrobce nepřiměřeně 
znevýhodnilo. To se týká zejména potravin 
a jiného zboží, na které jsou kladeny 
vysoké hygienické nároky, například 
elektrospotřebičů určených pro osobní 
hygienu nebo elektrospotřebičů, které 
přicházejí do styku s potravinami.

Or.de

Pozměňovací návrh 329
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Kromě toho v případě smluv 
o poskytování služeb uzavřených na dálku, 
jejichž plnění začíná během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy (např. datové 
soubory stažené uživatelem během této 
doby), by nebylo správné povolit uživateli 
odstoupit od smlouvy poté, co této služby 
již plně nebo částečně využil. Proto by
spotřebitel měl ztratit své právo odstoupit 
od smlouvy v okamžiku, kdy s jeho 
předchozím výslovným souhlasem začíná 
plnění smlouvy.

(34) Kromě toho v případě smluv 
o poskytování služeb uzavřených na dálku
nebo mimo obchodní prostory, jejichž 
plnění začíná během lhůty pro odstoupení 
od smlouvy (např. datové soubory stažené 
uživatelem během této doby), by nebylo 
správné povolit uživateli odstoupit od 
smlouvy poté, co této služby již plně nebo 
částečně využil. Proto spotřebitel ztrácí své 
právo odstoupit od smlouvy v okamžiku, 
kdy s jeho předchozím výslovným 
souhlasem začíná plnění smlouvy, a to za 
předpokladu, že mu byl tento aspekt 
dohody objasněn, tedy že spotřebitel byl 
informován o důsledcích své volby 
s ohledem na ztrátu svého práva odstoupit 
od smlouvy.

Or.fr



AM\836026CS.doc 77/251 PE450.954v01-00

CS

Pozměňovací návrh 330
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Kromě toho v případě smluv 
o poskytování služeb uzavřených na dálku, 
jejichž plnění začíná během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy (např. datové 
soubory stažené uživatelem během této 
doby), by nebylo správné povolit uživateli 
odstoupit od smlouvy poté, co této služby 
již plně nebo částečně využil. Proto by 
spotřebitel měl ztratit své právo odstoupit 
od smlouvy v okamžiku, kdy s jeho 
předchozím výslovným souhlasem začíná 
plnění smlouvy.

(34) Kromě toho v případě smluv 
o poskytování služeb uzavřených na dálku, 
jejichž plnění začíná během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy (např. datové 
soubory stažené uživatelem během této 
doby), by nebylo správné povolit uživateli 
odstoupit od smlouvy poté, co této služby 
již plně využil.

Or.en

Pozměňovací návrh 331
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Kromě toho v případě smluv 
o poskytování služeb uzavřených na dálku, 
jejichž plnění začíná během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy (např. datové 
soubory stažené uživatelem během této 
doby), by nebylo správné povolit uživateli 
odstoupit od smlouvy poté, co této služby 
již plně nebo částečně využil. Proto by 
spotřebitel měl ztratit své právo odstoupit 
od smlouvy v okamžiku, kdy s jeho 
předchozím výslovným souhlasem začíná 

(34) Kromě toho v případě smluv 
o poskytování služeb uzavřených na dálku, 
jejichž plnění začíná během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy (např. datové 
soubory stažené uživatelem během této 
doby), by nebylo správné povolit uživateli 
odstoupit od smlouvy poté, co této služby 
již plně nebo částečně využil. Proto by 
spotřebitel měl ztratit své právo odstoupit 
od smlouvy v okamžiku, kdy s jeho 
předchozím výslovným souhlasem začíná 
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plnění smlouvy. plnění smlouvy. Na druhou stranu by 
mělo být uživateli vzhledem k možnému 
psychickému tlaku při uzavírání smluv 
o poskytování služeb mimo obchodní 
prostory (včetně případů, kdy je zboží 
poskytováno jako součást obchodu) 
zachováno právo na odstoupení od 
smlouvy v případech, kdy plnění začíná 
během lhůty pro odstoupení od smlouvy 
na výslovnou žádost uživatele uvedenou 
na trvalém nosiči. Nebylo by však správné 
povolit uživateli odstoupit od smlouvy, 
aniž by byl uživatel povinen zaplatit 
obchodníkovi přiměřenou částku za 
služby a zboží, jež byly poskytnuty jako 
součást obchodu před odstoupením od 
smlouvy, pokud obchodník uživatele před 
uzavřením smlouvy na trvalém nosiči 
o povinnosti zaplatit informoval.

Or.en

Pozměňovací návrh 332
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Bylo by nepřiměřené uplatňovat 
pravidla uvedená v kapitole 3 na smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory, jejichž 
plnění má velmi malou hodnotu.

Or.en

Pozměňovací návrh 333
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Použití práva odstoupit od smlouvy 
nemusí být u některých služeb, jako jsou 
ubytovací, přepravní a zábavní služby, 
vhodné. Uzavření odpovídající smlouvy 
vede k rezervaci určité kapacity, u které by 
obchodník v případě uplatnění práva 
odstoupit od smlouvy mohl mít problémy 
s jejím naplněním. Proto by se na tyto 
smlouvy uzavřené na dálku neměla 
vztahovat ustanovení o informacích pro 
spotřebitele ani právo odstoupit od 
smlouvy.

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 334
Kyriakos Triantafyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Použití práva odstoupit od smlouvy 
nemusí být u některých služeb, jako jsou 
ubytovací, přepravní a zábavní služby, 
vhodné. Uzavření odpovídající smlouvy 
vede k rezervaci určité kapacity, u které by 
obchodník v případě uplatnění práva 
odstoupit od smlouvy mohl mít problémy s 
jejím naplněním. Proto by se na tyto 
smlouvy uzavřené na dálku neměla
vztahovat ustanovení o informacích pro 
spotřebitele ani právo odstoupit od 
smlouvy.

(36) Použití práva odstoupit od smlouvy 
nemusí být u některých služeb, jako jsou 
ubytovací, přepravní a zábavní služby, 
vhodné. Pokud jejich plnění začíná během 
lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebylo 
by správné povolit spotřebiteli odstoupit 
od smlouvy poté, co této služby již plně 
nebo částečně využil. Uživatel by proto 
neměl mít právo odstoupit od smlouvy
v případě, že plnění služby začíná s jeho 
předchozím výslovným souhlasem na 
trvalém nosiči.

Or.el
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Pozměňovací návrh 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Jestliže obchodník nesplnil svou 
povinnost dodat zboží, měl by ho 
spotřebitel na trvalém nosiči vyzvat 
k provedení dodávky ve lhůtě nejméně 
sedmi dnů a sdělit mu svůj úmysl 
odstoupit od smlouvy, pokud dodávka 
nebude splněna. Při bezvýsledném 
uplynutí této lhůty může spotřebitel od 
smlouvy odstoupit. Aniž jsou dotčena 
práva spotřebitele na odškodnění, měl by 
mít v případě již provedené platby nárok 
na vrácení peněz během sedmi dnů od 
odstoupení od smlouvy. Členské státy by 
měly mít možnost přijmout nebo ponechat 
v platnosti vnitrostátní právní předpisy 
o jiných možnostech nápravy při nedodání 
ve lhůtě, již stanoví spotřebitel, aby byla 
zajištěna vyšší úroveň ochrany pro 
spotřebitele.

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 17.

Pozměňovací návrh 336
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Jestliže obchodník nesplnil svou 
povinnost dodat zboží, měl by ho 
spotřebitel na trvalém nosiči vyzvat 
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k provedení dodávky v přiměřené lhůtě 
a sdělit mu svůj úmysl odstoupit od 
smlouvy, pokud dodávka nebude splněna. 
Spotřebitel by měl mít v případě již 
provedené platby nárok na vrácení peněz 
během sedmi dnů od odstoupení od 
smlouvy. Členské státy by měly mít 
možnost přijmout nebo ponechat 
v platnosti vnitrostátní právní předpisy 
o jiných možnostech nápravy při nedodání 
ve lhůtě, již stanoví spotřebitel, aby byla 
zajištěna vyšší úroveň ochrany pro 
spotřebitele.

Or.de

Odůvodnění

Náhrada škody je jako důsledek prodlení s dodáním zboží podle vnitrostátního práva možná. V 
zájmu jednoznačného vymezení by proto tento aspekt neměl být vyjasněn v „harmonizovaném“ čl. 
22 odst. 2, nýbrž v novém čl. 22 odst. 2a.

Pozměňovací návrh 337
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pokud jde o prodej zboží 
spotřebitelům, dodání zboží probíhá 
různým způsobem. Pouze pravidlo, z nějž 
lze učinit libovolnou výjimku, umožní 
flexibilitu nutnou pro zohlednění různých 
možností. Spotřebitel by měl být chráněn 
před rizikem ztráty nebo poškození zboží, 
k nimž došlo během přepravy, kterou 
zařídil nebo provedl obchodník. Nové 
pravidlo o přenosu rizika by se nemělo
použít v případě, kdy se spotřebitel 
nepřiměřeně zpozdí s převzetím zboží 
(například když si nevyzvedne zboží na 
poště ve lhůtě, kterou pošta stanovila). Za 

(38) Jelikož dodání prodaného zboží 
spotřebitelům probíhá různým způsobem, 
a to buď okamžitě, nebo k pozdějšímu 
datu, je nezbytné, aby obchodník 
v případě pozdějšího dodání uvedl lhůtu, 
do níž se zavazuje zboží dodat. Spotřebitel 
by měl být chráněn před rizikem ztráty 
nebo poškození zboží, k nimž došlo během 
přepravy, kterou zařídil nebo provedl 
obchodník. Nové pravidlo o přenosu rizika 
by se nemělo použít v případě, kdy se 
spotřebitel nepřiměřeně zpozdí s převzetím 
zboží (například když si nevyzvedne zboží 
na poště ve lhůtě, kterou pošta stanovila). 
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těchto okolností by měl po termínu dodání 
dohodnutém s obchodníkem nést riziko 
ztráty nebo poškození zboží spotřebitel.

Za těchto okolností by měl po termínu 
dodání dohodnutém s obchodníkem nést 
riziko ztráty nebo poškození zboží 
spotřebitel.

Or.fr

Pozměňovací návrh 338
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Pokud jde o dodání, mělo by být 
stanoveno, že pokud obchodník překročí 
uvedenou lhůtu pro dodání o více než 
sedm dní, musí mít spotřebitel možnost od 
smlouvy odstoupit a požadovat vrácení 
všech částek zaplacených v souvislosti se 
smlouvou. V takovém případě se smlouva 
požaduje za zrušenou okamžikem, kdy 
obchodník obdržel písemné vyrozumění, 
jímž jej spotřebitel informuje o svém 
rozhodnutí, pokud mezitím nedošlo 
k dodání zboží. Obchodník je povinen v co 
nejkratší lhůtě, nejpozději však do sedmi 
dnů od doručení oznámení o odstoupení 
od smlouvy, vrátit všechny částky, které 
byly zaplaceny v souvislosti se smlouvou.

Or.fr

Pozměňovací návrh 339
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38b) Jednotný a společný pojem souladu 
se smlouvou, vymezený za účelem posílit 
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ochranu spotřebitele, poskytne 
obchodníkům a spotřebitelům vyšší míru 
právní jistoty.

Or.fr

Pozměňovací návrh 340
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) U mnohých obchodů spotřebitelům 
není dán dostatečný výběr způsobu platby 
nebo je jim účtován poplatek, pokud 
některý způsob odmítnou. Tuto situaci je 
potřeba zohlednit v ustanovení, které 
zajistí, že obchodník spotřebiteli nabídne 
různé způsoby platby, jež budou v případě 
smluv uzavíraných na dálku zahrnovat 
elektronické i tradiční způsoby platby. 
Takovým příkladem tradičního systému 
platby by byla možnost vytisknout 
objednávku z internetových stránek 
obchodníka, která by byla následně 
zaplacena v hotovosti v bance nebo na 
jakémkoli jiném kontaktním místě 
obchodníka.

Or.en

Pozměňovací návrh 341
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Jestliže je zboží v rozporu se (40) Jestliže je zboží v rozporu se 
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smlouvou, měl by mít spotřebitel v první 
řadě možnost požádat obchodníka 
o opravu nebo výměnu zboží za jiné dle 
uvážení obchodníka, pokud obchodník
neprokáže, že uvedená náprava je 
nepřípustná, nemožná nebo by pro něj
představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž 
obchodníka by měla být určena objektivně 
s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník 
v rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

smlouvou, měl by mít spotřebitel možnost 
volby mezi způsoby nápravy (oprava, 
výměna, snížení ceny či odstoupení od 
smlouvy). Spotřebitel však smí odstoupit 
od smlouvy pouze tehdy, pokud rozpor se 
smlouvou není nevýznamný. Kromě toho 
spotřebitel nemůže požadovat opravu nebo 
výměnu v případě, že obchodník prokáže, 
že je to nepřípustné, nemožné nebo by to 
pro něj představovalo nepřiměřenou zátěž. 
Nedostatek náhradních dílů by neměl 
představovat oprávněný důvod pro to, že 
obchodník v rozumné lhůtě či bez 
nepřiměřené zátěže neprovedl nápravu 
rozporu se smlouvou.

Or.fr

Pozměňovací návrh 342
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel v první 
řadě možnost požádat obchodníka 
o opravu nebo výměnu zboží za jiné dle 
uvážení obchodníka, pokud obchodník 
neprokáže, že uvedená náprava je 
nepřípustná, nemožná nebo by pro něj 
představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž 
obchodníka by měla být určena objektivně 
s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník 
v rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel právo 
volby mezi opravou zboží, jeho výměnou, 
snížením ceny či odstoupením od smlouvy. 
V případě, že spotřebitel požádá 
obchodníka o opravu nebo výměnu zboží, 
uvedená náprava musí být provedena v co 
nejkratší lhůtě, pokud obchodník 
neprokáže, že uvedená náprava je 
nepřípustná, nemožná nebo by pro něj 
představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž 
obchodníka by měla být určena objektivně 
s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník 
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v rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

Or.fr

Odůvodnění

Volba mezi způsoby nápravy musí náležet spotřebiteli, a nikoli obchodníkovi.

Pozměňovací návrh 343
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel v první 
řadě možnost požádat obchodníka 
o opravu nebo výměnu zboží za jiné dle 
uvážení obchodníka, pokud obchodník 
neprokáže, že uvedená náprava je 
nepřípustná, nemožná nebo by pro něj 
představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž 
obchodníka by měla být určena objektivně 
s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník 
v rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

(40) Nejprve může spotřebitel požadovat 
u prodávajícího opravu zboží nebo jeho 
nahrazení, ledaže by takové zjednání 
nápravy bylo neproveditelné nebo 
neúměrné. Mělo by být objektivně 
posouzeno, zda je takové zjednání nápravy 
neúměrné. Neúměrné by mělo být takové 
zjednání nápravy, které v porovnání 
s jinými formami přináší nepřiměřené 
náklady. Toto porovnání lze provést např. 
také ve vztahu mezi opravou 
a odstoupením od smlouvy; při odpovědi 
na otázku, zda se jedná o nepřiměřené 
náklady, bude rozhodující, zda náklady na 
zjednání takové nápravy by byly 
jednoznačně vyšší než náklady na 
zjednání jiné formy nápravy.

Or.de

Odůvodnění

Stávající hierarchie možností realizace záruky by měla zůstat zachována. Přezkum nepřiměřenosti 
by měl být možný např. také ve vztahu mezi opravou a odstoupením od smlouvy.
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Pozměňovací návrh 344
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel v první 
řadě možnost požádat obchodníka 
o opravu nebo výměnu zboží za jiné dle 
uvážení obchodníka, pokud obchodník 
neprokáže, že uvedená náprava je 
nepřípustná, nemožná nebo by pro něj 
představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž 
obchodníka by měla být určena objektivně 
s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník 
v rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel vždy
možnost volby mezi různými způsoby 
nápravy, jež stanoví tato směrnice. 
Spotřebitel by měl být oprávněn požádat 
obchodníka o opravu nebo výměnu zboží, 
o snížení ceny nebo o odstoupení od 
smlouvy.

Or.en

Pozměňovací návrh 345
Kyriakos Triantafyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel v první 
řadě možnost požádat obchodníka o 
opravu nebo výměnu zboží za jiné dle 
uvážení obchodníka, pokud obchodník 
neprokáže, že uvedená náprava je 
nepřípustná, nemožná nebo by pro něj 
představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž 
obchodníka by měla být určena objektivně 

Jestliže je zboží v rozporu se smlouvou, 
měl by mít spotřebitel v první řadě 
možnost vybrat si mezi opravou či 
výměnou produktu, snížením ceny nebo
zrušením smlouvy, pokud obchodník 
neprokáže, že uvedená náprava je 
nepřípustná, nemožná nebo by pro něj 
představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž 
obchodníka by měla být určena objektivně 
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s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník v 
rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník v 
rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

Or.el

Odůvodnění

Způsob kompenzace nedostatku spočívajícího v tom, že produkt je v rozporu se smlouvou, by si měl 
v každém případě vybrat spotřebitel.

Pozměňovací návrh 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel v první 
řadě možnost požádat obchodníka o opravu 
nebo výměnu zboží za jiné dle uvážení 
obchodníka, pokud obchodník neprokáže, 
že uvedená náprava je nepřípustná, 
nemožná nebo by pro něj představovala 
nepřiměřenou zátěž. Zátěž obchodníka by 
měla být určena objektivně s přihlédnutím 
k nákladům vzniklým obchodníkovi při 
nápravě rozporu se smlouvou, k hodnotě 
zboží a závažnosti rozporu se smlouvou. 
Nedostatek náhradních dílů by neměl 
představovat oprávněný důvod pro to, že 
obchodník v rozumné lhůtě či bez 
nepřiměřené zátěže neprovedl nápravu 
rozporu se smlouvou.

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel v první 
řadě možnost požádat obchodníka o opravu 
nebo výměnu zboží za jiné dle svého
uvážení, pokud obchodník neprokáže, že 
uvedená náprava je nepřípustná, nemožná 
nebo by pro něj představovala 
nepřiměřenou zátěž. Zátěž obchodníka by 
měla být určena objektivně s přihlédnutím 
k nákladům vzniklým obchodníkovi při 
nápravě rozporu se smlouvou, k hodnotě 
zboží a závažnosti rozporu se smlouvou. 
Nedostatek náhradních dílů by neměl 
představovat oprávněný důvod pro to, že 
obchodník v rozumné lhůtě či bez 
nepřiměřené zátěže neprovedl nápravu 
rozporu se smlouvou.

Or.el
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Pozměňovací návrh 347
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel v první 
řadě možnost požádat obchodníka 
o opravu nebo výměnu zboží za jiné dle 
uvážení obchodníka, pokud obchodník 
neprokáže, že uvedená náprava je 
nepřípustná, nemožná nebo by pro něj 
představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž 
obchodníka by měla být určena objektivně 
s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník 
v rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, má spotřebitel podle vlastní 
volby právo na opravu nebo výměnu zboží, 
pokud obchodník neprokáže, že uvedená 
náprava je nepřípustná, nemožná nebo by 
pro něj představovala nepřiměřenou zátěž. 
Navíc spotřebitel může zpravidla po dobu 
30 dnů od doručení zboží smlouvu ukončit 
a dostat zpět plnou cenu. Zátěž 
obchodníka by měla být určena objektivně 
s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník 
v rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

Or.en

Pozměňovací návrh 348
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel v první 
řadě možnost požádat obchodníka 
o opravu nebo výměnu zboží za jiné dle 
uvážení obchodníka, pokud obchodník 
neprokáže, že uvedená náprava je 
nepřípustná, nemožná nebo by pro něj 
představovala nepřiměřenou zátěž. Zátěž 

(40) Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel vždy
možnost volby mezi různými způsoby 
nápravy, jež stanoví tato směrnice. 
Spotřebitel by měl být oprávněn požádat 
obchodníka o opravu nebo výměnu zboží, 
o snížení ceny nebo o odstoupení od 
smlouvy.
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obchodníka by měla být určena objektivně 
s přihlédnutím k nákladům vzniklým 
obchodníkovi při nápravě rozporu se 
smlouvou, k hodnotě zboží a závažnosti 
rozporu se smlouvou. Nedostatek 
náhradních dílů by neměl představovat 
oprávněný důvod pro to, že obchodník 
v rozumné lhůtě či bez nepřiměřené zátěže 
neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

Or.en

Pozměňovací návrh 349
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Spotřebitel by neměl nést žádné 
náklady související s nápravou rozporu se 
smlouvou, zejména výdaje na poštovné, 
práci a materiál.Kromě toho by spotřebitel 
neměl platit obchodníkovi náhradu za 
používání vadného zboží.

(41) Spotřebitel by neměl nést žádné 
náklady související s nápravou rozporu se 
smlouvou, zejména výdaje na poštovné, 
práci a materiál, ani náklady na 
odstranění rozporu se smlouvou, pokud si 
odstranění rozporu se smlouvou sjedná u 
jiného odborně způsobilého obchodníka, 
než je konečný prodávající či stanovená 
servisní organizace. Kromě toho by 
spotřebitel neměl platit obchodníkovi 
náhradu za používání vadného zboží.

Or.cs

 Odůvodnění

Tato úprava má zabránit sporům ohledně zrušení záruky pro neodborný zásah spotřebitele do 
zboží.
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Pozměňovací návrh 350
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Spotřebitel by neměl nést žádné 
náklady související s nápravou rozporu se 
smlouvou, zejména výdaje na poštovné, 
práci a materiál. Kromě toho by spotřebitel 
neměl platit obchodníkovi náhradu za 
používání vadného zboží.

(41) Spotřebitel by neměl nést žádné 
náklady související s uvedením zboží do 
souladu se smlouvou, zejména výdaje na 
poštovné, práci a materiál. Členské státy 
mohou stanovit, že plnění, jež má být 
spotřebiteli poskytnuto, může být sníženo 
s ohledem na používání zboží 
spotřebitelem od jeho dodání.

Or.de

Odůvodnění

Vyloučení nároku z bezdůvodného obohacení, který by zohlednil předchozí používání věci, pro 
všechny případy by na tomto místě bylo nepřiměřené a umožnilo by zneužívání. Kromě toho by zde 
byl uplatněn sankční prvek, který nemá v oblasti občanského práva obecně, a především také 
v oblasti práva odpovědnosti v závazkových vztazích, místo.

Pozměňovací návrh 351
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se 
smlouvou napravit nebo se o to více než 
jednou bez úspěchu pokusil, měl by mít 
spotřebitel nárok na to, aby si sám zvolil 
jakoukoli dostupnou nápravu. Odmítnutí 
obchodníka může být explicitní nebo 
implicitní, přičemž implicitním 
odmítnutím se rozumí situace, kdy 
obchodník nereaguje na žádost 
spotřebitele o nápravu rozporu se 

vypouští se
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smlouvou nebo ji ignoruje.

Or.fr

(Viz pozměňovací návrh, který předložil Hoang Ngoc k bodu odůvodnění 40.)

Odůvodnění

Volba mezi způsoby nápravy musí náležet spotřebiteli v každém případě, a nikoli pouze v případě 
odmítnutí nápravy či jejího neúspěšného provedení ze strany obchodníka.

Pozměňovací návrh 352
Kyriakos Triantafyllides

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se 
smlouvou napravit nebo se o to více než 
jednou bez úspěchu pokusil, měl by mít 
spotřebitel nárok na to, aby si sám zvolil 
jakoukoli dostupnou nápravu. Odmítnutí 
obchodníka může být explicitní nebo 
implicitní, přičemž implicitním 
odmítnutím se rozumí situace, kdy 
obchodník nereaguje na žádost 
spotřebitele o nápravu rozporu se 
smlouvou nebo ji ignoruje.

vypouští se

Or.el

Pozměňovací návrh 353
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se 
smlouvou napravit nebo se o to více než 
jednou bez úspěchu pokusil, měl by mít 

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se 
smlouvou napravit nebo se o to bez 
úspěchu pokusil, měl by mít spotřebitel 
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spotřebitel nárok na to, aby si sám zvolil 
jakoukoli dostupnou nápravu. Odmítnutí 
obchodníka může být explicitní nebo 
implicitní, přičemž implicitním 
odmítnutím se rozumí situace, kdy
obchodník nereaguje na žádost spotřebitele 
o nápravu rozporu se smlouvou nebo ji 
ignoruje.

nárok na to, aby si sám zvolil jakoukoli 
dostupnou nápravu. Odmítnutí obchodníka 
může být explicitní nebo implicitní. 
Odmítnutí je implicitní, pokud obchodník 
nereaguje na žádost spotřebitele o nápravu 
rozporu se smlouvou nebo ji ignoruje.
Členské státy by měly určit právní 
nástroje, k jejichž použití se mohou 
spotřebitelé po odmítnutí obchodníka 
nebo po jeho neúspěšném pokusu o 
nápravu rozporu se smlouvou uchýlit. 

Or.it

Pozměňovací návrh 354
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se 
smlouvou napravit nebo se o to více než 
jednou bez úspěchu pokusil, měl by mít 
spotřebitel nárok na to, aby si sám zvolil 
jakoukoli dostupnou nápravu. Odmítnutí 
obchodníka může být explicitní nebo 
implicitní, přičemž implicitním 
odmítnutím se rozumí situace, kdy 
obchodník nereaguje na žádost 
spotřebitele o nápravu rozporu se 
smlouvou nebo ji ignoruje.

(42) Pokud je zvolenou nápravou rozporu 
se smlouvou oprava či výměna, je potřeba 
stanovit, v jakém případě může spotřebitel 
přesto požadovat odstoupení od smlouvy 
nebo snížení ceny.

Or.fr

Pozměňovací návrh 355
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se 
smlouvou napravit nebo se o to více než 
jednou bez úspěchu pokusil, měl by mít
spotřebitel nárok na to, aby si sám zvolil 
jakoukoli dostupnou nápravu. Odmítnutí 
obchodníka může být explicitní nebo 
implicitní, přičemž implicitním 
odmítnutím se rozumí situace, kdy 
obchodník nereaguje na žádost 
spotřebitele o nápravu rozporu se 
smlouvou nebo ji ignoruje.

(42) Spotřebitel by měl mít nárok na to, 
aby si sám zvolil jakoukoli dostupnou 
nápravu, pokud nemá nárok na nápravu 
nebo nahrazení. Členské státy mají 
možnost přijmout nebo zachovat 
vnitrostátní právní předpisy o svobodné 
volbě možností nápravy při rozporu zboží 
se smlouvou, aby byla zajištěna vyšší 
úroveň ochrany pro spotřebitele. 
Vnitrostátní právní předpisy však musí být 
v souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie, a nesmí zejména 
narušovat uskutečnění cíle směrnice, a to 
dosažení řádného fungování vnitřního 
trhu a zamezení narušení hospodářské 
soutěže v Unii. Navíc musí být vnitrostátní 
právní předpisy vhodné a přiměřené 
s ohledem na dosažení cílů, jež sledují.

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 22.

Pozměňovací návrh 356
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se 
smlouvou napravit nebo se o to více než 
jednou bez úspěchu pokusil, měl by mít 
spotřebitel nárok na to, aby si sám zvolil 
jakoukoli dostupnou nápravu. Odmítnutí 
obchodníka může být explicitní nebo 
implicitní, přičemž implicitním odmítnutím 
se rozumí situace, kdy obchodník 
nereaguje na žádost spotřebitele o nápravu 

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se 
smlouvou napravit nebo se o to alespoň 
dvakrát bez úspěchu pokusil, měl by mít 
spotřebitel nárok na to, aby si sám zvolil 
jakoukoli dostupnou nápravu. Odmítnutí 
obchodníka může být explicitní nebo 
implicitní, přičemž implicitním odmítnutím 
se rozumí situace, kdy obchodník 
nereaguje na žádost spotřebitele o nápravu 
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rozporu se smlouvou nebo ji ignoruje. rozporu se smlouvou nebo ji ignoruje.

Or.de

Pozměňovací návrh 357
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se 
smlouvou napravit nebo se o to více než 
jednou bez úspěchu pokusil, měl by mít 
spotřebitel nárok na to, aby si sám zvolil 
jakoukoli dostupnou nápravu. Odmítnutí 
obchodníka může být explicitní nebo 
implicitní, přičemž implicitním odmítnutím 
se rozumí situace, kdy obchodník 
nereaguje na žádost spotřebitele o nápravu 
rozporu se smlouvou nebo ji ignoruje.

(42) Pokud připadá v úvahu více možností, 
měl by mít spotřebitel nárok na to, aby si 
sám zvolil jakoukoli dostupnou nápravu.
To by se týkalo zejména případu, kdy 
obchodník odmítl rozpor se smlouvou 
napravit nebo se o to bez úspěchu pokusí, 
nebo pokud obchodník nápravou rozporu 
způsobil nebo způsobí spotřebiteli značné 
potíže. Odmítnutí obchodníka může být 
explicitní nebo implicitní, přičemž 
implicitním odmítnutím se rozumí situace, 
kdy obchodník nereaguje na žádost 
spotřebitele o nápravu rozporu se 
smlouvou nebo ji ignoruje. Otázku, zda 
obchodník nápravou rozporu způsobí 
spotřebiteli značné potíže nebo 
pravděpodobně nebude schopen rozpor 
napravit, je potřeba posoudit na základě 
objektivních důvodů, jako je například 
špatný poprodejní servis poskytovaný 
spotřebiteli.

Or.en

Pozměňovací návrh 358
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Je potřeba stanovit, že odpovědnost 
obchodníka může být v určitých případech 
dána i v případě rozporu se smlouvou, 
který existuje již v okamžiku přechodu 
nebezpečí na spotřebitele, ačkoli se tento 
rozpor projeví až následně.

Or.fr

Pozměňovací návrh 359
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42b) Spotřebiteli by měla být dána pro 
rozpory se smlouvou dvouletá záruční 
lhůta. Není-li prokázán opak, mělo by se 
v jeho prospěch mít za to, že rozpory se 
smlouvou, které se objevily v průběhu 
šesti měsíců po přenosu rizika, existovaly 
již v okamžiku přenosu rizika. Členské 
státy by měly mít možnost přijmout nebo 
ponechat v platnosti vnitrostátní právní 
předpisy týkající se záručních lhůt, doby 
trvání obrácení důkazního břemene nebo 
přijmout či ponechat v platnosti zvláštní 
pravidla pro značné rozpory se smlouvou, 
které se projeví po uplynutí záruční lhůty, 
aby byla zajištěna vyšší úroveň ochrany 
pro spotřebitele. Vnitrostátní právní 
předpisy však musí být v souladu se 
Smlouvou o fungování Evropské unie, 
a nesmí zejména narušovat uskutečnění 
cíle směrnice, a to dosažení řádného 
fungování vnitřního trhu a zamezení 
narušení hospodářské soutěže v Unii. 
Navíc musí být vnitrostátní právní 
předpisy vhodné a přiměřené s ohledem 
na dosažení cílů, jež sledují.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 24.

Pozměňovací návrh 360
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42b) Je potřeba stanovit, že členské státy 
mohou ve své vnitrostátní právní úpravě 
ponechat v platnosti ustanovení platná 
v okamžiku přijetí této směrnice, podle 
nichž odpovědnost obchodníka začíná od 
okamžiku, kdy spotřebitel zjistí rozpor se 
smlouvou.

Or.fr

Pozměňovací návrh 361
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Směrnice 1999/44/ES umožnila 
členským státům stanovit lhůtu alespoň 
dvou měsíců, během níž měl spotřebitel 
obchodníkovi oznámit jakýkoli rozpor se 
smlouvou. Odlišné prováděcí předpisy 
tvoří překážky obchodu. Proto je nezbytné 
odstranit tuto regulatorní možnost 
a vytvořit větší právní jistotu tím, že 
spotřebitelé budou mít povinnost 
informovat obchodníka o rozporu se 

vypouští se
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smlouvou do dvou měsíců od jeho zjištění.

Or.en

Pozměňovací návrh 362
Matteo Salvini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Jak ukazují právní předpisy i 
judikatura v dané oblasti, v jednotlivých 
členských státech vyvstává stále větší 
potřeba zaručit spotřebitelům vyšší úroveň 
ochrany. Vzhledem k této tendenci a ke 
zkušenostem z provádění předešlé 
směrnice 1999/44/ES by mohlo být 
užitečné stanovit, že výrobce má přímou 
odpovědnost za jím způsobené závady.

Or.it

Pozměňovací návrh 363
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Je nezbytné zavést přímou 
odpovědnost výrobce za vadný produkt. 
Dosažení cíle podpořit a zvýšit 
spotřebitelskou důvěru v přeshraniční 
obchodování by velmi pomohlo zavedení 
přímé odpovědnosti výrobce za vadný 
produkt.

Or.en
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Pozměňovací návrh 364
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Někteří obchodníci nebo výrobci 
nabízejí spotřebitelům obchodní záruky. Za 
účelem zajištění toho, aby spotřebitel nebyl 
klamán, by obchodní záruky měly 
obsahovat určité informace, mimo jiné 
dobu jejich platnosti, místní působnost 
a prohlášení, že obchodní zárukou nejsou 
dotčena práva spotřebitele.

(44) Někteří obchodníci nebo výrobci 
nabízejí spotřebitelům obchodní záruky. Za 
účelem zajištění toho, aby spotřebitel nebyl 
klamán, by obchodní záruky měly 
obsahovat určité informace, mimo jiné 
dobu jejich platnosti, místní působnost 
a prohlášení, že obchodní zárukou nejsou 
v rámci platných vnitrostátních předpisů 
dotčena práva spotřebitele stanovená 
v rámci platné vnitrostátní právní úpravy, 
ani práva stanovená v této směrnici.

Or.fr

Odůvodnění

Práva spotřebitele jsou stanovena jak platnou vnitrostátní právní úpravou, tak touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Někteří obchodníci nebo výrobci nabízejí 
spotřebitelům obchodní záruky. Za účelem 
zajištění toho, aby spotřebitel nebyl 
klamán, by obchodní záruky měly 
obsahovat určité informace, mimo jiné 
dobu jejich platnosti, místní působnost a 
prohlášení, že obchodní zárukou nejsou 
dotčena práva spotřebitele.

(44) Někteří obchodníci nebo výrobci 
nabízejí spotřebitelům obchodní záruky. Za 
účelem zajištění toho, aby spotřebitel nebyl 
klamán, by obchodní záruky měly 
obsahovat určité informace, mimo jiné 
dobu jejich platnosti, místní působnost a 
prohlášení, že obchodní zárukou nejsou 
dotčena práva spotřebitele. Tyto informace 
musí být poskytovány v jazyce, kterému 
spotřebitel rozumí.
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Or.el

Pozměňovací návrh 366
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Je nezbytné chránit spotřebitele před 
nepřiměřenými smluvními podmínkami, 
které nebyly sjednány individuálně, jako 
jsou běžné smluvní podmínky. Pravidlo 
týkající se nepřiměřených podmínek by se 
nemělo vztahovat na podmínky, se kterými 
spotřebitel souhlasil po předchozí dohodě. 
Možnost volby mezi různými smluvními 
podmínkami, které formuloval obchodník 
nebo třetí strana jménem obchodníka, by 
neměla být považována za dohodu.

(45) Je nezbytné chránit spotřebitele před 
nepřiměřenými smluvními podmínkami.

Ochrana před nepřiměřenými 
podmínkami by se měla rozšířit na 
individuálně sjednané podmínky, neboť 
spotřebiteli chybí dostatečná vyjednávací 
síla potřebná k ovlivnění obsahu smlouvy 
při individuálním jednání.

Or.en

Pozměňovací návrh 367
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Ustanovení o nepřiměřených 
smluvních podmínkách by se nemělo 
vztahovat na smluvní podmínky, které 
přímo nebo nepřímo odrážejí závazná 
právní ustanovení členských států, která 
jsou v souladu s právem Společenství. 

vypouští se
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Podobně podmínky, které odrážejí zásady 
nebo ustanovení mezinárodních úmluv, 
jejichž stranami jsou členské státy nebo 
Společenství, zejména v oblasti dopravy, 
by neměly být podrobeny zkoušce 
nepřiměřenosti.

Or.en

Pozměňovací návrh 368
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné. Obchodníci 
by měli mít možnost volby, pokud jde o 
druh nebo velikost písma, které použijí pro 
vyhotovení smluvních podmínek. 
Spotřebiteli by mělo být umožněno si 
podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, 
a to tím způsobem, že mu jsou na požádání 
poskytnuty (v případě smluv uzavíraných v 
obchodních prostorách) nebo mu jsou dány 
k dispozici jiným způsobem (např. na 
internetových stránkách obchodníka, v 
případě smluv uzavíraných na dálku) nebo 
jsou standardní podmínky připojeny k 
objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka u 
internetových transakcí.

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce pouze jednou velikostí písma a 
měly by být čitelné. Obchodníci by měli 
mít možnost volby, pokud jde o druh nebo 
velikost písma, které použijí pro 
vyhotovení smluvních podmínek. 
Spotřebiteli by mělo být umožněno si 
podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, 
a to tím způsobem, že mu jsou na požádání 
poskytnuty (v případě smluv uzavíraných v 
obchodních prostorách) nebo mu jsou dány 
k dispozici jiným způsobem (např. na 
internetových stránkách obchodníka, v 
případě smluv uzavíraných na dálku) nebo 
jsou standardní podmínky připojeny k 
objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka u 
internetových transakcí.

Or.cs
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 Odůvodnění

Do pozměňovacího návrhu doporučuji zapracovat povinnost uvádět konkrétní smluvní podmínky 
pouze jednou velikostí písma, neboť největším problémem současné praxe v některých členských 
státech Unie je uvádění těch nejpodstatnějších informací smlouvy výjimečně drobným písmem, což 
omezuje zvláště práva na řádné informace u seniorů.

Pozměňovací návrh 369
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné. Obchodníci 
by měli mít možnost volby, pokud jde 
o druh nebo velikost písma, které použijí 
pro vyhotovení smluvních podmínek.
Spotřebiteli by mělo být umožněno si 
podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, 
a to tím způsobem, že mu jsou na požádání
poskytnuty (v případě smluv uzavíraných 
v obchodních prostorách) nebo mu jsou 
dány k dispozici jiným způsobem (např. na 
internetových stránkách obchodníka, 
v případě smluv uzavíraných na dálku) 
nebo jsou standardní podmínky připojeny 
k objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být písemně stvrzeny na 
trvalém nosiči. Spotřebiteli by mělo být 
umožněno si podmínky přečíst před 
uzavřením smlouvy, a to tím způsobem, že 
mu jsou poskytnuty nebo mu jsou dány 
k dispozici jiným způsobem a na místě, 
kde je může spotřebitel rozumně očekávat
(např. umístěné viditelně na internetových 
stránkách obchodníka, v případě smluv 
uzavíraných na dálku) nebo jsou standardní 
podmínky připojeny k objednávkovému 
formuláři (v případě smluv uzavíraných 
mimo obchodní prostory). Obchodník by 
měl požadovat předchozí výslovný souhlas 
spotřebitele pro každou dodatečnou platbu 
kromě úhrady za hlavní smluvní závazek 
obchodníka. Mělo by být zakázáno 
podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

Or.fr
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Pozměňovací návrh 370
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné. Obchodníci 
by měli mít možnost volby, pokud jde 
o druh nebo velikost písma, které použijí 
pro vyhotovení smluvních podmínek.
Spotřebiteli by mělo být umožněno si 
podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, 
a to tím způsobem, že mu jsou na požádání 
poskytnuty (v případě smluv uzavíraných 
v obchodních prostorách) nebo mu jsou 
dány k dispozici jiným způsobem (např. na 
internetových stránkách obchodníka, 
v případě smluv uzavíraných na dálku) 
nebo jsou standardní podmínky připojeny 
k objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné. Smluvní 
podmínky musí být vyhotoveny ve stejné 
velikosti písma. Spotřebiteli by mělo být 
umožněno si podmínky přečíst před 
uzavřením smlouvy, a to tím způsobem, že 
mu jsou na požádání poskytnuty (v případě 
smluv uzavíraných v obchodních 
prostorách) nebo mu jsou dány k dispozici 
jiným způsobem (např. na internetových 
stránkách obchodníka, v případě smluv 
uzavíraných na dálku) nebo jsou standardní 
podmínky připojeny k objednávkovému 
formuláři (v případě smluv uzavíraných 
mimo obchodní prostory). Obchodník by 
měl požadovat výslovný souhlas 
spotřebitele pro každou dodatečnou platbu 
kromě úhrady za hlavní smluvní závazek 
obchodníka. Mělo by být zakázáno 
podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

Or.en

Pozměňovací návrh 371
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být (47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
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vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné. Obchodníci 
by měli mít možnost volby, pokud jde 
o druh nebo velikost písma, které použijí 
pro vyhotovení smluvních podmínek.
Spotřebiteli by mělo být umožněno si 
podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, 
a to tím způsobem, že mu jsou na požádání 
poskytnuty (v případě smluv uzavíraných 
v obchodních prostorách) nebo mu jsou 
dány k dispozici jiným způsobem (např. na 
internetových stránkách obchodníka, 
v případě smluv uzavíraných na dálku) 
nebo jsou standardní podmínky připojeny 
k objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné a snadno 
a trvale dostupné v jazyce, v němž je 
smlouva uzavřena. Spotřebiteli by mělo 
být umožněno si podmínky přečíst před 
uzavřením smlouvy, a to tím způsobem, že 
mu jsou na požádání poskytnuty (v případě 
smluv uzavíraných v obchodních 
prostorách) nebo mu jsou dány k dispozici 
jiným způsobem na místě, kde by je 
spotřebitel mohl odůvodněně hledat (např. 
jasně uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka, v případě smluv uzavíraných 
na dálku) nebo jsou standardní podmínky 
připojeny k objednávkovému formuláři (v 
případě smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
předchozí výslovný souhlas spotřebitele 
pro každou dodatečnou platbu kromě 
úhrady za hlavní smluvní závazek 
obchodníka. Mělo by být zakázáno 
podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

Or.en

Pozměňovací návrh 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné. Obchodníci 
by měli mít možnost volby, pokud jde 
o druh nebo velikost písma, které použijí 
pro vyhotovení smluvních podmínek.
Spotřebiteli by mělo být umožněno si 
podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, 
a to tím způsobem, že mu jsou na požádání 

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné. Spotřebiteli 
by mělo být umožněno si podmínky přečíst 
před uzavřením smlouvy, a to tím 
způsobem, že mu jsou na požádání 
poskytnuty (v případě smluv uzavíraných 
v obchodních prostorách) nebo mu jsou 
dány k dispozici jiným způsobem (např. na 
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poskytnuty (v případě smluv uzavíraných 
v obchodních prostorách) nebo mu jsou 
dány k dispozici jiným způsobem (např. na 
internetových stránkách obchodníka, 
v případě smluv uzavíraných na dálku) 
nebo jsou standardní podmínky připojeny 
k objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

internetových stránkách obchodníka, 
v případě smluv uzavíraných na dálku) 
nebo jsou standardní podmínky připojeny 
k objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

Or.fr

Odůvodnění

Nejeví se jako vhodné ponechat volbu druhu a velikosti písma na obchodníkovi, ačkoli je při této 
volbě potřeba řídit se principy čitelnosti, srozumitelnosti a jasnosti. Studie ukázaly, že velikost 
písma menší než 8 způsobuje, že některé smlouvy jsou nečitelné.

Pozměňovací návrh 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné. Obchodníci 
by měli mít možnost volby, pokud jde o 
druh nebo velikost písma, které použijí pro 
vyhotovení smluvních podmínek. 
Spotřebiteli by mělo být umožněno si 
podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, 
a to tím způsobem, že mu jsou na požádání 
poskytnuty (v případě smluv uzavíraných v 
obchodních prostorách) nebo mu jsou dány 

Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce, měly by být čitelné a v každém 
případě by měly být dostupné 
přinejmenším v jazyce spotřebitele.
Obchodníci by měli mít možnost volby, 
pokud jde o druh nebo velikost písma, 
které použijí pro vyhotovení smluvních 
podmínek, pakliže splňují výše uvedené 
předpoklady a jsou v souladu s požadavky 
členských států. Smluvní podmínky musí 
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k dispozici jiným způsobem (např. na 
internetových stránkách obchodníka, v 
případě smluv uzavíraných na dálku) nebo 
jsou standardní podmínky připojeny k 
objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka u 
internetových transakcí.

být rovněž ve smlouvě uvedeny na dobře 
viditelném místě a musí být v jazyce, ve 
kterém je vyhotovena smlouva. Členské 
státy mohou ve svých právních předpisech 
ponechat v platnosti nebo nově zavést 
dodatečné požadavky na zajištění lepší 
viditelnosti smluvních podmínek.
Spotřebiteli by mělo být umožněno si 
podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, 
a to tím způsobem, že mu jsou na požádání 
poskytnuty (v případě smluv uzavíraných v 
obchodních prostorách) nebo mu jsou dány 
k dispozici jiným způsobem (např. na 
internetových stránkách obchodníka, v 
případě smluv uzavíraných na dálku) nebo 
jsou standardní podmínky připojeny k 
objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka u 
internetových transakcí.

Or.el

Pozměňovací návrh 374
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné. Obchodníci 
by měli mít možnost volby, pokud jde 
o druh nebo velikost písma, které použijí 
pro vyhotovení smluvních podmínek.
Spotřebiteli by mělo být umožněno si 
podmínky přečíst před uzavřením smlouvy, 
a to tím způsobem, že mu jsou na požádání 
poskytnuty (v případě smluv uzavíraných 

(47) Spotřebitelské smlouvy by měly být 
vyhotoveny v jasném a srozumitelném 
jazyce a měly by být čitelné a snadno 
a trvale dostupné v jazyce, v němž je 
smlouva uzavřena. Spotřebiteli by mělo 
být umožněno si podmínky přečíst před 
uzavřením smlouvy, a to tím způsobem, že 
mu jsou na požádání poskytnuty (v případě 
smluv uzavíraných v obchodních 
prostorách) nebo mu jsou dány k dispozici 
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v obchodních prostorách) nebo mu jsou 
dány k dispozici jiným způsobem (např. na 
internetových stránkách obchodníka, 
v případě smluv uzavíraných na dálku) 
nebo jsou standardní podmínky připojeny 
k objednávkovému formuláři (v případě 
smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
výslovný souhlas spotřebitele pro každou 
dodatečnou platbu kromě úhrady za hlavní 
smluvní závazek obchodníka. Mělo by být 
zakázáno podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

jiným způsobem na místě, kde by je 
spotřebitel mohl odůvodněně hledat (např. 
jasně uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka, v případě smluv uzavíraných 
na dálku) nebo jsou standardní podmínky 
připojeny k objednávkovému formuláři (v 
případě smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory). Obchodník by měl požadovat 
předchozí výslovný souhlas spotřebitele 
pro každou dodatečnou platbu kromě 
úhrady za hlavní smluvní závazek 
obchodníka. Mělo by být zakázáno 
podsouvat spotřebiteli souhlas 
prostřednictvím systémů s možností volby, 
jako jsou předem zaškrtnutá políčka 
u internetových transakcí.

Or.en

Pozměňovací návrh 375
Othmar Karas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) To se přitom netýká vnitrostátních 
formálních požadavků ohledně uzavírání 
smluv či jiných formálních požadavků, 
jako je například jazyk smlouvy nebo jako 
jsou podmínky týkající se obsahu či 
formulace smluvních ustanovení pro 
konkrétní odvětví.

Or.de

Odůvodnění

Členské státy by dále měly mít možnost zachovat či stanovit formální požadavky obecného 
závazkového práva, které nejsou považovány za podmínky týkající se vzhledu, jako je například 
podmínka týkající se uzavření smlouvy.
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Pozměňovací návrh 376
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Nepřiměřenost ustanovení 
o zvyšování cen se předpokládá, pokud 
spotřebitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a pokud je konečná 
cena ve srovnání s cenou dohodnutou 
příliš vysoká. To by však nemělo zabránit 
provozovatelům souborných služeb pro 
cesty, aby změnili smluvně stanovenou 
cenu za podmínek uvedených v čl. 4 
odst. 4, 5 a 6 směrnice Rady 90/314/ES.

Or.de

Pozměňovací návrh 377
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Za účelem zajištění právní jistoty 
a lepšího fungování vnitřního trhu by 
směrnice měla obsahovat dva seznamy 
nepřiměřených podmínek. Příloha II 
obsahuje seznam podmínek, jež by za 
všech okolností měly být považovány za 
nepřiměřené. Příloha III obsahuje seznam 
podmínek, jež by měly být považovány za 
nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže 
opak. Tytéž seznamy by měly platit ve 
všech členských státech.

(50) Za účelem zajištění právní jistoty 
a lepšího fungování vnitřního trhu by 
směrnice měla obsahovat dva 
nevyčerpávající seznamy nepřiměřených 
podmínek. Příloha II obsahuje seznam 
podmínek, jež by za všech okolností měly 
být považovány za nepřiměřené. Příloha III 
obsahuje seznam podmínek, jež by měly 
být považovány za nepřiměřené, pokud 
obchodník neprokáže opak. Tytéž seznamy 
by měly platit ve všech členských státech.
Jelikož jsou tyto seznamy nevyčerpávající, 
mohou být sestavovány členskými státy, 
jež mohou ponechat v platnosti nebo 
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přijmout ustanovení poskytující zájmům 
spotřebitele vyšší míru ochrany s cílem 
prohlásit dodatečné smluvní podmínky za 
jakýchkoli okolností za nepřiměřené, resp. 
je prohlásit za podmínky, které jsou 
pravděpodobně nepřiměřené.

Or.fr

Pozměňovací návrh 378
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Za účelem zajištění právní jistoty 
a lepšího fungování vnitřního trhu by 
směrnice měla obsahovat dva seznamy 
nepřiměřených podmínek. Příloha II 
obsahuje seznam podmínek, jež by za 
všech okolností měly být považovány za 
nepřiměřené. Příloha III obsahuje seznam 
podmínek, jež by měly být považovány za 
nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže 
opak. Tytéž seznamy by měly platit ve 
všech členských státech.

(50) Za účelem zajištění právní jistoty 
a lepšího fungování vnitřního trhu by 
směrnice měla obsahovat dva příkladmé 
seznamy nepřiměřených podmínek. Příloha 
II obsahuje seznam podmínek, jež by za 
všech okolností měly být považovány za 
nepřiměřené. Příloha III obsahuje seznam 
podmínek, jež by měly být považovány za 
nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže 
opak.

Or.en

Pozměňovací návrh 379
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Za účelem zajištění právní jistoty 
a lepšího fungování vnitřního trhu by 
směrnice měla obsahovat dva seznamy 

(50) Za účelem zajištění právní jistoty 
a lepšího fungování vnitřního trhu by 
směrnice měla obsahovat dva příkladmé 
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nepřiměřených podmínek. Příloha II 
obsahuje seznam podmínek, jež by za 
všech okolností měly být považovány za 
nepřiměřené. Příloha III obsahuje seznam 
podmínek, jež by měly být považovány za 
nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže 
opak. Tytéž seznamy by měly platit ve 
všech členských státech.

seznamy nepřiměřených podmínek. Příloha 
II obsahuje seznam podmínek, jež by za 
všech okolností měly být považovány za 
nepřiměřené. Příloha III obsahuje seznam 
podmínek, jež by měly být považovány za 
nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže 
opak.

Or.en

Pozměňovací návrh 380
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50a) Pro požadavek, aby spotřebitel 
zakoupil doplňkové zboží či služby, které 
nejsou zahrnuty v ceně hlavní smlouvy, by 
měla platit domněnka nepřiměřenosti. Pro 
případné poplatky, jako jsou například 
sankce za porušení smluvních podmínek, 
by měla platit domněnka nepřiměřenosti, 
pokud jsou zjevně nepřiměřené nákladům 
vzniklým obchodníkovi.

Or.en

Pozměňovací návrh 381
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc změnit přílohy II a III 
o smluvních podmínkách, které mají být 

vypouští se
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považovány za nepřiměřené. Jelikož tato 
opatření mají obecný význam a jejich 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or.en

Pozměňovací návrh 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc změnit přílohy II a III o 
smluvních podmínkách, které mají být 
považovány za nepřiměřené. Jelikož tato 
opatření mají obecný význam a jejich 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

vypouští se

Or.el

Pozměňovací návrh 383
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Zejména by Komisi měla být svěřena 
pravomoc změnit přílohy II a III 
o smluvních podmínkách, které mají být 
považovány za nepřiměřené. Jelikož tato 
opatření mají obecný význam a jejich 

vypouští se
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účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice, musí být přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or.en

Pozměňovací návrh 384
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Komise by měla své pravomoci ke 
změně příloh II a III využít pro zajištění
jednotného provádění pravidel 
o nepřiměřených podmínkách tak, že 
uvedené přílohy doplní o smluvní 
podmínky, jež by za všech okolností měly 
být považovány za nepřiměřené, nebo jež 
by měly být považovány za nepřiměřené, 
pokud obchodník neprokáže opak.

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 385
Damien Abad

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Komise by měla své pravomoci ke 
změně příloh II a III využít pro zajištění 
jednotného provádění pravidel 
o nepřiměřených podmínkách tak, že 
uvedené přílohy doplní o smluvní 
podmínky, jež by za všech okolností měly 

vypouští se
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být považovány za nepřiměřené, nebo jež 
by měly být považovány za nepřiměřené, 
pokud obchodník neprokáže opak.

Or.fr

Pozměňovací návrh 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Komise by měla své pravomoci ke 
změně příloh II a III využít pro zajištění 
jednotného provádění pravidel o 
nepřiměřených podmínkách tak, že 
uvedené přílohy doplní o smluvní 
podmínky, jež by za všech okolností měly 
být považovány za nepřiměřené, nebo jež 
by měly být považovány za nepřiměřené, 
pokud obchodník neprokáže opak.

vypouští se

Or.el

Pozměňovací návrh 387
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Komise by měla své pravomoci ke 
změně příloh II a III využít pro zajištění 
jednotného provádění pravidel
o nepřiměřených podmínkách tak, že 
uvedené přílohy doplní o smluvní 
podmínky, jež by za všech okolností měly 
být považovány za nepřiměřené, nebo jež 
by měly být považovány za nepřiměřené, 
pokud obchodník neprokáže opak.

vypouští se
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Or.en

Pozměňovací návrh 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Členské státy by měly zajistit, aby 
jejich soudy nebo správní orgány měly k 
dispozici přiměřené a účinné prostředky k 
tomu, aby zabránily dalšímu používání 
nepřiměřených podmínek ve 
spotřebitelských smlouvách.

(55) Členské státy by měly zajistit, aby 
jejich soudy nebo správní orgány měly k 
dispozici přiměřené a účinné prostředky k 
tomu, aby zabránily používání 
nepřiměřených podmínek ve 
spotřebitelských smlouvách.

Or.el

Pozměňovací návrh 389
Iliana Ivanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55a) Členské státy by měly zajistit, aby 
jejich vnitrostátní orgány v potřebné míře 
spolupracovaly se sítí ESIC s cílem
reagovat na přeshraniční případy, 
zejména na žádosti projednávané 
v evropských spotřebitelských centrech.

Or.en

Pozměňovací návrh 390
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Osoby nebo organizace považované 
v rámci vnitrostátního práva za ty, které 
mají oprávněný zájem na ochraně 
smluvních práv spotřebitelů, by měly mít 
právní prostředky pro zahájení řízení buď 
u soudu, nebo u správního orgánu, který 
má pravomoc rozhodovat o stížnostech 
nebo dát podnět k příslušnému soudnímu 
řízení.

(57) Osoby nebo organizace považované 
v rámci vnitrostátního práva za ty, které 
mají oprávněný zájem na ochraně 
smluvních práv spotřebitelů, by měly mít 
právní prostředky pro nápravu, mezi něž 
patří možnost zahájení řízení 
o kolektivním odškodnění buď u soudu, 
nebo u správního orgánu, který má 
pravomoc rozhodovat o stížnostech nebo 
dát podnět k příslušnému soudnímu řízení.

Or.en

Pozměňovací návrh 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Osoby nebo organizace považované v 
rámci vnitrostátního práva za ty, které mají 
oprávněný zájem na ochraně smluvních 
práv spotřebitelů, by měly mít právní 
prostředky pro zahájení řízení buď u 
soudu, nebo u správního orgánu, který má
pravomoc rozhodovat o stížnostech nebo 
dát podnět k příslušnému soudnímu řízení.

(57) Osoby nebo organizace považované v 
rámci vnitrostátního práva za ty, které mají 
oprávněný zájem na ochraně smluvních 
práv spotřebitelů, by měly mít právní 
prostředky pro zahájení řízení na zajištění 
kolektivní ochrany nebo pro podání 
stížnosti buď u soudu, nebo u správního 
orgánu, který má pravomoc rozhodovat o 
stížnostech nebo dát podnět k příslušnému 
soudnímu řízení.

Or.el

Pozměňovací návrh 392
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Parlament žádá Komisi, aby 
předložila návrhy týkající se kolektivního 
odškodnění spotřebitelů.

Or.en

Pozměňovací návrh 393
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Evropská komise bude hledat 
nejvhodnější způsob, jak zajistit, aby 
všichni spotřebitelé byli informováni 
o svých právech v místě prodeje.

(60) Evropská komise bude po konzultaci 
s členskými státy a zainteresovanými 
stranami hledat nejvhodnější způsob, jak 
zajistit, aby všichni spotřebitelé byli 
informováni o svých právech v místě 
prodeje.

Or.de

Odůvodnění

Jelikož bude informování spotřebitelů ohledně jejich práv s velkou pravděpodobností spadat do 
oblasti odpovědnosti obchodníků, měli by se obchodníci, stejně jako členské státy, jež jsou příslušné 
k provedení směrnice do vnitrostátního práva, bezpodmínečně podílet na rozhodování o co 
nejvhodnějších a nejpraktičtějších prostředcích k tomuto provedení.

Pozměňovací návrh 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Evropská komise bude hledat (60) Evropská komise bude hledat 
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nejvhodnější způsob, jak zajistit, aby 
všichni spotřebitelé byli informováni o 
svých právech v místě prodeje.

nejvhodnější způsob, jak zajistit, aby 
všichni spotřebitelé byli informováni o 
svých právech v místě prodeje nebo podle 
možnosti i na jiných místech.

Or.el

Pozměňovací návrh 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Je vhodné provést přezkum této 
směrnice, pokud budou zjištěny nějaké 
překážky pro vnitřní trh. Přezkum by mohl 
vést k návrhu Komise na změnu této 
směrnice, který by mohl zahrnovat změny 
jiných právních předpisů týkajících se 
ochrany spotřebitele, které odrážejí 
závazek vyplývající ze strategie 
spotřebitelské politiky Komise, jímž je 
přezkum stávajícího acquis s cílem 
dosáhnout vysoké společné úrovně ochrany 
spotřebitele.

(63) Je vhodné provést přezkum této 
směrnice, pokud budou zjištěny problémy 
týkající se ochrany spotřebitele nebo
nějaké překážky pro vnitřní trh. Přezkum 
by mohl vést k návrhu Komise na změnu 
této směrnice, který by mohl zahrnovat 
změny jiných právních předpisů týkajících 
se ochrany spotřebitele, které odrážejí 
závazek vyplývající ze strategie 
spotřebitelské politiky Komise, jímž je 
přezkum stávajícího acquis s cílem 
dosáhnout vysoké společné úrovně ochrany 
spotřebitele.

Or.el

Pozměňovací návrh 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Pupakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 65

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(65) Jelikož cílů této směrnice nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jich může být lépe dosaženo 
na úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 

(65) Jelikož cílů této směrnice nemůže být 
uspokojivě dosaženo pouze na úrovni 
členských států, a proto jich v některých 
případech může být lépe dosaženo na 
úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
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proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné pro odstranění 
překážek vnitřnímu trhu a dosažení vysoké 
společné úrovně ochrany spotřebitele.

Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné pro odstranění 
překážek vnitřnímu trhu a dosažení vysoké 
společné úrovně ochrany spotřebitele.

Or.el

Pozměňovací návrh 397
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem této směrnice je přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
sblížením určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se smluv mezi spotřebiteli 
a obchodníky.

Účelem této směrnice je dosáhnout vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a přispět 
k řádnému fungování vnitřního trhu 
sblížením určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se smluv mezi spotřebiteli 
a obchodníky.

Or.fr

Pozměňovací návrh 398
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem této směrnice je přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
sblížením určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se smluv mezi spotřebiteli 
a obchodníky.

Účelem této směrnice je dosáhnout vyšší
úrovně ochrany spotřebitele posílením 
důvěry spotřebitele ve vnitřní trh. Zároveň 
by nahrazení čtyř stávajících směrnic 
touto jedinou mělo přispět k ujasnění práv 
spotřebitele. Kromě toho by mělo dojít ke 
sblížení určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se smluv mezi spotřebiteli 
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a obchodníky.

Or.en

Pozměňovací návrh 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem této směrnice je přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
sblížením určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se smluv mezi spotřebiteli 
a obchodníky.

Netýká se českého znění

Or.de

Odůvodnění

Tato změna se týká pouze německého znění a platí pro celý legislativní text; přijetím tohoto 
pozměňovacího návrhu budou nezbytné technické úpravy v celém textu.

Pozměňovací návrh 400
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem této směrnice je přispět k řádnému 
fungování vnitřního trhu a dosáhnout 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele
sblížením určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se smluv mezi spotřebiteli 
a obchodníky.

Účelem této směrnice je dosáhnout vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele a přispět 
k řádnému fungování vnitřního trhu 
sblížením určitých aspektů právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se smluv mezi spotřebiteli 
a obchodníky.
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Or.en

Odůvodnění

Prvořadým cílem této směrnice je dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této kapitoly, což vylučuje více 
či méně přísná ustanovení, jejichž cílem je 
zajistit odlišnou úroveň ochrany 
spotřebitele.

Or.fr

Odůvodnění

Definice musí být předmětem co nejvyšší míry harmonizace, aby se zajistila vyšší míra právní jistoty 
pro podniky.

Pozměňovací návrh 402
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která v rámci svých právních 
úkonů jedná za účelem, který nelze 
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který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

považovat za její živnost, podnikání, 
samostatně výdělečnou činnost nebo 
povolání;

Or.de

Odůvodnění

Pojem právního úkonu je širší než pojem smlouvy, protože zahrnuje nejen synallagmatické, ale také 
jednostranné právní úkony.

Pozměňovací návrh 403
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

1) a) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který převážně nelze považovat za její 
živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

b) Členské státy mohou ponechat 
v platnosti nebo rozšířit uplatňování 
pravidel této směrnice na právnické či 
fyzické osoby, které nejsou „spotřebiteli“ 
ve smyslu písmene a).

Or.en

Odůvodnění

Definice by měla, jak tomu již je v několika členských státech, zahrnovat situace, kdy spotřebitel 
zakoupí zboží či službu zčásti pro soukromé a zčásti pro profesní účely (smíšený účel), stejně jako 
osoby či subjekty, které jsou v podobném postavení jako spotřebitelé, pokud jde o nedostatečnou 
vyjednávací sílu a odborné znalosti.
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Pozměňovací návrh 404
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná převážně za 
účelem, který nesouvisí s její živností, 
podnikáním, řemeslem nebo povoláním;

Členské státy mohou rozšířit uplatňování 
pravidel této směrnice na fyzické nebo 
právnické osoby, které nejsou spotřebiteli 
ve smyslu této směrnice;

Or.fr

Odůvodnění

Definice by měla zahrnovat situace, kdy spotřebitel zakoupí zboží či službu zčásti pro soukromé 
a zčásti pro profesní účely. Kromě toho možnost uplatňovat pravidla ochrany spotřebitele na jiné 
subjekty (nevládní organizace, malé podniky atd.) využívá mnoho členských států a je namístě, aby 
jim tato praxe byla umožněna i nadále.

Pozměňovací návrh 405
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který převážně nelze považovat za její 
živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

Členské státy mohou ponechat v platnosti 
nebo rozšířit uplatňování pravidel této 
směrnice na právnické či fyzické osoby, 
které nejsou „spotřebiteli“ ve smyslu 
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předchozího odstavce.

Or.en

Pozměňovací návrh 406
Konstantinos Pupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, pro kterou jsou určeny 
produkty či služby, jež jsou poskytovány 
na trhu, nebo která využívá takových 
produktů či služeb jako jejich konečný 
příjemce. Spotřebitelem je i příjemce 
jakékoliv reklamy.
Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení tohoto článku, včetně více či 
méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

Or.el

Pozměňovací návrh 407
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který převážně nelze považovat za její 
živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

Členské státy mohou ponechat v platnosti 
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nebo rozšířit uplatňování pravidel této 
směrnice na právnické či fyzické osoby, 
které nejsou „spotřebiteli“ ve smyslu 
předchozího odstavce.

Or.en

Pozměňovací návrh 408
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který převážně nelze považovat za její 
živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

Členské státy mohou ponechat v platnosti 
nebo rozšířit uplatňování pravidel této 
směrnice na právnické či fyzické osoby, 
které nejsou „spotřebiteli“ ve smyslu 
předchozího odstavce.

Or.en

 Odůvodnění

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a consumer 
buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes (mixed purpose). 
Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a person who buys, for 
instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays games or watches films on 
it) will not be considered a consumer and thus will not receive the protection provided by consumer 
legislation. The extension of consumer protection rules to such kind of “mixed purpose” contracts 
is however a reality in a number of member states (DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common 
Frame of Reference (DCFR)1 does indeed broaden the protection to such “mixed purpose” 
transaction. In addition, many Member States currently extend consumer protection rules to other 
persons or entities that are in a similar position as consumers in terms of lack of bargaining power 
and expertise (NGOs, start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this 
under the proposed directive.
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Pozměňovací návrh 409
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který převážně nelze považovat za její 
živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

Or.en

Pozměňovací návrh 410
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který nelze považovat za její živnost, 
podnikání, řemeslo nebo povolání;

1) „spotřebitelem“ se rozumí fyzická 
osoba, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, nevykonává 
živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

Or.de

Odůvodnění

Status spotřebitele by neměl odpadnout již tehdy, má-li smlouva jakýkoli druh vztahu k živnosti, 
podnikání, řemeslu či povolání. Příklad: zakoupení pracovního oděvu či kávovaru pro kancelář ze 
soukromých prostředků. Formulace „za účelem“ by proto měla být nahrazena formulací 
„nevykonává“ jak u definice spotřebitele, tak u definice obchodníka.
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Pozměňovací návrh 411
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „zranitelným spotřebitelem“ se rozumí 
spotřebitel, který je mimo jiné z důvodu 
duševní nebo fyzické slabosti, věku nebo 
důvěřivosti zvlášť zranitelný takovou 
praktikou nebo produktem, který 
propaguje, způsobem, který může 
obchodník rozumně očekávat

Or.en

Odůvodnění

Měly by být zohledněny zvláštní potřeby zranitelných spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 412
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo
nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení;

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, 
samostatně výdělečnou činnost nebo 
povolání, a kdokoli, kdo jedná jménem 
obchodníka nebo v jeho zastoupení;

Or.de

(viz čl. 2 odst. 1)
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Odůvodnění

Mnoho řemeslných podniků jsou osoby samostatně výdělečně činné; rozdíl mezi osobou samostatně 
výdělečně činnou a osobou vykonávající závislou činnost, je jasnější, než uplatnění definice 
řemesla, neboť takto lze zahrnout také svobodná povolání, jež nejsou nutně řemeslně orientována.

Pozměňovací návrh 413
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 
nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení;

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení, bez ohledu na to, zda je 
v soukromém či veřejném vlastnictví, 
jednající za účelem, který lze považovat za 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 
nebo povolání, bez ohledu na to, zda má 
v úmyslu dosahovat touto činností zisku.

Or.en

Odůvodnění

Definice obchodníka by měla zahrnovat veřejné orgány.

Pozměňovací návrh 414
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, ať už veřejná, nebo 
soukromá, která ve smlouvách, na které se 
vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, 
který lze považovat za její obchodní nebo 



AM\836026CS.doc 127/251 PE450.954v01-00

CS

nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení;

výrobní činnost, řemeslo nebo povolání, 
a kdokoli, kdo jedná jménem obchodníka 
nebo v jeho zastoupení;

Or.fr

Pozměňovací návrh 415
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 
nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení;

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 
nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení, bez ohledu na to, zda je 
v soukromém či veřejném vlastnictví;

Or.en

Pozměňovací návrh 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 
nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení;

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 
nebo povolání, a to i pokud se jedná 
o veřejný subjekt;
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Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 35.

Pozměňovací návrh 417
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 
nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení;

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení, bez ohledu na to, zda je 
v soukromém či veřejném vlastnictví, 
jednající za účelem, který lze považovat za 
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 
nebo povolání, bez ohledu na to, zda má 
v úmyslu dosahovat touto činností zisku.

Or.en

Odůvodnění

Oproti stávající směrnici o nepřiměřených podmínkách a směrnici o uvádění finančních služeb na 
trh na dálku se zdá, že tento návrh v definici pojmu „obchodníka“ nezahrnuje veřejné orgány. 
Návrh společného referenčního rámce naopak vyjasňuje, že veřejné orgány rovněž mohou mít 
postavení podniků a že úmysl dosahovat zisku není relevantní.

Pozměňovací návrh 418
Anja Weisgerber

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

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který lze považovat za její
obchodní nebo výrobní činnost, řemeslo 
nebo povolání, a kdokoli, kdo jedná 
jménem obchodníka nebo v jeho 
zastoupení;

2) „obchodníkem“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která ve smlouvách, na 
které se vztahuje tato směrnice, 
nevykonává obchodní nebo výrobní 
činnost, řemeslo nebo povolání;

Or.de

Odůvodnění

Status spotřebitele by neměl odpadnout již tehdy, má-li smlouva jakýkoli druh vztahu k živnosti, 
podnikání, řemeslu či povolání. Příklad: zakoupení pracovního oděvu či kávovaru pro kancelář ze 
soukromých prostředků. Formulace „za účelem“ by proto měla být nahrazena formulací 
„nevykonává“ jak u definice spotřebitele, tak u definice obchodníka.

Pozměňovací návrh 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „zbožím“ se rozumí veškeré movité 
hmotné předměty, s výjimkou předmětů 
prodávaných na základě nuceného 
výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních 
opatření; Za zboží v tomto smyslu se 
považuje také voda a plyn, jsou-li 
prodávány v omezeném objemu nebo 
v určitém množství;

Or.de
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 36. Viz pozměňovací návrh k čl. 
2 bodu 4.

Pozměňovací návrh 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „službou“ se rozumí jakékoli úplatné 
vykonání prací či poskytnutí služeb 
jakéhokoli druhu ze strany obchodníka 
pro spotřebitele;

Or.de

Pozměňovací návrh 421
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „kupní smlouvou“ se rozumí jakákoli 
smlouva o prodeji zboží obchodníkem 
spotřebiteli, včetně smlouvy se smíšeným 
účelem, jejímž předmětem je jak zboží, tak 
služby;

3) „kupní smlouvou“ se rozumí jakákoli 
smlouva o převodu vlastnického práva ke 
zboží buď okamžitě, nebo k pozdějšímu 
okamžiku po uzavření smlouvy, jíž se 
obchodník zavazuje dodat spotřebiteli
zboží, a jíž se spotřebitel zavazuje zaplatit 
obchodníkovi za toto zboží kupní cenu;

Or.fr
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Pozměňovací návrh 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „kupní smlouvou“ se rozumí jakákoli 
smlouva o prodeji zboží obchodníkem 
spotřebiteli, včetně smlouvy se smíšeným 
účelem, jejímž předmětem je jak zboží, tak 
služby;

3) „kupní smlouvou“ se rozumí jakákoli 
smlouva, jejímž prostřednictvím 
obchodník v souladu s použitelným 
vnitrostátním právem zajistí spotřebiteli 
vlastnictví určitého zboží nebo se zavazuje 
k tomu, že spotřebiteli zajistí vlastnictví 
určitého zboží, a jejímž prostřednictvím se 
spotřebitel zavazuje k zaplacení ceny; Za 
kupní smlouvy ve smyslu této směrnice se 
považují také smlouvy o dodání zboží, 
které je ještě nutno sestavit nebo vyrobit;

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 38. K čl. 2 bodu 3 druhé větě viz 
pozměňovací návrh k čl. 21 odst. 2; text byl ostatně lehce pozměněn.

Pozměňovací návrh 423
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „kupní smlouvou“ se rozumí jakákoli 
smlouva o prodeji zboží obchodníkem 
spotřebiteli, včetně smlouvy se smíšeným 
účelem, jejímž předmětem je jak zboží, tak 
služby;

3) „kupní smlouvou“ se rozumí jakákoli 
smlouva o prodeji zboží a služeb 
obchodníkem spotřebiteli, včetně smlouvy 
se smíšeným účelem, jejímž předmětem je 
jak zboží, tak služby;

Or.en
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Odůvodnění

Náprava u poskytnuté služby je nezbytně odlišná od nápravy u prodeje zboží. Proto by komplexní, 
i v budoucnosti použitelná a zásadová směrnice, měla upravovat všechny druhy „kupních smluv“, 
včetně smluv o poskytování služeb.

Pozměňovací návrh 424
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
movité předměty, s výjimkou:

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
movité předměty v jakémkoli stavu, včetně 
těch, s nimiž se neobchoduje na základě 
počtu, rozměru či hmotnosti, a digitální 
produkty

Or.de

Odůvodnění

Zahrnutím digitálních produktů vzniká možnost jasněji touto směrnicí obsáhnout obchodování se 
softwarem a otevřít oblast působnosti pro kupní právo.

Pozměňovací návrh 425
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
movité předměty, s výjimkou:

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
nebo nehmotné předměty, včetně vody, 
plynu a elektřiny, s výjimkou zboží, které 
se prodává na základě výkonu rozhodnutí 
nebo jiných soudních opatření.

Or.en
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Odůvodnění

Definice „zboží“ by měla zahrnovat nehmotné předměty, jako jsou produkty s digitálním obsahem 
(software, hudba atd.). Kromě toho by do definice měly být zahrnuty plyn, elektřina a voda, neboť 
jejich vyjmutí není obhajitelné v situaci, kdy jsou odstraňovány tradiční veřejné monopoly a kdy na 
tyto trhy vstupuje soukromý sektor.

Pozměňovací návrh 426
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
movité předměty, s výjimkou:

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
movité předměty, bez ohledu na to, zda 
jsou:

– nehmotné, pokud spotřebitel má 
možnost jejich trvalého užívání nebo 
užívání, které je podobné fyzickému 
vlastnictví zboží;
– hmotné, s výjimkou:

Or.fr

Pozměňovací návrh 427
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
movité předměty, s výjimkou:

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
a nehmotné movité předměty, s výjimkou:

Or.en
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Pozměňovací návrh 428
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
movité předměty, s výjimkou:

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
nebo nehmotné předměty, včetně vody, 
plynu a elektřiny, s výjimkou zboží, které 
se prodává na základě výkonu rozhodnutí 
nebo jiných soudních opatření.

Or.en

Pozměňovací návrh 429
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
movité předměty, s výjimkou:

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
nebo nehmotné předměty, s výjimkou:

Or.en

Odůvodnění

Definice zboží by měla zahrnovat nehmotné předměty, aby mohla být ustanovení týkající se záruk za 
rozpor se smlouvou uplatněna na produkty s digitálním obsahem. Stahování většiny digitálního 
zboží, které má být užíváno trvale, je jednorázovým obchodem oproti platbě, jímž spotřebitel obdrží 
digitální soubory pro trvalé užívání. Forma, v níž je produkt nabízen či kupován, by neměla být 
rozhodná, pokud jde o ochranu spotřebitele: spotřebitelé by měli být chráněni stejným způsobem 
on-line i off-line.
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Pozměňovací návrh 430
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
movité předměty, s výjimkou:

4) „zbožím“ se rozumí veškeré hmotné 
nebo nehmotné předměty, včetně vody, 
plynu a elektřiny, s výjimkou zboží, které 
se prodává na základě výkonu rozhodnutí 
nebo jiných soudních opatření.

Or.en

Pozměňovací návrh 431
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které se prodává na základě 
výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních 
opatření;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 432
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které se prodává na základě 
výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních 
opatření;

vypouští se
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Or.en

Pozměňovací návrh 433
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které se prodává na základě 
výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních 
opatření;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 434
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které se prodává na základě 
výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních 
opatření;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 435
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zboží, které se prodává na základě 
výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních 

vypouští se
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opatření;

Or.en

Pozměňovací návrh 436
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vody a plynu, nejsou-li prodávány 
v omezeném objemu nebo v určitém 
množství;

vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Do definice by měly být zahrnuty voda a plyn, neboť jejich vyjmutí není obhajitelné v situaci, kdy 
jsou odstraňovány tradiční veřejné monopoly a kdy na tyto trhy vstupuje soukromý sektor.

Pozměňovací návrh 437
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vody a plynu, nejsou-li prodávány 
v omezeném objemu nebo v určitém 
množství;

vypouští se

Or.en
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Pozměňovací návrh 438
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vody a plynu, nejsou-li prodávány 
v omezeném objemu nebo v určitém 
množství;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 439
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) elektřiny; vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 440
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) elektřiny; vypouští se

Or.en

Odůvodnění

Do definice by měla být zahrnuta elektřina, neboť její vyjmutí není obhajitelné v situaci, kdy jsou 
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odstraňovány tradiční veřejné monopoly a kdy na tyto trhy vstupuje soukromý sektor.

Pozměňovací návrh 441
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) elektřiny; vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 442
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) elektřiny; vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 443
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) elektřiny; vypouští se

Or.en
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Pozměňovací návrh 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „smlouvou o poskytování služeb“ se 
rozumí jakákoli smlouva jiná než kupní 
smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí 
služby obchodníkem spotřebiteli;

vypouští se

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 40.

Pozměňovací návrh 445
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „smlouvou o poskytování služeb“ se 
rozumí jakákoli smlouva jiná než kupní 
smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí 
služby obchodníkem spotřebiteli;

5) „smlouvou o poskytování služeb“ se 
rozumí jakákoli smlouva, jejímž 
předmětem je poskytnutí služby 
obchodníkem spotřebiteli;

Or.fr

Odůvodnění

Původní vymezení vůči kupní smlouvě je příliš široké. Redakční zjednodušení a vyjasnění.
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Pozměňovací návrh 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „smíšenou smlouvou“ se rozumí 
jakákoli smlouva obsahující prvky kupní 
smlouvy i smlouvy o poskytování služeb;

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 41.

Pozměňovací návrh 447
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) „smlouvami o dodávkách“ se rozumí 
kupní smlouvy a smlouvy o poskytování 
služeb týkající se dodávek plynu a vody, 
nejsou-li prodávány v omezeném objemu 
nebo v určitém množství, a kupní smlouvy 
a smlouvy o poskytování služeb týkající se 
dodávek elektřiny;

Or.de

 Odůvodnění

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein neuer 
Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine 
Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.
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Pozměňovací návrh 448
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se 
rozumí jakákoli kupní smlouva nebo 
smlouva o poskytování služeb, kdy 
obchodník k uzavření smlouvy použije 
výhradně jeden nebo několik 
komunikačních prostředků na dálku;

6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se 
rozumí jakákoli kupní smlouva nebo 
smlouva o poskytování služeb, kdy 
obchodník k uzavření smlouvy či 
k zahájení jednání o smlouvě použije 
výhradně jeden nebo několik 
komunikačních prostředků na dálku;

Or.en

Odůvodnění

Z důvodu jasnosti by mělo být uvedeno, že také při zahájení jednání o smlouvě tímto způsobem je 
smlouva považována za smlouvu uzavřenou na dálku (např. pokud někdo objedná produkt po 
telefonu, avšak potom si jej vyzvedne v obchodě).

Pozměňovací návrh 449
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se 
rozumí jakákoli kupní smlouva nebo 
smlouva o poskytování služeb, kdy
obchodník k uzavření smlouvy použije
výhradně jeden nebo několik 
komunikačních prostředků na dálku;

6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se 
rozumí jakákoli kupní smlouva nebo 
smlouva o poskytování služeb, uzavřená 
mezi obchodníkem a spotřebitelem bez 
jejich současné fyzické přítomnosti, kdy 
k uzavření smlouvy použijí výhradně jeden 
nebo několik komunikačních prostředků na 
dálku;

Or.fr
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Pozměňovací návrh 450
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se 
rozumí jakákoli kupní smlouva nebo 
smlouva o poskytování služeb, kdy 
obchodník k uzavření smlouvy použije 
výhradně jeden nebo několik 
komunikačních prostředků na dálku;

6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se 
rozumí jakákoli smlouva mezi 
obchodníkem a spotřebitelem o dodání 
zboží nebo poskytnutí služby, která byla 
uzavřena v rámci systému pro prodej či
poskytování služeb na dálku, přičemž až 
do ukončení procesu jejího sjednávání, 
včetně samotného uzavření smlouvy, 
nejsou obchodník a spotřebitel současně 
fyzicky přítomni a používají výhradně 
jeden nebo několik komunikačních 
prostředků na dálku;

Or.de

Odůvodnění

Je potřeba zohlednit, že bez současné fyzické přítomnosti a výhradně za použití prostředků 
komunikace na dálku musí být uskutečněno nejen samotné uzavření smlouvy, ale že nesmí dojít ani 
k žádnému dřívějšímu osobnímu kontaktu či poradenství. Uzavírání smlouvy samotné je velmi často 
uskutečňováno bez současné fyzické přítomnosti a za použití prostředků komunikace na dálku.

Pozměňovací návrh 451
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se 
rozumí jakákoli kupní smlouva nebo 
smlouva o poskytování služeb, kdy
obchodník k uzavření smlouvy použije 

6) „smlouvou uzavřenou na dálku“ se 
rozumí jakákoli smlouva mezi 
obchodníkem a spotřebitelem o dodání 
zboží nebo poskytnutí služby, která byla 
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výhradně jeden nebo několik 
komunikačních prostředků na dálku;

uzavřena v rámci systému pro prodej, 
případně poskytování služeb na dálku, při 
jejímž uzavření nejsou obchodník 
a spotřebitel současně fyzicky přítomni,
nýbrž používají výhradně jeden nebo 
několik komunikačních prostředků na 
dálku;

Or.en

Pozměňovací návrh 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „prostředky komunikace na dálku“ se 
rozumí jakékoli prostředky, které mohou 
být použity k uzavření smlouvy mezi 
obchodníkem a spotřebitelem bez jejich 
současné fyzické přítomnosti;

7) „prostředky komunikace na dálku“ se 
rozumí jakékoli prostředky, které mohou 
být použity v rámci sjednávání smlouvy 
mezi obchodníkem a spotřebitelem bez 
jejich současné fyzické přítomnosti;

Or.de

Odůvodnění

Definice by měla být upřesněna v tom ohledu, že k použití prostředku komunikace na dálku dochází 
v souvislosti s uzavřením smlouvy, ve snaze zohlednit okolnost, že přijetí smlouvy při prodeji na 
dálku následuje zpravidla při dodání.

Pozměňovací návrh 453
Olga Sehnalová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) "smlouvou uzavřenou mimo obchodní 8) "smlouvou uzavřenou mimo stálé
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prostory" se rozumí: obchodní prostory" se rozumí:
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or.cs

 Odůvodnění

V celém textu směrnice doporučuji doplnit slovo „stálé" k sousloví "obchodní prostory". Mělo by se 
tím předejít běžné praxi, kdy je provozovna nahlášena příslušnému registračnímu úřadu pouze na 
jeden či několik dnů konání předváděcí akce (např. v saloncích restaurací, na výletních lodích, 
popř. kdy je nabídka prováděna ve vestibulech nákupních center).

Pozměňovací návrh 454
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní 
prostory“ se rozumí:

(8) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní 
prostory“ se rozumí jakákoli smlouva 
uzavřená mezi obchodníkem 
a spotřebitelem o dodání zboží nebo 
o poskytnutí služby,
a) která byla sjednána mimo obchodní 
prostory za současné fyzické přítomnosti 
spotřebitele a obchodníka nebo pro kterou 
byla předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, ledaže obchodní vztah 
s obchodníkem za účelem uzavření 
smlouvy navázal spotřebitel, nebo
b) která byla sjednána v obchodních 
prostorách za současné fyzické 
přítomnosti spotřebitele a obchodníka 
nebo ohledně které spotřebitel učinil 
v obchodních prostorách nabídku po té, 
co byl spotřebitel přizván do obchodních 
prostor na základě osobního 
a individuálního oslovení na ulici, nebo
c) která byla uzavřena nebo k jejímuž 
uzavření byla spotřebiteli učiněna 
nabídka během výletu, jehož účelem je 
podpora prodeje a prodej zboží a jejž 



AM\836026CS.doc 146/251 PE450.954v01-00

CS

inicioval obchodník nebo s ním 
spolupracující třetí osoba, a to při 
současné fyzické přítomnosti spotřebitele 
a obchodníka a v obchodních prostorách 
obchodníka;

Or.de

Odůvodnění

Výjimka ze základní zásady smluvního práva, že smlouvy je třeba plnit, spočívající ve stanovení 
práva na odstoupení od smlouvy, může být přesvědčivá pouze při existenci zvláštního důvodu, 
jakým je moment překvapení při nevyžádané návštěvě, např. v bytě či na ulici. Pokud si spotřebitel 
obchodníka k sobě domů pozve sám popř. naváže obchodní kontakt, není tento moment překvapení 
dán.

Pozměňovací návrh 455
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní 
prostory“ se rozumí:

8) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní 
prostory“ se rozumí jakákoli smlouva 
uzavřená mezi obchodníkem 
a spotřebitelem o dodání zboží nebo 
o poskytnutí služby,

Or.de

Pozměňovací návrh 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní 
prostory“ se rozumí:

8) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní 
prostory“ se rozumí jakákoli smlouva 
uzavřená mezi obchodníkem 
a spotřebitelem o dodání zboží nebo 
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poskytnutí služby:

Or.en

Pozměňovací návrh 457
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo 
jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, pro kterou byla 
předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, nebo

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele, 
i když jí předcházelo předložení nabídky
spotřebitelem, nebo

Or.fr

Odůvodnění

Redakční vyjasnění a zjednodušení.

Pozměňovací návrh 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo 
jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, pro kterou byla 
předložena nabídka spotřebitelem za 

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele, 
i když jí předcházelo předložení nabídky
spotřebitelem;
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stejných okolností, nebo

Or.fr

Odůvodnění

Zjednodušení návrhu Komise

Pozměňovací návrh 459
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo 
jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, pro kterou byla 
předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, nebo

a) která byla uzavřena mimo obchodní 
prostory za současné fyzické přítomnosti 
obchodníka a spotřebitele nebo jakákoli 
kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, pro kterou byla 
předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, nebo

Or.de

Odůvodnění

Tato změna má pouze nahradit předchozí znění čl. 2 bodu 8 písm. a). Ve zbytku zůstává zachován 
předchozí pozměňovací návrh 44.

Pozměňovací návrh 460
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
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o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo 
jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, pro kterou byla 
předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, nebo

o poskytování služeb uzavřená během 
zájezdu organizovaného obchodníkem 
mimo jeho obchodní prostory nebo během 
návštěvy obchodníka u spotřebitele doma 
nebo u jiného spotřebitele doma nebo na 
pracovišti spotřebitele, pokud se nejedná 
o návštěvu na výslovnou žádost 
spotřebitele.

Or.en

 Odůvodnění

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from business 
premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating with 
a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business contact in 
the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope and the 
associated information and formal requirements would especially burden the street sale of 
individual magazines and newspapers. Against this background the current definition of ‘off-
premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Pozměňovací návrh 461
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
nebo jakákoli kupní smlouva nebo 
smlouva o poskytování služeb, pro kterou 
byla předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, nebo

a) jakákoli smlouva mezi obchodníkem 
a spotřebitelem o dodávce zboží či 
poskytnutí služby, k jejímuž uzavření se 
spotřebitel rozhodl na základě jednání, 
které obchodník se spotřebitelem navázal 
nebo vedl za přítomnosti spotřebitele 
mimo své obchodní prostory či 
u příležitosti volnočasové akce,

Or.de

 Odůvodnění

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. Das ist 
klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene 
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Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem 
Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die 
Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Pozměňovací návrh 462
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo 
jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, pro kterou byla 
předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, nebo

a) která byla uzavřena mimo obchodní 
prostory za současné fyzické přítomnosti 
obchodníka a spotřebitele v jedné 
z následujících situací, nebo smlouva, pro 
kterou byla předložena nabídka 
spotřebitelem za stejných okolností:

Or.de

Pozměňovací návrh 463
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo 
jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, pro kterou byla 
předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, nebo

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
a spotřebitele na pracovišti spotřebitele 
nebo v jeho bytě či v bytě jiného 
spotřebitele, pokud taková návštěva 
neproběhla na výslovné přání 
spotřebitele; výjimku představují smlouvy, 
jež byly na základě právních předpisů 
členského státu ověřeny úřadem, který je 
zákonem zavázán k nezávislosti 
a nestrannosti a který prostřednictvím 
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komplexního právního poučení zajistil, že 
spotřebitel smlouvu uzavřel pouze na 
základě zralého uvážení a s vědomím 
jejího právního dosahu,

Or.de

Pozměňovací návrh 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele nebo 
jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, pro kterou byla 
předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, nebo

a) která je uzavírána mimo obchodní 
prostory za současné fyzické přítomnosti 
obchodníka a spotřebitele, ledaže 
spotřebitel sám navázal obchodní kontakt 
s obchodníkem nebo jeho zástupcem za 
účelem uzavření smlouvy, nebo

Or.en

Pozměňovací návrh 465
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená mimo 
obchodní prostory za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele
nebo jakákoli kupní smlouva nebo
smlouva o poskytování služeb, pro kterou 
byla předložena nabídka spotřebitelem za 
stejných okolností, nebo

a) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb uzavřená:
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– během zájezdu organizovaného 
obchodníkem mimo jeho obchodní 
prostory, nebo
– a) během návštěvy obchodníka 
u spotřebitele doma nebo u jiného 
spotřebitele doma nebo na pracovišti 
spotřebitele, pokud se nejedná o návštěvu 
na výslovnou žádost spotřebitele.

Or.en

Odůvodnění

Tato definice (čl. 2 odst. 1 bod 8 písm. a), b), c) a d)) by z oblasti působnosti pojmu „smlouva 
uzavřená mimo obchodní prostory“ vyloučila renovační práce a další služby, kdy spotřebitel pozval 
obchodníka domů, aby provedl posouzení a vypracoval plán renovace, a kdy zde byla uzavřena 
smlouva. Nebylo by přiměřené v tomto případě uplatňovat práva na odstoupení od smlouvy atd., jež 
se jinak ve smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory uplatňují.

Pozměňovací návrh 466
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a – podbod i (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) na pracovišti spotřebitele nebo 
v prostorách soukromého bytu, pokud si 
spotřebitel obchodníka neobjednal 
z vlastní iniciativy

Or.de

Pozměňovací návrh 467
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a – podbod ii (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) u příležitosti volnočasové akce, kterou 
uskutečnil obchodník či přinejmenším 
v jeho zájmu třetí osoba, nebo

Or.de

Pozměňovací návrh 468
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a – podbod iii (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) v dopravním prostředku či v oblasti 
veřejně přístupných dopravních ploch

Or.de

Pozměňovací návrh 469
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a – podbod i (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) „obchody každodenního života“
se rozumí kupní smlouvy nebo smlouvy 
o poskytování služeb, u nichž je plnění ze 
smlouvy plně poskytnuto zpravidla 
bezprostředně po uzavření smlouvy.

Or.de
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Pozměňovací návrh 470
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, která byla uzavřena 
v obchodních prostorách, avšak byla 
sjednána mimo obchodní prostory za 
současné fyzické přítomnosti obchodníka 
a spotřebitele;

vypouští se

Or.de

 Odůvodnění

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht schematisch 
auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher Situation sich der 
möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. Das ist klassischerweise 
die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die vorgeschlagene Fassung macht auch 
klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der 
gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu 
Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Pozměňovací návrh 471
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, která byla uzavřena 
v obchodních prostorách, avšak byla 
sjednána mimo obchodní prostory za 
současné fyzické přítomnosti obchodníka 
a spotřebitele;

vypouští se

Or.de
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Pozměňovací návrh 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, která byla uzavřena 
v obchodních prostorách, avšak byla 
sjednána mimo obchodní prostory za 
současné fyzické přítomnosti obchodníka 
a spotřebitele;

b) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, která byla uzavřena 
v obchodních prostorách, avšak byla 
sjednána mimo obchodní prostory za 
současné fyzické přítomnosti obchodníka 
a spotřebitele, s výjimkou smluv, které 
jsou na základě právních předpisů 
členských států ověřeny úřadem, který je 
zákonem zavázán k nezávislosti 
a nestrannosti a který prostřednictvím 
komplexního právního poučení zajistil, že 
spotřebitel smlouvu uzavřel pouze na 
základě zralého uvážení a s plným 
vědomím jejího právního dosahu 
(autentický nástroj); 

Or.en

 Odůvodnění

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are essential for 
the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business premises’ is used in a very 
restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in many Member States also apply to 
contracts which, due to the specific context in which they are concluded, given the participation of 
a public official, guarantee to reach the objectives envisaged by the directive, such as preventing 
the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing that he/she is provided with detailed 
information. Consequently, it is not appropriate to include these contracts in the scope of the 
directive in order not to encroach on the national systems of legal justice of the Member States. 
Furthermore, this amendment also corresponds to the EC acquis.

Pozměňovací návrh 473
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, která byla uzavřena 
v obchodních prostorách, avšak byla 
sjednána mimo obchodní prostory za 
současné fyzické přítomnosti obchodníka 
a spotřebitele;

b) která byla uzavřena v obchodních 
prostorách, avšak k jejímuž uzavření byl 
spotřebitel přiměn na základě jednání za 
podmínek uvedených v písmenu a)

Or.de

Pozměňovací návrh 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, která byla uzavřena 
v obchodních prostorách, avšak byla 
sjednána mimo obchodní prostory za 
současné fyzické přítomnosti obchodníka 
a spotřebitele;

b) která byla uzavřena v obchodních 
prostorách, avšak jejíž podstatné části byly 
sjednány mimo obchodní prostory za 
současné fyzické přítomnosti obchodníka 
a spotřebitele;

Vyjmuty jsou smlouvy, jež byly na základě 
právních předpisů členských států úředně 
ověřeny.

Or.en

Pozměňovací návrh 475
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, která byla uzavřena 

b) jakákoli jiná kupní smlouva nebo 
smlouva o poskytování služeb, než kvůli 
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v obchodních prostorách, avšak byla 
sjednána mimo obchodní prostory za 
současné fyzické přítomnosti obchodníka 
a spotřebitele;

které spotřebitel požádal obchodníka, aby 
jej navštívil;

Or.en

Odůvodnění

Tato definice (čl. 2 odst. 1 bod 8 písm. a), b), c) a d)) by z oblasti působnosti pojmu „smlouva 
uzavřená mimo obchodní prostory“ vyloučila renovační práce a další služby, kdy spotřebitel pozval 
obchodníka domů, aby provedl posouzení a vypracoval plán renovace, a kdy zde byla uzavřena 
smlouva. Nebylo by přiměřené v tomto případě uplatňovat práva na odstoupení od smlouvy atd., jež 
se jinak ve smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory uplatňují.

Pozměňovací návrh 476
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, pro kterou byla 
předložena nabídka spotřebitelem za 
podmínek podobných těm, které jsou 
uvedeny v písmenu a) nebo b), přestože 
spotřebitel nebyl touto nabídkou vázán 
před jejím přijetím ze strany obchodníka.

Or.en

Odůvodnění

Tato definice (čl. 2 odst. 1 bod 8 písm. a), b), c) a d)) by z oblasti působnosti pojmu „smlouva
uzavřená mimo obchodní prostory“ vyloučila renovační práce a další služby, kdy spotřebitel pozval 
obchodníka domů, aby provedl posouzení a vypracoval plán renovace, a kdy zde byla uzavřena 
smlouva. Nebylo by přiměřené v tomto případě uplatňovat práva na odstoupení od smlouvy atd., jež 
se jinak ve smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory uplatňují.
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Pozměňovací návrh 477
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) jakákoli smluvní nabídka učiněná 
spotřebitelem za podmínek podobných 
těm, které jsou uvedeny v písmenu a) nebo 
b), pokud je spotřebitel touto nabídkou 
vázán.

Or.en

Odůvodnění

Tato definice (čl. 2 odst. 1 bod 8 písm. a), b), c) a d)) by z oblasti působnosti pojmu „smlouva 
uzavřená mimo obchodní prostory“ vyloučila renovační práce a další služby, kdy spotřebitel pozval 
obchodníka domů, aby provedl posouzení a vypracoval plán renovace, a kdy zde byla uzavřena 
smlouva. Nebylo by přiměřené v tomto případě uplatňovat práva na odstoupení od smlouvy atd., jež 
se jinak ve smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory uplatňují.

Pozměňovací návrh 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) jakákoli kupní smlouva nebo smlouva 
o poskytování služeb, která byla uzavřena 
jakýmkoli způsobem v návaznosti na 
kupní smlouvu nebo smlouvu 
o poskytování služeb podle výše 
uvedeného písmene a) nebo b) mezi týmž 
obchodníkem a týmž spotřebitelem 
ohledně týchž produktů.

Or.en
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Pozměňovací návrh 479
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) uzavřená během zájezdu obchodníka 
s cílem propagovat a prodávat zboží či 
služby, jež spotřebitel zakoupil.

Or.en

Pozměňovací návrh 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Smlouvy, jež jsou v souladu 
s ustanovením členských států úředně 
ověřovány, jsou vyjmuty z oblasti 
působnosti této směrnice.

Or.fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke 14. bodu odůvodnění

Pozměňovací návrh 481
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) s výjimkou smluv, jejichž předmětem 
jsou obchody každodenního života 
v hodnotě do 60 EUR a u nichž jsou 
plnění obchodníka poskytována 
bezprostředně při uzavření smlouvy;

Or.de

Odůvodnění

U obchodů každodenního života v malé hodnotě by informační povinnost vedla ke značnému 
zatížení obchodníka, aniž by to bylo nutné ke skutečné ochraně spotřebitele.

Pozměňovací návrh 482
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „obchodními prostorami“ se rozumí: 9) „obchodními prostorami“ se rozumí
veškeré nemovité či movité maloobchodní 
prostory včetně sezónně využívaných 
maloobchodních prostor, kde obchodník 
dlouhodobě provozuje svou činnost;

Or.en

Odůvodnění

Pravidla pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory by se měla použít na stánky na trhu 
a veletržní stánky zejména proto, že spotřebitelé se často dostávají pod psychický tlak a často jsou 
přesvědčeni obchodníkem, který nabízí zvláštní podmínky „na místě“.
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Pozměňovací návrh 483
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) veškeré nemovité či movité 
maloobchodní prostory včetně sezónně 
využívaných maloobchodních prostor, kde 
obchodník dlouhodobě provozuje svou 
činnost, nebo

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 484
Kerstin Westphal

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stánky na trhu a veletržní stánky, kde 
obchodník provozuje svou činnost 
pravidelně nebo dočasně;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 485
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stánky na trhu a veletržní stánky, kde 
obchodník provozuje svou činnost 
pravidelně nebo dočasně;

vypouští se
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Or.en

Odůvodnění

Pravidla pro smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory by se měla použít na stánky na trhu 
a veletržní stánky zejména proto, že spotřebitelé se často dostávají pod psychický tlak a často jsou 
přesvědčeni obchodníkem, který nabízí zvláštní podmínky „na místě“.

Pozměňovací návrh 486
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stánky na trhu a veletržní stánky, kde 
obchodník provozuje svou činnost 
pravidelně nebo dočasně;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 487
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stánky na trhu a veletržní stánky, kde 
obchodník provozuje svou činnost 
pravidelně nebo dočasně;

vypouští se

Or.en
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Pozměňovací návrh 488
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stánky na trhu a veletržní stánky, kde 
obchodník provozuje svou činnost 
pravidelně nebo dočasně;

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 489
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stánky na trhu a veletržní stánky, kde 
obchodník provozuje svou činnost 
pravidelně nebo dočasně;

b) stánky na trhu, kde obchodník provozuje 
svou činnost pravidelně nebo dočasně;

Or.fr

Pozměňovací návrh 490
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „objednávkovým formulářem“ se 
rozumí jakýkoli nástroj, v němž jsou 
stanoveny smluvní podmínky a jenž má 
být podepsán spotřebitelem za účelem 
uzavření smlouvy uzavírané mimo 
obchodní prostory;

11) „písemnou formou“ se rozumí 
předání sdělení či informací na papíře. 
Elektronická sdělení, jež umožňují trvalý 
zápis na trvalém nosiči přístupném pro 
příjemce, jsou postavena na roveň 
písemnostem.
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(U všech ustanovení směrnice, jež 
v současné době odkazují na trvalý nosič 
dat, by mělo být odkázáno na písemnou 
formu.)

Or.de

Odůvodnění

Definicí písemná forma se zohledňuje okolnost, že zasílání elektronické pošty hraje vedle písemných 
informací na papíře zásadní roli. Tato formulace je v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení o příslušnosti 
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí (č. 44/2001) týkajícím se ujednání o příslušnosti.

Pozměňovací návrh 491
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „produktem“ se rozumí zboží nebo 
služby včetně nemovitostí, práv a závazků;

12) „produktem“ se rozumí zboží nebo 
služby;

Or.en

Pozměňovací návrh 492
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „veřejnou dražbou“ se rozumí způsob 
prodeje, kdy obchodník nabízí zboží 
spotřebitelům, kteří se dražby osobně 
účastní nebo je jim dána možnost se jí 
osobně účastnit, prostřednictvím 
konkurenčního nabídkového řízení 
prováděného dražitelem, a osoba, která 
podá nejvyšší nabídku, je zavázána 

16) „veřejnou dražbou“ se rozumí způsob 
prodeje, kdy třetí osoba jednající jakožto 
zástupce obchodníka nabízí zboží či 
službu spotřebitelům, kteří se dražby 
osobně účastní nebo je jim dána možnost 
se jí osobně účastnit, prostřednictvím 
transparentního konkurenčního 
nabídkového řízení. Třetí osoba zasahuje 
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k nákupu zboží; jakožto zástupce do sjednání kupní 
smlouvy nebo smlouvy o poskytování 
služeb tím, že zboží či službu na konci 
dražby přisoudí dražiteli s nejvyšší 
nabídkou.

Or.fr

Pozměňovací návrh 493
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „veřejnou dražbou“ se rozumí způsob 
prodeje, kdy obchodník nabízí zboží 
spotřebitelům, kteří se dražby osobně 
účastní nebo je jim dána možnost se jí 
osobně účastnit, prostřednictvím 
konkurenčního nabídkového řízení 
prováděného dražitelem, a osoba, která 
podá nejvyšší nabídku, je zavázána 
k nákupu zboží;

16) „veřejnou dražbou“ se rozumí způsob 
prodeje, kdy obchodník nabízí zboží či 
služby spotřebitelům, kteří se dražby 
osobně účastní nebo je jim dána možnost 
se jí osobně účastnit, prostřednictvím 
konkurenčního nabídkového řízení 
prováděného dražitelem, a osoba, která 
podá nejvyšší nabídku, je zavázána 
k nákupu zboží;

Or.en

Pozměňovací návrh 494
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „obchodní zárukou“ se rozumí jakýkoli 
závazek obchodníka nebo výrobce (dále 
jen „poskytovatel záruky“) vůči 
spotřebiteli spočívající v tom, že mu vrátí 
zaplacenou cenu nebo že zboží vymění, 
opraví nebo zařídí jeho servis, pokud zboží 

18) „obchodní zárukou“ se rozumí jakýkoli 
závazek obchodníka nebo výrobce (dále 
jen „poskytovatel záruky“) vůči 
spotřebiteli přesahující jeho záruční 
povinnosti ze zákona a spočívající v tom, 
že mu vrátí zaplacenou cenu nebo že zboží
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neodpovídá údajům uvedeným v záručním 
listě nebo v příslušné reklamě dostupné 
v době uzavření smlouvy nebo před jejím 
uzavřením;

vymění, opraví nebo zařídí jeho servis, 
pokud zboží neodpovídá údajům nebo 
jakékoli jiné okolnosti uvedené v záručním 
listě, která se netýká splnění zákonných 
podmínek, nebo v příslušné reklamě 
dostupné v době uzavření smlouvy nebo 
před jejím uzavřením;

Or.fr

Odůvodnění

Definice Komise není ve stávajícím stavu přijatelná, neboť směšuje obchodní záruku se zárukou ze 
zákona, ačkoli obchodní záruka je dohodou, jíž obchodník přijímá vůči spotřebiteli závazek 
přesahující jeho zákonné povinnosti týkající se záruky. Obchodní záruka se tedy může vztahovat na 
mnoho jiných aspektů souvisejících s prodejem, jako je dodání, vynětí nákladů na stanovení ceny 
atd.

Pozměňovací návrh 495
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20) „doplňkovou smlouvou“ se rozumí 
smlouva, na základě níž získává spotřebitel 
zboží nebo služby, které jsou předmětem 
smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory, a toto 
zboží nebo služby jsou poskytnuty 
obchodníkem nebo třetí stranou na základě 
ujednání mezi uvedenou třetí stranou 
a obchodníkem.

20) „doplňkovou smlouvou“ se rozumí 
smlouva, na základě níž získává spotřebitel 
zboží nebo služby, které jsou předmětem 
smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo 
obchodní prostory jako smlouva hlavní, 
a toto zboží nebo služby jsou poskytnuty 
obchodníkem nebo třetí stranou na základě 
ujednání mezi uvedenou třetí stranou 
a obchodníkem.

Or.fr

Odůvodnění

Tuto definici sdílí řada vnitrostátních právních mechanismů. Pojem „doplňkové“ smlouvy je 
mimoto používán ve směrnici o „timeshare“.
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Pozměňovací návrh 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20) „doplňkovou smlouvou“ se rozumí 
smlouva, na základě níž získává spotřebitel 
zboží nebo služby, které jsou předmětem 
smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory, a toto 
zboží nebo služby jsou poskytnuty 
obchodníkem nebo třetí stranou na základě 
ujednání mezi uvedenou třetí stranou 
a obchodníkem.

20) „doplňkovou smlouvou“ se rozumí 
smlouva, na základě níž získává spotřebitel 
zboží nebo služby, které jsou předmětem 
kupní smlouvy nebo smlouvy 
o poskytování služeb jako smlouvy hlavní, 
a toto zboží nebo služby jsou poskytnuty 
obchodníkem nebo třetí stranou na základě 
ujednání mezi uvedenou třetí stranou 
a obchodníkem.

Or.fr

Odůvodnění

Tuto definici sdílí řada vnitrostátních právních mechanismů; pojem „doplňkové“ smlouvy je 
mimoto používán ve směrnici o „timeshare“.

Pozměňovací návrh 497
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20) „doplňkovou smlouvou“ se rozumí 
smlouva, na základě níž získává spotřebitel 
zboží nebo služby, které jsou předmětem 
smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory, a toto 
zboží nebo služby jsou poskytnuty 
obchodníkem nebo třetí stranou na základě 
ujednání mezi uvedenou třetí stranou 
a obchodníkem.

20) „doplňkovou smlouvou“ se rozumí 
smlouva, na základě níž získává spotřebitel 
od obchodníka zboží nebo služby, které 
jsou předmětem smlouvy uzavřené na 
dálku nebo smlouvy uzavřené mimo 
obchodní prostory, a toto zboží nebo 
služby jsou poskytnuty obchodníkem nebo 
třetí stranou na základě ujednání mezi 
uvedenou třetí stranou a obchodníkem.
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Or.de

Pozměňovací návrh 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a) „zbožím vyrobeným podle požadavků 
zákazníka nebo individualizovaným 
zbožím“ se rozumí každé zboží, jehož 
výroba ještě není dokončena a pro které 
musí spotřebitel před dokončením 
individuálně zvolit barvu, velikost, 
materiál a provedení, přičemž je toto zboží 
vzhledem k zohlednění těchto přání 
spotřebitele jinak neprodejné či prodejné 
pouze při nepřiměřeném snížení ceny, 
a obchodník spotřebiteli jasně sdělil, že se 
jedná o individuálně navržený výrobek.

Or.de

Odůvodnění

Je nezbytné vymezit zvláštní kategorii zboží zhotoveného na základě specifikace ze strany zákazníka. 
V opačném případě by došlo ke vzniku mezery v zákoně ohledně tohoto zboží, které je v praxi běžné 
a jež je zhotoveno individuálně podle přání zákazníka.

Pozměňovací návrh 499
Malcolm Harbour

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti poskytnout informace na 
trvalém nosiči, kterou stanoví tato 
směrnice, je učiněno zadost zasláním 
informací elektronickou poštou, pokud 
spotřebitel či obchodník poskytl druhé 
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straně příslušnou e-mailovou adresu.

Or.en

Pozměňovací návrh 500
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se použije za podmínek 
a v rozsahu uvedeném v jejích 
ustanoveních na kupní smlouvy a smlouvy 
o poskytování služeb uzavírané mezi 
obchodníkem a spotřebitelem.

1. Tato směrnice se použije za podmínek 
a v rozsahu uvedeném v jejích 
ustanoveních na kupní smlouvy a smlouvy 
o poskytování služeb uzavírané mezi 
obchodníkem a spotřebitelem. Na smlouvy 
o dodávkách ve smyslu čl. 2 bodu 5a se 
použijí bez ohledu na to, zda se jedná 
o kupní smlouvu nebo smlouvu 
o poskytování služeb, ustanovení této 
směrnice pro smlouvu o poskytování 
služeb.

Or.de

 Odůvodnění

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein neuer 
Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich eine 
Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Pozměňovací návrh 501
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato směrnice se nevztahuje na 
smlouvy uzavřené při veřejné dražbě.

Or.fr

Pozměňovací návrh 502
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Tato směrnice se nevztahuje na 
smlouvy uzavřené před notářem či osobou 
vykonávající obdobné povolání.

Or.fr

Pozměňovací návrh 503
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Tato směrnice se nevztahuje na 
smlouvy o poskytování zdravotnických 
nebo farmaceutických služeb.

Or.fr
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Pozměňovací návrh 504
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde o určité 
smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, jak stanoví články 8 až 20, 
nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná 
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.

vypouští se

Or.en

Pozměňovací návrh 505
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde o určité 
smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, jak stanoví články 8 až 20, 
nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná 
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.

vypouští se

Or.en
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Pozměňovací návrh 506
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde o určité 
smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, jak stanoví články 8 až 20, 
nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná 
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.

2. Uplatňováním této směrnice nejsou 
dotčena ustanovení obsažená v právních 
předpisech Unie, které se týkají těchto 
odvětví či zvláštních smluv.

Or.fr

Odůvodnění

Viz jedenáctý bod odůvodnění

Pozměňovací návrh 507
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde o určité 
smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, jak stanoví články 8 až 20,
nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná 
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci. 

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde 
o nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná 
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci. 

Or.it

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice by se měla použít na finanční služby, pouze pokud jde o kapitoly I a V. 
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Vzhledem k tomu, že v platnosti jsou již mnohé další směrnice (například směrnice o spotřebních 
úvěrech, směrnice o uvádění finančních služeb na trh na dálku, směrnice o trzích finančních 
nástrojů, směrnice o platebních službách, směrnice o prospektech atd.), by vytvoření další úrovně 
právní úpravy danou oblast zkomplikovalo a znemožnilo by nastolení právní jistoty. 

Pozměňovací návrh 508
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde o určité 
smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, jak stanoví články 8 až 20, 
nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud se na ně 
vztahují obecná ustanovení, jak stanoví 
články 40 až 46, ve spojení s článkem 4 
o úplné harmonizaci.

Or.de

Pozměňovací návrh 509
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde o určité 
smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, jak stanoví články 8 až 20,
nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná 
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde o určité 
nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná 
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.

Or.en
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Odůvodnění

Maloobchodní finanční služby jsou složitými produkty a členské státy proto musí mít možnost 
uplatňovat v tomto odvětví specifické požadavky na informace a práva odstoupit od smlouvy.

Pozměňovací návrh 510
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde o určité 
smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, jak stanoví články 8 až 20, 
nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná 
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s článkem 4 o úplné harmonizaci.

2. Tato směrnice se použije na finanční 
služby pouze tehdy, pokud jde 
o nepřiměřené smluvní podmínky, jak 
stanoví články 30 až 39, a obecná 
ustanovení, jak stanoví články 40 až 46, ve 
spojení s příslušnými definicemi 
uvedenými v článku 2. Členské státy 
mohou ve svém vnitrostátním právu 
ponechat v platnosti či přijmout přísnější 
ustanovení týkající se finančních služeb, 
než která jsou uvedena v článcích 30 až 
39.

Or.en

Pozměňovací návrh 511
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Uplatňováním této směrnice nejsou 
dotčena ustanovení obsažená 
v dokumentech Unie, které se týkají těchto 
odvětví či zvláštních smluv.

Or.fr
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Pozměňovací návrh 512
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice se nevztahuje na 
smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, jež byly ověřeny úřadem, který je 
zákonem zavázán k nezávislosti 
a nestrannosti a který je povinen se na 
základě rozsáhlých informačních 
povinností přesvědčit, že spotřebitel 
smlouvu uzavřel pouze po zralém uvážení 
a s vědomím jejího právního dosahu,

Or.de

Odůvodnění

Ověření úřadem, který je již ze zákona zavázán k nestrannosti a ke komplexnímu právnímu poučení 
smluvních stran, zajišťuje, že spotřebitel smlouvu uzavře jen po zralém uvážení a s vědomím jejího 
právního dosahu. Zahrnutí těchto smluv by proto nebylo přiměřené a zasáhlo by do systému právní 
pomoci členských států.

Pozměňovací návrh 513
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tato směrnice se nevztahuje na 
hazardní hry, které vyžadují peněžité 
vklady, včetně loterií, hazardních her 
v kasinech a sázkových her.

Or.xm
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Odůvodnění

Podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie jsou členské státy v oblasti hazardních her 
oprávněny určit úroveň ochrany pro své občany a zavést konkrétní opatření na ochranu 
spotřebitele. Evropský parlament (usnesení ze dne 9. března 2009) a Rada (stávající diskuse v 
rámci pracovní skupiny na ochranu spotřebitele) tento postoj vždy sdílely. Maximální mírou 
harmonizace v oblasti práv spotřebitele by bylo členským státům odňato jejich právo na vlastní 
právní úpravu i v oblasti hazardních her.

Pozměňovací návrh 514
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Tato kapitola se nevztahuje na 
smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory, které
a) se týkají práv k nemovitostem 
s výjimkou nájemních smluv a smluv 
o pracích souvisejících s nemovitostmi;
b) se týkají finančních služeb;
c) se týkají dopravních služeb.

Or.de

Odůvodnění

Stávající acquis communautaire v oblasti finančních služeb a dopravních služeb obsahuje bohatou 
právní úpravu na ochranu spotřebitele. Výjimkou pro dopravní služby je také brán ohled na 
problémy, které by vyvstaly při široké definici „smluv uzavřených mimo obchodní prostory“ právě 
v této oblasti.

Pozměňovací návrh 515
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 d (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Tato kapitola se nevztahuje na 
smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, u nichž je oboustranné plnění 
poskytováno okamžitě a odměna 
nepřesahuje 50 EUR, pokud jsou 
podnikem obvykle uzavírány mimo 
obchodní prostory, nebo pokud podnik 
z důvodu své povahy neprovozuje svou 
činnost ve stálých obchodních prostorách.

Or.de

Odůvodnění

Tomuto režimu by podléhalo i zakoupení kytice růží u mobilního prodavače květin či zakoupení 
jízdenek pro prohlídkovou okružní jízdu městem. Je proto potřeba stanovit výjimku přizpůsobenou 
praxi. Při bezprostřední platební povinnosti si je spotřebitel okamžitě vědom finančního zatížení 
a bude proto reagovat s odpovídající svědomitostí. Stanovení výše obnosu zabrání zneužívání této 
výjimky.

Pozměňovací návrh 516
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice nemá dopad na obecné 
závazkové právo členských států v oblasti 
působnosti této směrnice, pokud není 
harmonizováno.

Or.en
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Pozměňovací návrh 517
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na smlouvy, které spadají do oblasti 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/47/ES12 a směrnice 
Rady 90/314/EHS13, se použijí pouze 
články 30 až 39 o právech spotřebitelů 
týkajících se nepřiměřených smluvních 
podmínek ve spojení s článkem 4 o úplné 
harmonizaci.

vypouští se

12 Úř. věst L 280, 29.10.1994, s. 83.
13 Úř. věst L 158, 23.6.1990, s. 59.

Or.en

Pozměňovací návrh 518
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na smlouvy, které spadají do oblasti 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/47/ES12 a směrnice 
Rady 90/314/EHS13, se použijí pouze 
články 30 až 39 o právech spotřebitelů 
týkajících se nepřiměřených smluvních 
podmínek ve spojení s článkem 4 o úplné 
harmonizaci.

vypouští se

12 Úř. věst L 280, 29.10.1994, s. 83.
13 Úř. věst L 158, 23.6.1990, s. 59.

Or.en
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Pozměňovací návrh 519
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud pravidla této směrnice 
nestanoví pro určitou oblast harmonizaci, 
nejsou jimi dotčena vnitrostátní 
ustanovení v oblasti obecného 
závazkového práva.

Or.fr

Pozměňovací návrh 520
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Články 5, 7, 9 a 11 nejsou dotčena 
ustanovení o požadavcích na informace 
obsažená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES14 a ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES15.

vypouští se

14 Úř. věst L 376, 27.12.2006, s. 36.
15 Úř. věst L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or.en

Pozměňovací návrh 521
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Články 5, 7, 9 a 11 nejsou dotčena 
ustanovení o požadavcích na informace 
obsažená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES14 a ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES15.

vypouští se

14 Úř. věst L 376, 27.12.2006, s. 36.
15 Úř. věst L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or.en

Pozměňovací návrh 522
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Články 5, 7, 9 a 11 nejsou dotčena 
ustanovení o požadavcích na informace 
obsažená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES14 a ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES15.

4. Uplatňováním této směrnice nejsou 
dotčena ustanovení o požadavcích na 
informace obsažená ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES14 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/31/ES15.

Or.fr

Pozměňovací návrh 523
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Články 5, 7, 9 a 11 nejsou dotčena 
ustanovení o požadavcích na informace
obsažená ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/123/ES14 a ve 

4. Tato směrnice se vztahuje na smlouvy, 
jež spadají do oblasti působnosti směrnice
Evropského parlamentu a Rady 
2006/123/ES14 a směrnice Evropského 
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směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES15.

parlamentu a Rady 2000/31/ES15.

Or.en

Pozměňovací návrh 524
António Fernando Correia De Campos

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na hazardní 
hry, jež zahrnují vložení sázky o určité 
peněžní hodnotě, včetně loterií, her 
hraných v hernách a sázek.

Or.en

Pozměňovací návrh 525
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje na právní 
předpisy členských států o právní povaze, 
nabývání nebo převodu vlastnického 
práva k nemovitostem, ani o zakládání či 
převodu jiných věcných práv 
k nemovitostem.

Or.de
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Pozměňovací návrh 526
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 5 až 29 se nevztahují na smlouvy, 
jež byly na základě právních předpisů 
členského státu ověřeny úřadem, který je 
zákonem zavázán k nezávislosti 
a nestrannosti a který prostřednictvím 
komplexního právního poučení zajistil, že 
spotřebitel smlouvu uzavřel pouze na 
základě zralého uvážení a s vědomím 
jejího právního dosahu.

Or.de

Pozměňovací návrh 527
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že tato 
směrnice se vztahuje pouze na smlouvy, 
u nichž protihodnota placená 
spotřebitelem dosáhne určité částky. Tato 
částka nesmí přesahovat 100 EUR.

Or.de

Pozměňovací návrh 528
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 d (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 12 až 19 se nepoužijí na smlouvy 
uzavřené na dálku či smlouvy uzavřené 
mimo obchodní prostory o poskytování 
ubytovacích a přepravních služeb, 
pronájmu vozidel, stravovacích nebo 
zábavních služeb, pokud je v těchto 
smlouvách stanoveno konkrétní datum 
nebo lhůta plnění.

Or.de

Pozměňovací návrh 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Touto směrnicí není dotčeno 
uplatňování ustanovení členských států, 
která se týkají zakládání, nabývání či 
převodu věcných práv k nemovitostem 
nebo věcného ručení nemovitostí.

Or.en

Odůvodnění

Vyjasnění, že směrnice se nevztahuje na uplatňování majetkového práva členských států v oblasti 
převodu nemovitostí či zakládání nebo převodu práv k nemovitostem.

Pozměňovací návrh 530
Hans-Peter Mayer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tato směrnice ponechává nedotčeny 
právní předpisy členských států o právní 
povaze, nabývání nebo převodu 
vlastnického práva k nemovitostem, ani 
o zakládání, nabývání či převodu jiných 
věcných práv k nemovitostem.

Or.de

Odůvodnění

Vyjasnění, že směrnice ponechává nedotčeny věcněprávní režimy členských států při převodu 
nemovitostí a při zakládání či převodu práv k nemovitostem.

Pozměňovací návrh 531
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou rozhodnout, že 
tato směrnice se vztahuje pouze na 
smlouvy, u nichž protihodnota placená 
spotřebitelem přesáhne určitou částku.

Or.en

Odůvodnění

Návrh Komise neobsahuje doložku de minimis, ačkoli tato doložka je – odůvodněně – obsažena ve 
směrnici 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory 
(čl. 3 odst. 1). To znamená, že široká informační povinnost a formální požadavky stanovené v textu 
se vztahují na všechny smlouvy, což výrazně ztíží, pokud přímo neznemožní, pouliční prodej novin 
a časopisů. Doložka de minimis je proto nejen nezbytná pro svobodný a nerušený pouliční prodej 
novin, ale je také v zájmu spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tato směrnice se nevztahuje na 
sociální služby v oblasti sociálního 
bydlení, péče o děti a podpory rodin 
a osob, jež se trvale nebo dočasně 
nacházejí ve stavu nouze a kterým jsou 
tyto služby poskytovány státem, 
poskytovateli pověřenými státem nebo 
charitativními organizacemi uznanými za 
takové státem.

Or.fr

Odůvodnění

Sociální služby obecného zájmu podléhají v legislativním rámci Evropské unie zvláštnímu režimu. 
Jsou nezbytné pro zachování zásad sociální soudržnosti a solidarity a tato směrnice by na ně 
neměla mít vliv, jelikož nejsou běžnými službami. Tento pozměňovací návrh mimoto přebírá vynětí 
stanovené v čl. 2 odst. 2 písm. j) směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tato směrnice se nevztahuje na 
hazardní hry, jež zahrnují vložení sázky 
o určité peněžní hodnotě, včetně loterií, 
her hraných v hernách a sázek.

Or.en
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 Odůvodnění

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks that 
can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the EU confirms 
that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance with their 
traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling and betting 
services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and companies, would 
prevent Member States from maintaining or adopting a number of consumer protection provisions 
they deem appropriate in this area.

Pozměňovací návrh 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Touto směrnicí není dotčeno 
uplatňování ustanovení členských států, 
která se týkají zakládání, nabývání či 
převádění práv k nemovitostem nebo 
ručení nemovitostí.

Or.en

Pozměňovací návrh 535
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tato směrnice se nevztahuje na 
hazardní hry, jež zahrnují vložení sázky 
o určité peněžní hodnotě, včetně loterií, 
her hraných v hernách a sázek.

Or.en
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Odůvodnění

Členské státy zavedly specifická vnitrostátní pravidla na ochranu spotřebitelů před riziky, jež 
přinášejí hazardní hry. Zahrnutí hazardních her do oblasti působnosti směrnice by členským státům 
znemožnilo ponechat v platnosti či přijmout řadu ustanovení na ochranu spotřebitele, jež považují 
pro tuto oblast za vhodná.

Pozměňovací návrh 536
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aniž je dotčen odstavec 4, použijí se 
ustanovení této směrnice pouze tehdy, 
pokud v rámci právních předpisů Unie 
neexistují zvláštní ustanovení se stejným 
cílem. 

Or.en

Pozměňovací návrh 537
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pokud šetření nebo studie týkající se 
určitého odvětví hospodářství prokáže 
poškozování spotřebitelů nebo nefungující 
hospodářskou soutěž, mohou členské státy 
v tomto odvětví v souladu s právem Unie 
ponechat v platnosti nebo zavést vhodné 
a přiměřené dodatečné informační či 
prezentační požadavky.

Or.en
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Pozměňovací návrh 538
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Touto směrnicí není dotčeno 
uplatňování ustanovení členských států, 
která se týkají zakládání, nabývání či 
převádění věcných práv k nemovitostem 
nebo věcného ručení nemovitostí.

Or.en

Odůvodnění

Vyjasnění, že směrnice se nevztahuje na uplatňování majetkového práva členských států v oblasti 
převodu nemovitostí či zakládání nebo převodu práv k nemovitostem.

Pozměňovací návrh 539
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úplná harmonizace Stupeň harmonizace

Or.fr

Pozměňovací návrh 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, 
Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin 
Westphal, Marek Siwiec

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úplná harmonizace Minimální harmonizace

Or.en

Pozměňovací návrh 541
Kyriakos Triantafyllides

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úplná harmonizace Ukazatel harmonizace

Or.el

Pozměňovací návrh 542
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně více či 
méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

vypouští se

Or.en
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Pozměňovací návrh 543
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně více či 
méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

1. Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, 
mohou členské státy přijmout nebo 
ponechat v platnosti přísnější ustanovení, 
pokud jde o oblast, na niž se vztahuje tato 
směrnice, aby se tak zajistila vyšší úroveň 
ochrany spotřebitelů.

1a. Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení článků 12 až 17, včetně více či 
méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

Or.en

Odůvodnění

Pokud lze plnou harmonizaci uplatnit pouze na určité otázky, pro něž je proveditelná a smysluplná, 
měl by být přijat smíšený přístup. Základní pravidlo založené na minimální harmonizaci je zcela 
nezbytné, aby se zabránilo problémům s vymezením a neočekávaným dopadem vnitrostátního 
práva.

Pozměňovací návrh 544
Robert Rochefort

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně více či 

1. S výjimkou případů uvedených 
v odstavci 2 mohou členské státy v oblasti, 
již upravuje tato směrnice, ponechat 
v platnosti nebo přijmout přísnější 
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méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

ustanovení pro zajištění vyšší úrovně 
ochrany spotřebitele. Členské státy zajistí, 
aby taková ustanovení byla v souladu se 
Smlouvami.
1a. Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od článků 
2, 3 a 5, čl. 12 odst. 1 až 3, článků 13 až 
18, článků 22 a 23, čl. 24 odst. 1 a 2 a čl. 
31 odst. 1 až 3 této směrnice, včetně 
přísnějších ustanovení za účelem zajištění 
odlišné úrovně ochrany spotřebitele.

Or.fr

 Odůvodnění

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application d'harmonisation 
maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les chapitres/articles suivants : -
articles 2 et 3 du chapitre i ; - les chapitres II et III de la proposition de la Commission "fusionnés" 
(c'est-à-dire recentrés sur l'information des consommateurs et le droit de rétractation en ce qui 
concerne les contrats conclus à distance et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut 
d'information), 10 et 11 (obligations formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), 
pour lesquels les Etats membres pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des 
dispositions plus strictes que celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de 
protection du consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être 
adapté pour permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle l'exécution 
du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du chapitre IV ; - article 
31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V

Pozměňovací návrh 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette Vergnaud, 
Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier Antonio Panzeri, 
Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Kerstin 
Westphal, Marek Siwiec

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 

1. Členské státy mohou v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
nebo zavádět ustanovení odchylná od 
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ustanovení této směrnice, včetně více či 
méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

ustanovení této směrnice, pokud zaručí 
vyšší stupeň ochrany spotřebitele.

1a. Výkonem práv vyplývajících z této 
směrnice nejsou dotčeny jiné právní 
předpisy Společenství v oblasti ochrany 
spotřebitele.

Or.en

 Odůvodnění

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full harmonization 
prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. With a minimum 
harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that consumers benefit from the 
protection granted to them by consumer protection rules laid down in the consumer legislation in 
force in their Member States and that Member States cannot introduce new consumer rights which 
are to the detriment of the consumers. Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing 
consumer protection provisions in European laws.

Pozměňovací návrh 546
Kyriakos Triantafyllides

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně více či 
méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

Členské státy mohou za účelem zajištění 
vyšší úrovně ochrany spotřebitele v rámci 
svého vnitrostátního práva ponechat v 
platnosti nebo zavádět ustanovení 
odchylná od ustanovení této směrnice.

Or.el

Odůvodnění

Úplná harmonizace ruší pro spotřebitele příznivější ustanovení, která platí v některých členských 
státech EU.
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Pozměňovací návrh 547
Malcolm Harbour

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně více či 
méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele.

Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této směrnice, včetně více či 
méně přísných ustanovení za účelem 
zajištění odlišné úrovně ochrany 
spotřebitele, pokud tato směrnice 
nestanoví jinak.

Or.en

Pozměňovací návrh 548
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušná ustanovení této směrnice 
nestanoví jinak, mohou členské státy, 
pokud jde o oblast, na niž se vztahuje tato 
směrnice, přijmout nebo ponechat 
v platnosti přísnější ustanovení, jsou-li 
v souladu se Smlouvou, aby se tak zajistila 
vyšší úroveň ochrany spotřebitelů.

Or.en

Pozměňovací návrh 549
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členské státy ponechají v platnosti 
nebo zavedou přísnější ustanovení pro 
zajištění vyšší úrovně ochrany spotřebitele 
v oblasti harmonizované touto směrnicí, 
musí být tato ustanovení v souladu se 
Smlouvou a je nutné je oznámit Komisi.
Komise tyto informace zveřejní 
prostřednictvím internetových stránek 
nebo jiným snadno přístupným způsobem.

Or.en

Pozměňovací návrh 550
Catherine Stihler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonem práv vyplývajících z této 
směrnice nejsou dotčena jiná práva, jichž 
se spotřebitel může dovolat na základě 
vnitrostátních pravidel v oblasti smluvní 
nebo mimosmluvní odpovědnosti.

Or.en

Pozměňovací návrh 551
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tato kapitola se použije na smlouvy 
uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené 
mimo obchodní prostory.
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Tato kapitola se nevztahuje na smlouvy 
uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené 
mimo obchodní prostory, které
a) se týkají prodeje, nabývání, převodu či 
zatěžování nemovitostí či věcných práv 
k nemovitostem
b) se týkají stavby či podstatné 
rekonstrukce budovy nebo pronájmu 
budovy či bytu

Or.de

Odůvodnění

Smlouvy o stavbě či podstatné rekonstrukci budovy jsou zpravidla oběma smluvními stranami 
pečlivě připraveny, takže právo na odstoupení od smlouvy není potřeba. V rámci jednání může 
spotřebitel obdržet veškeré informace; informační povinnost stanovená v této kapitole není takovým 
smlouvám uzpůsobena. Nájemní smlouvy jsou již ve všech členských státech komplexně a velmi 
rozdílným způsobem upraveny.

Pozměňovací návrh 552
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Tato kapitola se nevztahuje na 
smlouvy o finančních službách uzavřené 
na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Or.de

Odůvodnění

Finanční služby jsou velmi složité a komplexně je upravují již jiné směrnice, jako je například 
směrnice o spotřebitelských úvěrech a směrnice o smlouvách uzavíraných na dálku v oblasti 
finančních služeb. Informační povinnost a právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy by proto 
měly být pro oblast finančních služeb upraveny v rámci těchto specifických právních předpisů 
Společenství.
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Pozměňovací návrh 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Cílená úplná harmonizace

Nestanoví-li tato kapitola jinak, členské 
státy nesmí v rámci svého vnitrostátního 
práva ponechat v platnosti ani zavádět 
ustanovení odchylná od ustanovení této 
kapitoly.

Or.de

Pozměňovací návrh 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Návrh směrnice
Článek 4 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4b
Oblast působnosti

1. Tato kapitola se použije na smlouvy 
uzavřené na dálku a smlouvy uzavřené 
mimo obchodní prostory.
2. Tato kapitola se nevztahuje na smlouvy 
uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené 
mimo obchodní prostory, které
a) se týkají práv k nemovitostem 
s výjimkou nájemních smluv a smluv
o pracích souvisejících s nemovitostmi;
b) spadají do oblasti působnosti směrnice 
Rady 90/314/EHS nebo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
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2008/122/ES.
3. Tato kapitola se nevztahuje na smlouvy 
uzavřené mimo obchodní prostory, které 
jsou
a) úvěrovými smlouvami ve smyslu čl. 3 
písm. c) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/48/ES;
b) smlouvami o neživotním pojištění ve 
smyslu čl. 2 odst. 2 a přílohy I části 
A směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/138/ES;
c) smlouvami o životním pojištění ve 
smyslu čl. 2 odst. 3 a přílohy II směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/ES;
d) smlouvami, u nichž protihodnota 
placená spotřebitelem nepřesahuje 20 
EUR.
4. Tato kapitola se nevztahuje na smlouvy 
uzavřené na dálku, které
a) jsou uzavřeny za použití prodejních 
automatů nebo automatizovaných 
obchodních prostor;
b) jsou uzavřeny s provozovateli 
telekomunikací za použití veřejných 
placených telefonů, je-li jejich používání 
předmětem smlouvy, nebo jejichž 
předmětem je poskytování jednotlivých 
telefonních, internetových či faxových 
spojení;
c) spadají do oblasti působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES.
5. Články 12 až 19 se nepoužijí na 
smlouvy uzavřené na dálku o poskytování 
ubytovacích a přepravních služeb, 
pronájmu vozidel, stravovacích nebo 
zábavních služeb, pokud je v těchto 
smlouvách stanoveno konkrétní datum 
nebo lhůta plnění.

Or.de



AM\836026CS.doc 198/251 PE450.954v01-00

CS

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrhy 65 až 68.

Pozměňovací návrh 555
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Nová harmonizace

Nestanoví-li tato směrnice jinak, mohou 
členské státy, pokud jde o články 5-7, 
v oblasti, na niž se vztahuje tato směrnice, 
přijmout nebo ponechat v platnosti 
přísnější ustanovení, jsou-li v souladu se 
Smlouvou, aby se tak zajistila vyšší úroveň 
ochrany spotřebitelů.
Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení této kapitoly, s výjimkou 
ustanovení článků 9, 10 a 11, čl. 13 odst. 2 
a článků 19 a 20.

Or.en

Pozměňovací návrh 556
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace pro spotřebitele Informace pro spotřebitele a právo 
odstoupit od smlouvy v případě smluv 
uzavřených na dálku a smluv uzavřených 
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mimo obchodní prostory

Or.fr

Odůvodnění

Zaměření kapitol II a III návrhu Komise týkajícího se informování spotřebitele a práva odstoupit od 
smlouvy u smluv uzavřených na dálku a u smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Standardní 
odkaz na obecnou zásadu maximální harmonizace ustanovení této kapitoly s případným začleněním 
minimální doložky pro každý článek, který může být dotčen.

Pozměňovací návrh 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace pro spotřebitele Informace pro spotřebitele a právo 
odstoupit od smlouvy v případě smluv 
uzavřených na dálku a smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory

Or.fr

Odůvodnění

Kapitoly II a III je nutné sloučit za účelem vytvoření jednotného režimu pro ustanovení této 
směrnice, které se týkají podstaty přeshraničního obchodu na jednotném trhu, jak uvedl zpravodaj.

Pozměňovací návrh 558
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Kapitola 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace pro spotřebitele Informace pro spotřebitele a právo 
odstoupit od smlouvy v případě smluv 
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uzavřených na dálku a smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory

Or.de

Pozměňovací návrh 559
Othmar Karas

Návrh směrnice
Kapitola 2 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace pro spotřebitele Cílená úplná harmonizace

Or.de

Pozměňovací návrh 560
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Článek - 5 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek - 5

Není-li stanoveno jinak v této kapitole 
týkající se informování spotřebitelů 
a práva odstoupit od smlouvy u smluv 
uzavřených na dálku a u smluv 
uzavřených mimo obchodní prostory, 
nesmí členské státy ponechat platnosti 
nebo zavést ve svém vnitrostátním právu 
ustanovení odchylná od ustanovení této 
kapitoly.

Or.fr
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Odůvodnění

Zaměření kapitol II a III návrhu Komise týkajícího se informování spotřebitele a práva odstoupit od 
smlouvy u smluv uzavřených na dálku a u smluv uzavřených mimo obchodní prostory. Standardní 
odkaz na obecnou zásadu maximální harmonizace ustanovení této kapitoly s případným začleněním 
minimální doložky pro každý článek, který může být dotčen.

Pozměňovací návrh 561
Othmar Karas

Návrh směrnice
Článek - 5 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek - 5

Nestanoví-li tato kapitola jinak, členské 
státy nesmí v rámci svého vnitrostátního 
práva ponechat v platnosti ani zavádět 
ustanovení odchylná od ustanovení této 
kapitoly, která by zajistila rozdílnou 
úroveň ochrany spotřebitele.

Or.de

Pozměňovací návrh 562
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecné požadavky na informace Požadavky na informace

Or.en
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Pozměňovací návrh 563
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli tyto
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli informace 
o zboží nebo službách, jež spotřebitel může 
rozumně očekávat s ohledem na konkrétní 
okolnosti smlouvy, a souvisejících sdělení, 
zahrnující:

Or.en

Pozměňovací návrh 564
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb
poskytne obchodník spotřebiteli tyto 
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

1. Obchodník spotřebiteli včas a v každém 
případě před uzavřením smlouvy na dálku 
či mimo obchodní prostory jasně, přesně 
a srozumitelným jazykem sdělí tyto 
informace:

Or.fr

Odůvodnění

Je nutné jasně stanovit zásadu, podle níž musí mít spotřebitel k dispozici určité množství informací 
před tím, než přistoupí k uzavření smlouvy.
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Pozměňovací návrh 565
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli tyto 
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

1. Včas pro náležité seznámení a v každém 
případě před uzavřením jakékoli kupní 
smlouvy nebo smlouvy o poskytování 
služeb poskytne obchodník spotřebiteli
jasným a srozumitelným způsobem tyto 
informace:

Or.fr

Pozměňovací návrh 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli tyto 
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

1. Obchodník spotřebiteli včas a v každém 
případě před uzavřením smlouvy na dálku 
či mimo obchodní prostory jasným 
a srozumitelným způsobem sdělí tyto 
informace:

Or.fr

Odůvodnění

Je nutné jasně stanovit zásadu, podle níž musí mít spotřebitel k dispozici určité množství informací 
před tím, než přistoupí k uzavření smlouvy.
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Pozměňovací návrh 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo Arias 
Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli tyto 
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

1. Obchodník poskytne spotřebiteli nebo 
osobě jednající jménem spotřebitele či 
z jeho pověření jasným a srozumitelným 
způsobem, a to včas před tím, než je 
spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou na 
dálku, smlouvou uzavřenou mimo 
obchodní prostory nebo příslušným 
návrhem smlouvy, tyto informace:

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 70.

Pozměňovací návrh 568
Tiziano Motti

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. -a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli tyto 
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli tyto 
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí: 

-a) zda se jedná o kupní smlouvu nebo 
smlouvu o poskytování služeb; v tomto 
případě by mělo přání stran odpovídat 
právní podstatě smlouvy. 

Or.it
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Pozměňovací návrh 569
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli tyto
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli informace 
o zboží nebo službách, jež spotřebitel může 
rozumně očekávat s ohledem na konkrétní 
okolnosti smlouvy, a souvisejících sdělení, 
zahrnující:

Or.en

Pozměňovací návrh 570
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb
poskytne obchodník spotřebiteli tyto 
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

1. Včas před projevením vůle ze strany 
spotřebitele k uzavření smlouvy na dálku 
či mimo obchodní prostory poskytne 
obchodník nebo osoba jednající jeho 
jménem či z jeho pověření spotřebiteli tyto 
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

Or.de

Odůvodnění

Spotřebitel musí informace obdržet v okamžiku, kdy ještě není vázán projevem své vůle. Mezi 
nabídkou spotřebitele a přijetím ze strany obchodníka, a tedy uzavřením smlouvy, může však 
uplynout určitý čas.
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Pozměňovací návrh 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před uzavřením jakékoli kupní smlouvy 
nebo smlouvy o poskytování služeb 
poskytne obchodník spotřebiteli tyto 
informace, pokud již nejsou patrné ze 
souvislostí:

1. Včas před uzavřením jakékoli kupní 
smlouvy nebo smlouvy o poskytování 
služeb poskytne obchodník spotřebiteli tyto 
informace:

Or.en

Pozměňovací návrh 572
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hlavní znaky produktu v rozsahu 
odpovídajícím danému médiu a produktu;

a) popis zboží či služby;

Or.de

Pozměňovací návrh 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) u digitálních produktů případná 
technická ochranná opatření a informace 
o interoperabilitě s obecně používaným 
hardwarem a softwarem, jakož i jakoukoli 
známou chybějící interoperabilitu;
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Or.en

Pozměňovací návrh 574
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zeměpisnou adresu a totožnost 
obchodníka, například jeho obchodní 
název, a případně adresu a totožnost 
obchodníka, v jehož zastoupení jedná;

b) zeměpisnou adresu místa obchodování 
a totožnost obchodníka, například jeho 
obchodní název, a adresu místa 
obchodování a totožnost obchodníka, 
v jehož zastoupení jedná;

Or.en

Odůvodnění

Adresa by se měla týkat stávajícího místa obchodování obchodníka.

Pozměňovací návrh 575
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zeměpisnou adresu a totožnost 
obchodníka, například jeho obchodní 
název, a případně adresu a totožnost 
obchodníka, v jehož zastoupení jedná;

b) zeměpisnou obchodní adresu a totožnost 
obchodníka, například jeho obchodní 
název, a případně obchodní adresu 
a totožnost obchodníka, v jehož zastoupení 
jedná;

Or.en



AM\836026CS.doc 208/251 PE450.954v01-00

CS

Pozměňovací návrh 576
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zeměpisnou adresu a totožnost 
obchodníka, například jeho obchodní 
název, a případně adresu a totožnost 
obchodníka, v jehož zastoupení jedná;

b) obchodní adresu a totožnost 
obchodníka, například jeho obchodní 
název, a případně adresu a totožnost 
obchodníka, v jehož zastoupení jedná;

Or.fr

Pozměňovací návrh 577
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zeměpisnou adresu a totožnost 
obchodníka, například jeho obchodní 
název, a případně adresu a totožnost 
obchodníka, v jehož zastoupení jedná;

b) adresu místa podnikání a totožnost 
obchodníka;

Or.de

Pozměňovací návrh 578
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zeměpisnou adresu a totožnost 
obchodníka, například jeho obchodní 
název, a případně adresu a totožnost 
obchodníka, v jehož zastoupení jedná;

b) zeměpisnou adresu místa obchodování 
a totožnost obchodníka, například jeho 
obchodní název, a adresu a totožnost
obchodníka, v jehož zastoupení jedná;
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Or.en

Pozměňovací návrh 579
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kontaktní údaje včetně telefonního 
čísla a jakýchkoli dalších komunikačních 
prostředků na dálku, které spotřebiteli 
umožní rychle a přímo kontaktovat 
obchodníka a komunikovat s ním;

Or.en

Pozměňovací návrh 580
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kontaktní údaje, včetně telefonního 
čísla nebo jakéhokoli jiného prostředku 
komunikace na dálku (fax, elektronická 
pošta atd.), prostřednictvím kterého může 
spotřebitel obchodníka efektivně 
kontaktovat a rychle s ním navázat 
přímou komunikaci;

Or.fr

Odůvodnění

Nestačí uvést telefonní číslo nebo e-mailovou adresu obchodníka. Často se stává, že reakce je 
pomalá nebo že tyto kontaktní údaje jsou nefunkční. Je proto důležité stanovit, že tyto údaje musí 
spotřebiteli umožnit efektivně a rychle vstoupit do přímé komunikace s obchodníkem.
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Pozměňovací návrh 581
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) alespoň jeden další kontaktní údaj 
obchodníka, který umožní spotřebiteli 
efektivně a rychle navázat s tímto 
obchodníkem kontakt (telefonní číslo, 
číslo faxu nebo e-mailovou adresu);

Or.fr

Odůvodnění

Je důležité, aby obchodník poskytl alespoň jeden další kontaktní údaj, který spotřebiteli umožní 
tohoto obchodníka kontaktovat rychle (poštovní adresa není v tomto ohledu postačující) a efektivně 
(často se totiž stává, že telefonní čísla poskytnutá spotřebiteli jsou nefunkční).

Pozměňovací návrh 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) adresu místa podnikání obchodníka 
a jeho telefonní číslo, číslo faxu nebo 
případně e-mailovou adresu, aby mohl 
spotřebitel efektivně navázat kontakt 
s obchodníkem;

Or.fr

Odůvodnění

Jelikož jsou telefonní čísla uváděná na internetových stránkách některých obchodníků nefunkční, je 
nezbytné, aby návrh směrnice stanovil nutnost efektivního kontaktu mezi obchodníkem 
a spotřebitelem. Každý spotřebitel musí mít totiž možnost kontaktovat obchodníka, s nímž uzavřel 
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smlouvu, zejména v případě problému s dopravou zboží nebo při plnění smlouvy.

Pozměňovací návrh 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) adresu místa podnikání obchodníka 
a jeho telefonní číslo, případně číslo faxu 
nebo e-mailovou adresu, pokud existují, 
aby mohl spotřebitel obchodníka rychle 
kontaktovat a efektivně s ním 
komunikovat;

Or.en

Odůvodnění

Stále větší počet podniků již fax nepoužívá, neboť bude brzy zastaralý. Plná harmonizace.

Pozměňovací návrh 584
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné
poplatky;

c) konečnou cenu včetně daní, nebo pokud 
z povahy produktu vyplývá, že cenu nelze 
rozumně stanovit předem, způsob jejího 
výpočtu a případně i veškeré další poplatky 
za dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky; v případě smlouvy na dobu 
neurčitou vyjadřuje konečná cena celkové 
měsíční náklady;
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Or.en

Odůvodnění

Cena uvedená v rámci předsmluvních informací by měla být přesnou cenou, kterou spotřebitel 
zaplatí.

Pozměňovací návrh 585
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

c) konečnou cenu včetně daní, nebo pokud 
z povahy zboží či služby vyplývá, že cenu 
nelze rozumně stanovit předem, způsob 
jejího výpočtu a případně i veškeré další 
poplatky za dopravu, dodání nebo 
poštovné, nebo pokud tyto poplatky nelze 
rozumně stanovit předem, skutečnost, že 
k ceně mohou být účtovány takové 
dodatečné poplatky;

Or.fr

Pozměňovací návrh 586
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 

c) konečnou cenu včetně daní, nebo pokud 
z povahy produktu vyplývá, že cenu nelze 
rozumně stanovit předem, způsob jejího 
výpočtu a případně i veškeré další poplatky 
za dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
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mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky; v případě smluv na dobu 
neurčitou vyjadřuje konečná cena celkové 
měsíční náklady;

Or.en

Pozměňovací návrh 587
Konstantinos Pupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu a 
případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
zboží či služby vyplývá, že cenu nelze 
rozumně stanovit předem, způsob jejího 
výpočtu a případně i veškeré další poplatky 
za dopravu, dodání nebo poštovné a 
jakékoliv další náklady, nebo pokud tyto 
poplatky nelze rozumně stanovit předem, 
skutečnost, že k ceně mohou být účtovány 
takové dodatečné poplatky;

Or.el

Pozměňovací návrh 588
Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky; u smluv o poskytování služeb na 
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základě předplatného vyjadřuje cena 
celkové měsíční náklady na předplatné;
Členské státy nesmí v rámci svého 
vnitrostátního práva ponechat v platnosti 
ani zavádět ustanovení odchylná od 
ustanovení článku 5, včetně více či méně 
přísných ustanovení za účelem zajištění 
odlišné úrovně ochrany spotřebitele.

Or.en

Pozměňovací návrh 589
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

c) konečnou cenu včetně daní, nebo pokud 
z povahy produktu vyplývá, že cenu nelze 
rozumně stanovit předem, způsob jejího 
výpočtu a případně i veškeré další poplatky 
za dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky; v relevantním případě procento 
z ceny, které připadá na dávky ve vztahu 
k soukromému rozmnožování, nebo 
nenahrané nosiče; u smlouvy na dobu 
neurčitou vyjadřuje konečná cena celkové 
měsíční náklady;

Or.en

Pozměňovací návrh 590
Kyriakos Triantafyllides

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu a 
případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

c) konečnou cenu včetně daní a veškerých 
dalších poplatků za dopravu, dodání nebo 
poštovné, nebo pokud tyto poplatky nelze 
rozumně stanovit předem, skutečnost, že k 
ceně mohou být účtovány takové 
dodatečné poplatky;

Or.el

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby spotřebitel znal konečnou cenu, kterou zaplatí, a to včetně všech dalších 
poplatků.

Pozměňovací návrh 591
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

c) cenu včetně daní, ledaže z důvodu 
povahy produktu či kolísání na trhu, 
například u surovin, cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

Or.de

Odůvodnění

Po obchodníkovi nelze požadovat, aby sdělil, jaký způsobem utváří své ceny. Je nutné zohlednit 
situace, kdy z důvodu kolísání na trhu, na něž obchodník nemá žádný vliv, nelze cenu přesně 
stanovit předem.
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Pozměňovací návrh 592
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky; u smlouvy o poskytování služeb 
na základě předplatného vyjadřuje cena 
celkové měsíční náklady na předplatné;

Or.en

Pozměňovací návrh 593
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) cenu včetně daní, nebo pokud z povahy 
produktu vyplývá, že cenu nelze rozumně 
stanovit předem, způsob jejího výpočtu 
a případně i veškeré další poplatky za 
dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky;

c) konečnou cenu včetně daní, nebo pokud 
z povahy produktu vyplývá, že cenu nelze 
rozumně stanovit předem, způsob jejího 
výpočtu a případně i veškeré další poplatky 
za dopravu, dodání nebo poštovné, nebo 
pokud tyto poplatky nelze rozumně 
stanovit předem, skutečnost, že k ceně 
mohou být účtovány takové dodatečné 
poplatky; v případě smlouvy na dobu 
neurčitou vyjadřuje konečná cena celkové 
měsíční náklady;

Or.en
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Pozměňovací návrh 594
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) kontaktní údaje včetně telefonního 
čísla a jakýchkoli dalších komunikačních 
prostředků na dálku, které spotřebiteli 
umožní rychle a přímo kontaktovat 
obchodníka a komunikovat s ním;

Or.en

Pozměňovací návrh 595
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínky platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností, pokud 
se tyto podmínky odchylují od požadavků 
náležité profesionální péče;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 596
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínky platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností, pokud 
se tyto podmínky odchylují od požadavků 
náležité profesionální péče;

d) podmínky platby, dodání a plnění;

Or.en

Pozměňovací návrh 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínky platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností, pokud
se tyto podmínky odchylují od požadavků 
náležité profesionální péče;

d) podmínky platby, dodání a plnění, 
pokud se tyto podmínky odchylují od 
požadavků náležité profesionální péče;

Or.de

 Odůvodnění

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht zugemutet 
werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen. Zum einen 
verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über derartige Verfahren. 
Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über das Nichtbestehen eines 
Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches einrichten zu müssen. Es ist im 
ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, unmittelbar auf deren Wünsche und 
Beschwerden in angemessener Form und zur Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein 
unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus 
seine Kunden entsprechend informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser 
Hinsicht überflüssig und kontraproduktiv.
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Pozměňovací návrh 598
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínky platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností, pokud 
se tyto podmínky odchylují od požadavků 
náležité profesionální péče;

d) podmínky platby, dodání a plnění;

Or.en

Pozměňovací návrh 599
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínky platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností, pokud 
se tyto podmínky odchylují od požadavků 
náležité profesionální péče;

d) podmínky platby, dodání, plnění,
vyřizování reklamací a stížností
a zeměpisnou adresu, na niž může 
spotřebitel zasílat veškeré reklamace 
a stížnosti;

Or.fr

Odůvodnění

Vynětí pojmu náležité profesionální péče, který je příliš vágní a závislý na výkladu. Přidání 
zeměpisné adresy, na niž může spotřebitel zasílat své reklamace a stížnosti.

Pozměňovací návrh 600
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínky platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností, pokud 
se tyto podmínky odchylují od požadavků 
náležité profesionální péče;

d) podmínky platby, dodání a plnění, mají-
li být ujednány podmínky, jež se odchylují 
od zákonných ustanovení.

Or.de

Odůvodnění

Není úkolem podniků informovat o všeobecné právní úpravě. Obchodník má mít povinnost 
k poskytování informací pouze tehdy, pokud má v úmyslu se při sjednávání podmínek svých 
obchodů odchýlit od zákonných ustanovení. Povinnost poskytovat informace o průběhu vyřizování 
reklamací a stížností by měla nepříznivý dopad na malé a střední podniky, neboť ty často nemají 
žádný formalizovaný systém pro vyřizování reklamací a stížností.

Pozměňovací návrh 601
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínky platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností, pokud 
se tyto podmínky odchylují od požadavků 
náležité profesionální péče;

d) podmínky platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností;

Or.fr

Pozměňovací návrh 602
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podmínky platby, dodání, plnění 
a vyřizování reklamací a stížností, pokud 
se tyto podmínky odchylují od požadavků 
náležité profesionální péče;

d) podmínky platby, dodání a plnění

Or.de

Odůvodnění

Poskytování informací o průběhu vyřizování reklamací a stížnosti by v praxi vedlo k tomu, že by 
byla poskytována pouze nic neříkající všeobecná prohlášení, která by pro spotřebitele 
nepředstavovala žádnou skutečnou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 603
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podmínky vyřizování reklamací 
a stížností a adresu místa podnikání 
obchodníka, (a případně adresu 
obchodníka, v jehož zastoupení jedná), na 
kterou může spotřebitel zaslat stížnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 604
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) případnou možnost využití smírného 
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řešení sporu;

Or.en

Pozměňovací návrh 605
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) lhůtu, do níž se obchodník zavazuje 
dodat zboží nebo poskytnout službu;

Or.fr

Pozměňovací návrh 606
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) postup vyřizování stížností 
a zeměpisnou adresu obchodníka nebo 
jiného obchodníka, v jehož zastoupení 
tento obchodník jedná, a zeměpisnou 
adresu, na niž může spotřebitel zaslat svou 
stížnost;

Or.en

Pozměňovací návrh 607
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) možnost využití vhodných 
mechanismů nápravy, včetně systémů 
kolektivní nápravy a alternativního 
urovnání sporů;

Or.en

Pozměňovací návrh 608
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existenci nebo neexistenci práva 
odstoupit od smlouvy a podmínky 
a postupy výkonu tohoto práva, včetně 
případných nákladů na vrácení zboží, a to 
v souladu s přílohou I;

Or.en

Pozměňovací návrh 609
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existenci nebo neexistenci práva 
odstoupit od smlouvy, a případně 
podmínky uplatnění tohoto práva 
v souladu s přílohou I, včetně lhůty pro 
odstoupení od smlouvy a jména a adresy 
obchodníka, jemuž má být odstoupení od 
smlouvy oznámeno;
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Or.fr

Odůvodnění

Je důležité, aby spotřebitel měl informace o právu odstoupit od smlouvy, o podmínkách jeho 
uplatnění, ale také o neexistenci tohoto práva u některých druhů zboží či služeb.

Pozměňovací návrh 610
Liem Hoang Ngoc

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existenci nebo neexistenci práva 
odstoupit od smlouvy, a případně 
podmínky uplatnění tohoto práva;

Or.fr

Pozměňovací návrh 611
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existenci nebo neexistenci práva 
odstoupit od smlouvy a podmínky a postup 
výkonu práv spotřebitele, včetně 
případných nákladů na vrácení zboží;

Or.en

Pozměňovací návrh 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existuje-li právo odstoupit od smlouvy, 
podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění 
tohoto práva; obchodník může k tomuto 
účelu použít vzorové poučení a vzorový 
formulář pro odstoupení od smlouvy podle 
přílohy I části A a B nebo jiné 
jednoznačné prohlášení; informuje-li 
obchodník spotřebitele za použití 
vzorového formuláře pro odstoupení od 
smlouvy podle přílohy I části A, jsou 
požadavky této informační povinnosti 
splněny;

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 75.

Pozměňovací návrh 613
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existenci nebo neexistenci práva 
odstoupit od smlouvy a podmínky 
a postupy výkonu tohoto práva, včetně 
případných nákladů na vrácení zboží, a to 
v souladu s přílohou I;

Or.en
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Pozměňovací návrh 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Małgorzata 
Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy, podmínky, lhůtu a postup 
výkonu tohoto práva s informací, že 
spotřebitel má povinnost uhradit 
přiměřené náklady podle čl. 17 odst. 2, 
pokud se rozhodne využít práva odstoupit 
od smlouvy po té, co předloží požadavek 
v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. a) nebo čl. 
11 odst. 4 písm. a);

Or.en

Pozměňovací návrh 615
Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existuje-li právo odstoupit od smlouvy, 
podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění 
tohoto práva; obchodník může k tomuto 
účelu použít vzorové poučení a vzorový 
formulář pro odstoupení od smlouvy podle 
přílohy i části A a B nebo jiné 
jednoznačné prohlášení; informuje-li 
obchodník spotřebitele za použití 
vzorového formuláře pro odstoupení od 
smlouvy podle přílohy I části A, jsou 
požadavky této informační povinnosti 
splněny;

Or.de
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Odůvodnění

Používání vzorových formulářů představuje především pro malé a střední podniky velkou úlevu 
a zamezuje sporům ohledně požadavků na poučení o právu na odstoupení od smlouvy. V zájmu 
právní jistoty je důležité, aby se obchodníci mohli spolehnout na to, že řádně informovali, pokud 
použili tento vzor.

Pozměňovací návrh 616
Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existenci či neexistenci práva odstoupit 
od smlouvy a podmínky a postupy výkonu 
tohoto práva, včetně případných nákladů 
na vrácení zboží, a to v souladu s přílohou 
I;

Or.en

Odůvodnění

Jsem přesvědčena, že nestačí sdělit spotřebitelům, že mají právo na odstoupení od smlouvy. Měli by 
být také informováni o tom, co to znamená v praxi, a zejména, jak účinně toto právo uplatnit. 
Mnoho spotřebitelů se dozvídá první informace o svých právech od obchodníka, takže je důležité, 
aby měli obchodníci povinnost poskytnout úplné informace v místě prodeje. Nejsou-li tyto další 
informace poskytnuty, existuje vážné nebezpečí, že spotřebitelé nebudou vědět jak a/nebo kdy své 
právo odstoupit od smlouvy musí uplatnit. Toto klíčové právo by takto mohlo být oslabeno.

Pozměňovací návrh 617
Catherine Soullie

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) existenci případného práva odstoupit od 
smlouvy;

e) existenci nebo neexistenci práva 
odstoupit od smlouvy;
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Or.en

Pozměňovací návrh 618
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) případně jasnou informaci o tom, kdo 
nese náklady na vrácení zboží po 
odstoupení od smlouvy;

Or.en

Pozměňovací návrh 619
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) informace o finančních zárukách za 
vrácení plateb, jež byly poskytnuty 
předem, v případě odstoupení od smlouvy 
nebo zrušení smlouvy;

Or.en

Pozměňovací návrh 620
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pokud neexistuje právo odstoupit od 
smlouvy z důvodu výslovné žádosti 
o poskytnutí služby během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy v souladu 
s článkem 19, informaci, že spotřebitel 
nebude moci v důsledku této žádosti 
uplatnit právo odstoupit od smlouvy;

Or.fr

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění volby spotřebitele je nezbytné, aby si spotřebitel byl ještě před projevem své 
volby vědom dopadů případné výslovné žádosti o poskytnutí služby během lhůty pro odstoupení od 
smlouvy, tj. nemožnosti pozdějšího uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy.

Pozměňovací návrh 621
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) dodací lhůtu, do níž se obchodník 
zavazuje dodat zboží nebo poskytnout 
službu;

Or.fr

Odůvodnění

Uvedení dodací lhůty je důležitou informací, která přispívá k dobré informovanosti spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 622
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) informace o finančních zárukách za 
vrácení plateb, jež byly poskytnuty 
předem, v případě odstoupení od smlouvy 
nebo ukončení smlouvy;

Or.en

Pozměňovací návrh 623
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) případně jasnou informaci o tom, kdo 
nese náklady na vrácení zboží po 
odstoupení od smlouvy;

Or.en

Pozměňovací návrh 624
Damien Abad

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) neexistuje-li právo odstoupit od 
smlouvy v souladu s článkem 19, 
informaci, že spotřebitel nebude mít právo 
odstoupit od smlouvy;
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Or.fr

Odůvodnění

Je důležité, aby spotřebitel měl informace o právu odstoupit od smlouvy, o podmínkách jeho 
uplatnění, ale také o neexistenci tohoto práva u některých druhů zboží či služeb.

Pozměňovací návrh 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) dodací lhůtu, do níž se obchodník 
zavazuje dodat zboží nebo poskytnout 
službu;

Or.fr

Odůvodnění

Uvedení dodací lhůty je důležitou informací, která přispívá k lepší ochraně spotřebitelů. Umožňuje 
také přizpůsobit transakci povaze nabízeného zboží či služby.

Pozměňovací návrh 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) neexistenci možnosti, aby spotřebitel 
uplatnil právo odstoupit od smlouvy, 
pokud spotřebitel výslovně požádá 
o plnění služby během lhůty pro 
odstoupení od smlouvy;

Or.fr
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Odůvodnění

Uvedení nemožnosti využít právo odstoupit od smlouvy, pokud spotřebitel výslovně požádá 
o poskytnutí plnění během lhůty pro odstoupení od smlouvy, představuje rovněž důležitou informaci 
pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 627
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) případně jasnou informaci o tom, kdo 
nese náklady na vrácení zboží po 
odstoupení od smlouvy;

Or.en

Pozměňovací návrh 628
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) informace o finančních zárukách za 
vrácení plateb, jež byly poskytnuty 
předem, v případě odstoupení od smlouvy 
nebo zrušení smlouvy;

Or.en
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Pozměňovací návrh 629
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e c (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) případně existenci kodexů chování 
a způsob, jakým je lze získat;

Or.en

Pozměňovací návrh 630
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) existenci a podmínky případného 
poprodejního servisu a obchodních záruk;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 631
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) existenci a podmínky případného 
poprodejního servisu a obchodních záruk;

f) kromě připomenutí zákonné záruky za 
zboží existenci a podmínky případného 
poprodejního servisu a obchodních záruk;

Or.fr
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Pozměňovací návrh 632
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) existenci a podmínky případného 
poprodejního servisu a obchodních záruk;

f) kromě připomenutí zákonné záruky za 
zboží existenci a podmínky případného 
poprodejního servisu a obchodních záruk;

Or.fr

Odůvodnění

Je důležité připomenout existenci zákonné záruky za zboží.

Pozměňovací návrh 633
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) případně existenci kodexů chování 
a způsob, jakým je lze získat;

Or.en

Pozměňovací návrh 634
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) případně existenci a podmínky 
poprodejního servisu a obchodních záruk;
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Or.en

Pozměňovací návrh 635
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) případně existenci kodexů chování 
a způsob, jakým je lze použít;

Or.en

Pozměňovací návrh 636
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou, podmínky ukončení smlouvy;

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou nebo se automaticky prodlužuje, 
podmínky ukončení smlouvy;

Or.en

Pozměňovací návrh 637
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
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neurčitou, podmínky ukončení smlouvy; neurčitou nebo se automaticky prodlužuje, 
podmínky ukončení smlouvy;

Or.en

Pozměňovací návrh 638
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou, podmínky ukončení smlouvy;

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou, podmínky ukončení smlouvy,
mají-li být ujednány podmínky, jež se 
odchylují od zákonných ustanovení.

Or.de

Odůvodnění

Není úkolem podniků informovat o všeobecné právní úpravě – právě u přeshraničních smluv podle 
nařízení Řím I, kde se použije právo bydliště/pobytu spotřebitele. Obchodník má mít povinnost 
k poskytování informací pouze tehdy, pokud má v úmyslu se při sjednávání podmínek svých 
obchodů odchýlit od zákonných ustanovení.

Pozměňovací návrh 639
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou, podmínky ukončení smlouvy;

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou nebo se automaticky prodlužuje, 
podmínky ukončení smlouvy;
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Or.en

Pozměňovací návrh 640
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou, podmínky ukončení smlouvy;

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou nebo automaticky obnovována, 
podmínky ukončení smlouvy;

Or.fr

Pozměňovací návrh 641
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou, podmínky ukončení smlouvy;

g) případně dobu platnosti smlouvy nebo, 
pokud je smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou, podmínky a způsob ukončení 
smlouvy;

Or.en

Pozměňovací návrh 642
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. h 



AM\836026CS.doc 238/251 PE450.954v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) případně minimální dobu trvání 
závazků spotřebitele vyplývajících ze 
smlouvy;

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 643
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) existenci záloh nebo jiných finančních 
záruk, které musí spotřebitel na žádost 
obchodníka zaplatit nebo poskytnout, 
a podmínky, které se na ně vztahují.

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 644
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) skutečnost, že smlouva bude uzavřena 
s obchodníkem, a proto spotřebitel požívá 
ochrany, kterou mu zajišťuje tato 
směrnice;

Or.en
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Pozměňovací návrh 645
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) skutečnost, zda je druhá smluvní 
strana spotřebitelem, v případě, že je 
smlouva uzavírána prostředníkem;

Or.en

Pozměňovací návrh 646
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i c (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ic) dobu platnosti nabídky;

Or.en

Pozměňovací návrh 647
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i d (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

id) uplatnění případných technických 
ochranných opatření u digitálních 
produktů;

Or.en



AM\836026CS.doc 240/251 PE450.954v01-00

CS

Odůvodnění

Spotřebitelé musí obdržet dostatečné a jasné informace o omezeních v užívání zakoupeného 
digitálního zboží.

Pozměňovací návrh 648
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i e (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ie) informace o interoperabilitě 
digitálních produktů s hardwarem 
a softwarem, které jsou obchodníkovi 
známy nebo rozumně známy být mohly, 
včetně chybějící interoperability;

Or.en

Odůvodnění

Interoperabilita je důležitým prostředkem pro dosažení pohodlného užívání digitálního prostředí. 
Při zakoupení digitálního zboží je zájmem spotřebitele možnost přesouvání dat z jednoho softwaru 
nebo hardwaru na jiný a možnost užívat digitální zboží na jím zvoleném zařízení.

Pozměňovací návrh 649
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) případné uplatnění opatření technické 
ochrany pro digitální produkty, jakož 
i informace o interoperabilitě (včetně její 
neexistence) digitálních produktů 
s počítačovým technickým vybavením 
a počítačovými programy, pokud o ní 
obchodník ví nebo by měl za běžných 
okolností vědět;
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Or.fr

Pozměňovací návrh 650
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) informace o interoperabilitě 
digitálních produktů s hardwarem nebo 
softwarem, pokud jsou obchodníkovi 
známy, a informace o jakékoli 
inkompatibilitě;

Or.en

Pozměňovací návrh 651
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) skutečnost, že smlouva je uzavřena 
obchodníkem, a že proto spotřebitel požívá 
ochrany této směrnice;

Or.en

Pozměňovací návrh 652
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i c (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ic) případné přijetí technických 
ochranných opatření u digitálních 
produktů;

Or.en

Pozměňovací návrh 653
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i d (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

id) dobu platnosti nabídky;

Or.en

Pozměňovací návrh 654
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i e (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ie) skutečnost, zda je druhá smluvní 
strana spotřebitelem, v případě, že je 
smlouva uzavírána prostředníkem;

Or.en

Pozměňovací návrh 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata 
Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) případně možnost přístupu
k mechanismu mimosoudního urovnávání 
stížností a prostředků nápravy, jemuž 
obchodník podléhá, a způsob přístupu 
k němu.

Or.de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 77.

Pozměňovací návrh 656
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) uplatnění případných technických 
ochranných opatření u digitálních 
produktů;

Or.en

Pozměňovací návrh 657
Zuzana Roithová

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) informace o interoperabilitě 
digitálních produktů s hardwarem 
a softwarem, které jsou obchodníkovi 
známy nebo rozumně známy být mohly, 
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včetně chybějící interoperability;

Or.en

Pozměňovací návrh 658
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) uplatnění případných technických 
ochranných opatření u digitálních 
produktů;

Or.en

Odůvodnění

Vztahuje se konkrétně na digitální produkty. Spotřebitelé musí obdržet dostatečné a jasné informace 
o omezeních v užívání zakoupeného digitálního zboží, jež by mohly být stanoveny ve smlouvě a/nebo 
uplatňovány technologickým systémem a ovlivnit upotřebitelnost zboží způsobem, který nebude 
v souladu s očekáváním spotřebitele.

Pozměňovací návrh 659
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. i b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) informace o kompatibilitě digitálních 
produktů s hardwarem a softwarem, které 
jsou obchodníkovi známy nebo rozumně 
známy být mohly, včetně chybějící 
kompatibility;

Or.en
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Odůvodnění

Vztahuje se konkrétně na digitální produkty. Ustanovení o požadavcích na informace v současné 
době neberou ohled na zvláštnosti digitálního zboží. Při zakoupení digitálního zboží je zájmem 
spotřebitele být informován o možnosti užívat digitální zboží na jím zvoleném zařízení a o možnosti 
přesouvání dat z jednoho softwaru nebo hardwaru na jiný.

Pozměňovací návrh 660
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Obchodník zajistí, aby informace 
o jeho zeměpisné adrese a telefonním 
čísle, stejně jako o ceně včetně daní 
a existenci práva na odstoupení od 
smlouvy, byly spotřebiteli poskytnuty tak, 
aby pro něj byly snadno zjistitelné.

Or.en

Pozměňovací návrh 661
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. uplatnění případných technických 
ochranných opatření u digitálních 
produktů;

Or.en
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Pozměňovací návrh 662
Morten Løkkegaard

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. informace o interoperabilitě 
digitálních produktů s hardwarem 
a softwarem, které jsou obchodníkovi 
známy nebo rozumně známy být mohly, 
včetně chybějící interoperability;

Or.en

Pozměňovací návrh 663
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě veřejné dražby mohou být 
informace uvedené v odst. 1 písm. b) 
nahrazeny zeměpisnou adresou 
a totožností dražitele.

vypouští se

Or.fr

Odůvodnění

Tato směrnice se nesmí vztahovat na smlouvy uzavřené při veřejné dražbě. Soulad s pozměňovacím 
návrhem k čl. 3 odst. 1a.

Pozměňovací návrh 664
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy nestanoví žádné další 
formální požadavky na vzorové poučení 
pro odstoupení od smlouvy podle přílohy I 
částí A a Aa.

Or.fr

Pozměňovací návrh 665
Evelyne Gebhardt

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odstavec 1 se nevztahuje na kupní 
smlouvy a smlouvy o poskytování služeb, 
které zahrnují obchody v každodenním 
životě a obchody, u nichž je plnění ze 
smlouvy poskytnuto zpravidla 
bezprostředně po uzavření smlouvy. 

Or.en

Pozměňovací návrh 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy nestanoví žádné další 
obsahové požadavky na vzorové poučení 
pro odstoupení od smlouvy podle 
přílohy I části A.

Or.de
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nahrazuje předchozí pozměňovací návrh 79.

Pozměňovací návrh 667
Kurt Lechner

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace uvedené v odstavci 1 tvoří 
nedílnou součást kupní smlouvy či 
smlouvy o poskytování služeb.

vypouští se

Or.de

Pozměňovací návrh 668
Toine Manders

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace uvedené v odstavci 1 tvoří 
nedílnou součást kupní smlouvy či 
smlouvy o poskytování služeb.

3. Informace uvedené v odstavci 1 tvoří 
nedílnou součást kupní smlouvy či 
smlouvy o poskytování služeb a mají 
formu standardního formuláře, který je 
dostupný ve všech členských státech.

Or.en

Pozměňovací návrh 669
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Obchodník nese důkazní břemeno při 
prokazování, že poskytl informace 
požadované tímto článkem.

Or.en

Odůvodnění

Je nezbytné uplatnit obrácené důkazní břemeno.

Pozměňovací návrh 670
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Informace poskytované podle tohoto 
článku musí být vyhotoveny v jasném 
a srozumitelném jazyce a musí být čitelné.

Or.en

Odůvodnění

Tento článek by měl obsahovat požadavek na transparentnost.

Pozměňovací návrh 671
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Pokud obchodník zahájí jednání 
o uzavření kupní smlouvy či smlouvy 
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o poskytování služeb s jednoznačně 
vymezenou skupinou spotřebitelů, kteří 
jsou zvlášť zranitelní obchodní praktikou 
nebo produktem, který obchodník 
propaguje, musí být informace podle 
tohoto článku poskytnuty jazykem, který 
bude jasný a srozumitelný pro 
průměrného člena takové skupiny.

Or.en

Odůvodnění

Měly by být zohledněny zvláštní potřeby zranitelných spotřebitelů, pokud jde o informační 
požadavky.

Pozměňovací návrh 672
Emilie Turunen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Tímto článkem nejsou dotčeny 
informační požadavky, jež obchodníkům 
ukládají zvláštní právní předpisy 
Společenství.

Or.en

Pozměňovací návrh 673
Jürgen Creutzmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Členské státy nesmí do svého 
vnitrostátního práva zahrnout nebo zavést 
žádná jiná ustanovení, než která jsou 
uvedena v článku 5 této směrnice, a to ani 
tehdy, pokud by měla za následek vyšší či 
nižší úroveň ochrany spotřebitele.
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Or.de


