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Pozměňovací návrh 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
–

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. de

Odůvodnění

Evropská unie nemá pravomoci pro obsáhlou harmonizaci kupního práva. I při optimálním 
uplatňování by vnitrostátní právní předpisy ztratily platnost a omezily by se pravomoci
členských států.  Spotřebitelé jsou díky stávajícím právním předpisům dostatečně chráněni, 
proto není evropská regulace potřebná. Vnitrostátní právní předpisy dále poskytují vysokou 
míru právní jistoty.  Naopak není zajištěna celoevropská jednotná interpretace společného 
evropského kupního práva.

Pozměňovací návrh 340
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V rámci revize spotřebitelského 
acquis, které začalo být přezkoumáváno 
v roce 2004 na základě zelené knihy 
Komise, v nedávno přijaté směrnici 
2001/83/EU o právech spotřebitele jde 
o nejdůležitější oblasti smluvního práva 
s ohledem na transakce prodeje na dálku 
a podomního prodeje. Tato směrnice 
nabude účinnosti v polovině roku 2014 a 
poskytuje jednotný právní rámec pro 
transakce mezi podniky a spotřebiteli, a 
zejména pro elektronické obchodování 
mezi podniky a spotřebiteli.

Or. en
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Pozměňovací návrh 341
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Sbližování spotřebitelského 
smluvního práva pomocí harmonizace 
právních předpisů na vysoké úrovni 
ochrany, která platí pro všechny účastníky 
trhu, je nejvhodnějším přístupem pro 
posilování důvěry spotřebitelů vůči 
přeshraničním transakcím a pro účely 
zjednodušení obchodování v rámci celé 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Acquis v oblasti ochrany spotřebitelů 
je třeba aktualizovat, aby se podařilo 
zvládnout úlohy společenského a 
hospodářského vývoje včetně digitálního 
hospodářství. Spotřebitelé potřebují rámec 
s kvalitními právy, aby mohli na 
jednotném trhu nakupovat bezpečně a za 
spravedlivých podmínek.  Ve směrnici 
2011/83/EU o právech spotřebitelů byl 
uveden přehled pravidel na ochranu 
spotřebitele především v souvislosti se 
specifickými metodami prodeje, především 
prodeje na dálku a podomního prodeje. 
Hledisko právních záruk je stejně důležité 
pro spotřebitele, jako i pro podnik a je 
třeba dalšího sbližování a modernizace,  
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což zabezpečuje tato směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) K překonání těchto překážek 
souvisejících se smluvním právem by 
smluvní strany měly mít možnost sjednat, 
že se jejich smlouva bude řídit jediným a 
jednotným souborem pravidel smluvního 
práva, která mají stejný význam a výklad 
ve všech členských státech, tj. společnou 
právní úpravou prodeje. Společná evropská 
právní úprava prodeje by měla 
představovat další možnost, která zlepšuje 
volbu, jež mají strany k dispozici, a je 
otevřená k použití kdykoli se strany shodně 
domnívají, že je to prospěšné k tomu, aby 
došlo ke zjednodušení přeshraničního 
obchodu a zamezení vzniku nákladů na 
transakci a na využití příležitosti. Tato 
právní úprava by se měla stát základem pro 
smluvní vztahy pouze tehdy, když se 
smluvní strany dohodnou na jejím použití.

(8) K překonání těchto překážek 
souvisejících se smluvním právem by 
smluvní strany v oblasti prodeje na dálku
měly mít možnost sjednat, že se jejich 
smlouva bude řídit jediným a jednotným 
souborem pravidel smluvního práva, která 
mají stejný význam a výklad ve všech 
členských státech, tj. společnou právní 
úpravou prodeje. Společná evropská právní 
úprava prodeje by měla představovat další 
možnost, která zlepšuje volbu, jež mají 
strany k dispozici, a je otevřená k použití 
kdykoli se strany v oblasti prodeje na 
dálku shodně domnívají, že je to prospěšné 
k tomu, aby došlo ke zjednodušení 
přeshraničního obchodu a zamezení vzniku 
nákladů na transakci a na využití 
příležitosti. Tato právní úprava by se měla 
stát základem pro smluvní vztahy pouze 
tehdy, když se smluvní strany dohodnou na 
jejím použití.

Or. de

Pozměňovací návrh 344
Catherine Stihler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nařízení zavádí společnou evropskou 
právní úpravu prodeje. Harmonizuje 
smluvní právo členských států, aniž by 
bylo nutné změnit platné vnitrostátní 
smluvní právo, ale ve vnitrostátním právu
jednotlivých členských států vytváří 
sekundární systém smluvního práva pro 
smlouvy v rámci jeho oblasti působnosti. 
Tento sekundární systém by měl být stejný 
v rámci celé Unie a měl by existovat vedle 
platných vnitrostátních pravidel 
smluvního práva. Společná evropská 
právní úprava prodeje by se měla používat 
na dobrovolném základě a vycházet z 
dohody smluvních stran uzavírajících 
přeshraniční smlouvu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Mitro Repo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nařízení zavádí společnou evropskou 
právní úpravu prodeje. Harmonizuje 
smluvní právo členských států, aniž by 
bylo nutné změnit platné vnitrostátní 
smluvní právo, ale ve vnitrostátním právu 
jednotlivých členských států vytváří 
sekundární systém smluvního práva pro 
smlouvy v rámci jeho oblasti působnosti. 
Tento sekundární systém by měl být stejný 
v rámci celé Unie a měl by existovat vedle 
platných vnitrostátních pravidel smluvního 
práva. Společná evropská právní úprava 
prodeje by se měla používat na 
dobrovolném základě a vycházet z dohody 
smluvních stran uzavírajících přeshraniční 
smlouvu.

(9) Nařízení zavádí společnou evropskou 
právní úpravu prodeje. Harmonizuje 
smluvní právo členských států, aniž by 
bylo nutné změnit platné vnitrostátní 
smluvní právo, ale ve vnitrostátním právu 
jednotlivých členských států vytváří 
sekundární systém smluvního práva pro 
smlouvy v rámci jeho oblasti působnosti. 
Tento sekundární systém by měl být stejný 
v rámci celé Unie a měl by existovat vedle 
platných vnitrostátních pravidel smluvního 
práva. Společná evropská právní úprava 
prodeje by se měla používat na
dobrovolném základě a vycházet z dohody 
smluvních stran uzavírajících přeshraniční 
smlouvu. Spotřebitelé by dále měli právo 
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kdykoli odmítnout použití společného 
evropského kupního práva.

Or. fi

Pozměňovací návrh 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nařízení zavádí společnou evropskou 
právní úpravu prodeje. Harmonizuje 
smluvní právo členských států, aniž by 
bylo nutné změnit platné vnitrostátní 
smluvní právo, ale ve vnitrostátním právu 
jednotlivých členských států vytváří 
sekundární systém smluvního práva pro 
smlouvy v rámci jeho oblasti působnosti. 
Tento sekundární systém by měl být stejný 
v rámci celé Unie a měl by existovat vedle 
platných vnitrostátních pravidel smluvního 
práva. Společná evropská právní úprava 
prodeje by se měla používat na 
dobrovolném základě a vycházet z dohody 
smluvních stran uzavírajících přeshraniční 
smlouvu.

(9) Nařízení zavádí společnou evropskou 
právní úpravu prodeje v oblasti smluv 
uzavřených na dálku a zejména 
prostřednictvím internetu. Harmonizuje 
smluvní právo členských států, aniž by 
bylo nutné změnit platné vnitrostátní 
smluvní právo, ale ve vnitrostátním právu 
jednotlivých členských států vytváří 
sekundární systém smluvního práva pro 
smlouvy v rámci jeho oblasti působnosti. 
Tento sekundární systém by měl být stejný 
v rámci celé Unie a měl by existovat vedle 
platných vnitrostátních pravidel smluvního 
práva. Společná evropská právní úprava 
prodeje by se měla používat na 
dobrovolném základě a vycházet z dohody 
smluvních stran uzavírajících přeshraniční 
smlouvu.

Or. de

Pozměňovací návrh 347
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Členské státy mohou v případě 
použitého zboží na základě článku 7 odst. 
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1 směrnice 1999/44 o prodeji spotřebního 
zboží povolit prodávajícím, aby zkrátili 
záruční lhůtu na jeden rok. Vzhledem 
k rostoucímu významu trhu s použitým 
zbožím pro evropské spotřebitele v těchto 
časech hospodářské krize, jakož 
i vzhledem k nezbytnosti podporovat 
udržitelnější spotřebu, není zkrácení 
zákonné záruky na jeden rok již dále 
opodstatněné.  Záruční lhůta na použité 
zboží by měla být hodnocena spíše na 
základě definice požadavků na shodu 
zboží nebo digitálního obsahu, tak jak je i 
stanoveno v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mohou na základě článku 7 odst. 1 směrnice 1999/44 o prodeji spotřebního 
zboží povolit prodávajícím, aby zkrátili záruční lhůtu na jeden rok.  Toto není ani nezbytné, 
jak jsme se mohli přesvědčit v členských státech, které tuto možnost nevyužily, ani žádoucí 
z hlediska udržitelné spotřeby.  Proto není v této směrnici tato regulační možnost zachována.

Pozměňovací návrh 348
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Předpisy o zákonných zárukách mají 
důležitou úlohu při podpoře vhodných 
výrobků a v rámci strategie EU pro 
integrované politiky v oblasti výrobků jsou 
rozhodující. S cílem podporovat 
udržitelnou spotřebu, důvěru spotřebitelů 
k výrobkům, které byly vyvinuty na 
základě norem stanovených v právních 
předpisech o ekologické úpravě výrobků, 
je třeba zabezpečit, aby spotřebitelé mohli 
spolehnout na právní záruky po dobu celé 
životnosti výrobku vyrobeného podle 
opatření na ekologickou úpravu. Toto 
období by mělo být stanoveno s ohledem 
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na prováděcí opatření směrnice 
2009/158/ES, v nichž je požadováno 
vypracovávání hodnocení očekávané 
životnosti výrobku.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Společná evropská právní úprava 
prodeje by měla být k dispozici pro účely 
přeshraničních smluv, protože v souvislosti 
s jejich uzavíráním vedou rozdíly mezi 
vnitrostátními právními systémy ke 
složitosti a vzniku dodatečných nákladů a 
odrazují strany od navazování smluvních 
vztahů. Přeshraniční povaha smlouvy by 
měla být ve smlouvách uzavíraných mezi 
podnikateli posouzena na základě 
obvyklého bydliště stran. Ve smlouvách 
uzavíraných mezi podnikateli a spotřebiteli 
by měl být přeshraniční požadavek splněn 
za předpokladu, že je buď obecná adresa 
uvedená spotřebitelem, nebo adresa pro 
dodání zboží, nebo fakturační adresa 
uvedená spotřebitelem na území členského 
státu, ale mimo stát, v němž má obchodník 
své obvyklé bydliště.

(13) Společná evropská právní úprava 
prodeje by měla být k dispozici pro účely 
přeshraničních smluv, protože v souvislosti 
s jejich uzavíráním vedou rozdíly mezi 
vnitrostátními právními systémy ke 
složitosti a vzniku dodatečných nákladů a 
odrazují strany od navazování smluvních 
vztahů. Toto platí především v oblasti 
prodeje na dálku, jehož potenciál je 
mimořádně velký. Přeshraniční povaha 
smlouvy by měla být ve smlouvách 
uzavíraných mezi podnikateli posouzena 
na základě obvyklého bydliště stran. Ve 
smlouvách uzavíraných mezi podnikateli a 
spotřebiteli by měl být přeshraniční 
požadavek splněn za předpokladu, že je 
buď obecná adresa uvedená spotřebitelem, 
nebo adresa pro dodání zboží, nebo 
fakturační adresa uvedená spotřebitelem na 
území členského státu, ale mimo stát, 
v němž má obchodník své obvyklé 
bydliště.

Or. de

Pozměňovací návrh 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Společná evropská právní úprava 
prodeje by měla být k dispozici zejména za 
účelem prodeje movitého zboží, včetně 
výroby a produkce takového zboží, protože 
se jedná o hospodářsky samostatný a 
nejdůležitější typ smlouvy, který by mohl 
mít značný potenciál růstu v přeshraničním 
obchodě, zejména pokud jde o elektronický 
obchod.

(16) Společná evropská právní úprava 
prodeje v oblasti prodeje na dálku by měla 
být k dispozici zejména za účelem prodeje 
movitého zboží, včetně výroby a produkce 
takového zboží, protože se jedná 
o hospodářsky samostatný a nejdůležitější 
typ smlouvy, který by mohl mít značný 
potenciál růstu v přeshraničním obchodě, 
zejména pokud jde o elektronický obchod.

Or. de

Pozměňovací návrh 351
Mitro Repo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby se cíleným a přiměřeným 
způsobem vyřešily aktuální problémy v 
oblasti vnitřního trhu a hospodářské 
soutěže, měla by se osobní působnost 
společné evropské právní úpravy prodeje 
zaměřit na strany, které v současné době od 
obchodování v zahraničí odrazují rozdíly 
ve vnitrostátních systémech smluvního 
práva, což vede ke značnému negativnímu 
dopadu na přeshraniční obchod. Tato 
úprava by se proto měla vztahovat na 
transakce mezi obchodníky a spotřebiteli a 
na smlouvy mezi obchodníky, pokud je 
alespoň jeden z těchto obchodníků MSP 
podle definice vyplývající z doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 
2003 týkající se definice mikropodniků 
a malých a středních podniků.1 Tím by 
však neměla být dotčena možnost 

(21) Aby se cíleným a přiměřeným 
způsobem vyřešily aktuální problémy 
v oblasti vnitřního trhu a hospodářské 
soutěže, měla by se osobní působnost 
společné evropské právní úpravy prodeje 
zaměřit na strany, které v současné době od 
obchodování v zahraničí odrazují rozdíly 
ve vnitrostátních systémech smluvního 
práva, což vede ke značnému negativnímu 
dopadu na přeshraniční obchod. Tato 
úprava by se proto měla vztahovat na 
transakce mezi obchodníky a spotřebiteli a 
na smlouvy mezi obchodníky, pokud je 
alespoň jeden z těchto obchodníků MSP 
podle definice vyplývající z doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 
2003 týkající se definice mikropodniků a 
malých a středních podniků. Pokud jsou 
všechny smluvní strany podnikateli, 

                                               
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.
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členských států přijmout právní předpisy, 
které umožní použití společné evropské 
právní úpravy prodeje i na smlouvy mezi 
obchodníky, z nichž ani jeden není MSP. V 
transakcích mezi podnikateli však 
obchodníci mají v každém případě úplnou 
smluvní svobodu a jsou vyzýváni, aby při 
navrhování vlastních smluvních podmínek 
načerpali inspiraci ze společné evropské 
právní úpravy prodeje.

potom by samostatně výdělečně činní 
podnikatelé (individual enterpreneurship) 
měli být zrovnoprávněni se spotřebiteli, 
protože zdroje těchto podniků a pravomoci
se velmi zřetelně odchylují od všeobecné 
definice malých a středních podniků, resp. 
mikropodniků. Tím by však neměla být 
dotčena možnost členských států přijmout 
právní předpisy, které umožní použití 
společné evropské právní úpravy prodeje 
i na smlouvy mezi obchodníky, z nichž ani 
jeden není MSP. V transakcích mezi 
podnikateli však obchodníci mají v každém 
případě úplnou smluvní svobodu a jsou 
vyzýváni, aby při navrhování vlastních 
smluvních podmínek načerpali inspiraci ze 
společné evropské právní úpravy prodeje.

Or. fi

Pozměňovací návrh 352
Mitro Repo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pro použití společné evropské právní 
úpravy prodeje je nezbytná dohoda 
smluvních stran. Pokud jde o transakce 
mezi podnikatelem a spotřebitelem, měly 
by se na tuto dohodu vztahovat přísné 
požadavky. Vzhledem k tomu, že to bude 
obvykle obchodník, kdo navrhuje použití 
společné evropské právní úpravy prodeje, 
spotřebitelé si musí být plně vědomi 
skutečnosti, že souhlasí s používáním 
pravidel, která jsou odlišná od platné 
vnitrostátní právní úpravy. Souhlas 
spotřebitele s použitím společné evropské 
právní úpravy prodeje by proto měl být 
přípustný pouze ve formě výslovného 
vyjádření, které je jasně odděleno od 
vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy. 
Nemělo by proto být možné nabízet 

(22) Pro použití společné evropské právní 
úpravy prodeje je nezbytná dohoda 
smluvních stran. Pokud jde o transakce 
mezi podnikatelem a spotřebitelem, měly 
by se na tuto dohodu vztahovat přísné 
požadavky. Vzhledem k tomu, že to bude 
obvykle obchodník, kdo navrhuje použití 
společné evropské právní úpravy prodeje, 
spotřebitelé si musí být plně vědomi 
skutečnosti, že souhlasí dobrovolně a 
z vlastního rozhodnutí s používáním 
pravidel, která jsou odlišná od platné 
vnitrostátní právní úpravy. Souhlas 
spotřebitele s použitím společné evropské 
právní úpravy prodeje by proto měl být 
přípustný pouze ve formě výslovného 
vyjádření, které je jasně odděleno od 
vyjádření souhlasu s uzavřením smlouvy. 
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používání společné evropské právní úpravy 
prodeje jako podmínku ve smlouvě, která 
má být uzavřena, a zejména nikoli jako 
součást standardních podmínek daného 
obchodníka.  Obchodník by měl 
spotřebiteli poskytnout na trvalém nosiči 
potvrzení týkající se této dohody o 
používání společné evropské právní úpravy 
prodeje.

Nemělo by proto být možné nabízet 
používání společné evropské právní úpravy 
prodeje jako podmínku ve smlouvě, která 
má být uzavřena, a zejména nikoli jako 
součást standardních podmínek daného 
obchodníka. Obchodník by měl spotřebiteli 
poskytnout na trvalém nosiči potvrzení 
týkající se této dohody o používání 
společné evropské právní úpravy prodeje.

Or. fi

Pozměňovací návrh 353
Mitro Repo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vedle toho, že musí jít o vědomou 
volbu používání společné evropské právní 
úpravy prodeje ze strany spotřebitele, jeho 
souhlas by měl vycházet z informovaného 
rozhodnutí. Obchodník by proto neměl 
spotřebitele pouze upozornit na zamýšlené 
používání společné evropské právní úpravy 
prodeje, ale měl by mu rovněž poskytnout 
informace o jeho povaze a nejvýraznějších
rysech. Aby bylo plnění tohoto úkolu 
obchodníkům co nejvíce usnadněno a 
zamezilo se nadbytečné administrativní 
zátěži a aby se zajistila jednotnost v míře a 
kvalitě informací poskytovaných 
spotřebiteli, obchodníci by jim měli 
poskytnout standardní informační 
oznámení uvedené v tomto nařízení, které 
je tak k dispozici ve všech úředních 
jazycích Unie. Jestliže není možné 
spotřebiteli poskytnout informační 
oznámení, je-li smlouva např. uzavírána
telefonicky, nebo jestliže obchodník 
neposkytl spotřebiteli toto informační 
oznámení, dohoda o používání společné 
evropské právní úpravy prodeje by neměla 
být pro spotřebitele závazná až do doby, 

(23) Vedle toho, že musí jít o vědomou 
volbu používání společné evropské právní 
úpravy prodeje ze strany spotřebitele, jeho 
souhlas by měl vycházet z informovaného 
rozhodnutí. Obchodník by proto neměl 
spotřebitele pouze upozornit na zamýšlené 
používání společné evropské právní úpravy 
prodeje, ale měl by mu rovněž včas před 
uzavřením smlouvy poskytnout informace 
o jeho povaze a nejdůležitějších rysech. 
Aby bylo plnění tohoto úkolu 
obchodníkům co nejvíce usnadněno a 
zamezilo se nadbytečné administrativní 
zátěži a aby se zajistila jednotnost v míře a 
kvalitě informací poskytovaných 
spotřebiteli, obchodníci by jim měli 
poskytnout standardní informační 
oznámení uvedené v tomto nařízení, které 
je tak k dispozici ve všech úředních 
jazycích Unie. Jestliže není možné 
spotřebiteli poskytnout informační 
oznámení, je-li smlouva např. uzavírána 
telefonicky, nebo jestliže obchodník 
neposkytl spotřebiteli toto informační 
oznámení, dohoda o používání společné 
evropské právní úpravy prodeje by neměla 
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než obdrží informační oznámení a 
potvrzení této dohody a následně vyjádří 
svůj souhlas.

být pro spotřebitele závazná až do doby, 
než obdrží informační oznámení a 
potvrzení této dohody a následně vyjádří 
svůj souhlas.

Or. fi

Pozměňovací návrh 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Vedle toho, že musí jít o vědomou 
volbu používání společné evropské právní 
úpravy prodeje ze strany spotřebitele, jeho 
souhlas by měl vycházet z informovaného 
rozhodnutí. Obchodník by proto neměl 
spotřebitele pouze upozornit na zamýšlené 
používání společné evropské právní úpravy 
prodeje, ale měl by mu rovněž poskytnout 
informace o jeho povaze a nejvýraznějších 
rysech. Aby bylo plnění tohoto úkolu 
obchodníkům co nejvíce usnadněno a 
zamezilo se nadbytečné administrativní 
zátěži a aby se zajistila jednotnost v míře a 
kvalitě informací poskytovaných 
spotřebiteli, obchodníci by jim měli 
poskytnout standardní informační 
oznámení uvedené v tomto nařízení, které 
je tak k dispozici ve všech úředních 
jazycích Unie. Jestliže není možné 
spotřebiteli poskytnout informační 
oznámení, je-li smlouva např. uzavírána 
telefonicky, nebo jestliže obchodník 
neposkytl spotřebiteli toto informační 
oznámení, dohoda o používání společné 
evropské právní úpravy prodeje by neměla 
být pro spotřebitele závazná až do doby, 
než obdrží informační oznámení a 
potvrzení této dohody a následně vyjádří 
svůj souhlas.

(23) Vedle toho, že musí jít o vědomou 
volbu používání společné evropské právní 
úpravy prodeje ze strany spotřebitele, jeho 
souhlas by měl vycházet z informovaného 
rozhodnutí. Obchodník by proto neměl 
spotřebitele pouze upozornit na zamýšlené 
používání společné evropské právní úpravy 
prodeje, ale měl by mu rovněž poskytnout 
informace o jeho povaze a nejvýraznějších 
rysech. Aby bylo plnění tohoto úkolu 
obchodníkům co nejvíce usnadněno a 
zamezilo se nadbytečné administrativní 
zátěži a aby se zajistila jednotnost v míře a 
kvalitě informací poskytovaných 
spotřebiteli, obchodníci by jim měli 
poskytnout vzorové informační oznámení 
uvedené v tomto nařízení, které je tak 
k dispozici ve všech úředních jazycích 
Unie. Jestliže není možné spotřebiteli 
poskytnout informační oznámení, je-li 
smlouva např. uzavírána telefonicky, nebo 
jestliže obchodník neposkytl spotřebiteli 
toto informační oznámení, dohoda 
o používání společné evropské právní 
úpravy prodeje by neměla být pro 
spotřebitele závazná až do doby, než obdrží 
informační oznámení a potvrzení této 
dohody a následně vyjádří svůj souhlas.

Or. de
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Odůvodnění

Doplnění pozměňujících návrhů ze zprávy o formulářích v příloze.

Pozměňovací návrh 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Pravidla vyplývající ze společné 
evropské právní úpravy prodeje by se měla 
vztahovat na záležitosti smluvního práva, 
které mají praktický význam po dobu 
platnosti všech typů smluv, které spadají 
do jejich věcné i osobní působnosti, 
zejména smluv uzavřených on-line. 
Společnou evropskou právní úpravou 
prodeje by se proto vedle práv a povinností 
stran a prostředků nápravy, které jsou k 
dispozici v případě neplnění, měly řídit i 
povinnosti poskytovat informace před 
uzavřením smlouvy, uzavírání smluv 
včetně formálních požadavků na uzavírání 
smluv, právo odstoupit od smlouvy a jeho 
důsledky, zrušení smlouvy z důvodu 
omylu, podvodu, hrozby nebo zneužití 
postavení a důsledky takového zrušení 
smlouvy, výklad, obsah a účinky smlouvy, 
posuzování a důsledky nepřiměřených 
smluvních podmínek, navrácení po zrušení 
nebo ukončení smlouvy a promlčení a 
prekluzi práv. Měla by rovněž upravovat 
sankce, které jsou k dispozici v případě 
porušení povinností vyplývajících z jejího 
používání.

(26) Pravidla vyplývající ze společné 
evropské právní úpravy prodeje by se měla 
vztahovat na záležitosti smluvního práva, 
které mají praktický význam po dobu 
platnosti všech typů smluv, které spadají 
do jejich věcné i osobní působnosti, 
v oblasti prodeje na dálku. Společnou 
evropskou právní úpravou prodeje by se 
proto vedle práv a povinností stran a 
prostředků nápravy, které jsou k dispozici 
v případě neplnění, měly řídit i povinnosti 
poskytovat informace před uzavřením 
smlouvy, uzavírání smluv včetně 
formálních požadavků na uzavírání smluv, 
právo odstoupit od smlouvy a jeho 
důsledky, zrušení smlouvy z důvodu 
omylu, podvodu, hrozby nebo zneužití 
postavení a důsledky takového zrušení 
smlouvy, výklad, obsah a účinky smlouvy, 
posuzování a důsledky nepřiměřených 
smluvních podmínek, navrácení po zrušení 
nebo ukončení smlouvy a promlčení a 
prekluzi práv. Měla by rovněž upravovat 
sankce, které jsou k dispozici v případě 
porušení povinností vyplývajících z jejího 
používání.

Or. de

Pozměňovací návrh 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Je také vhodné přezkoumat fungování 
společné evropské právní úpravy prodeje 
nebo jakékoli jiné ustanovení tohoto 
nařízení po pěti letech jeho fungování. 
Tento přezkum by měl mimo jiné 
zohledňovat potřebu dalšího rozšíření 
oblasti působnosti ve vztahu ke smlouvám 
mezi podnikateli, tržní a technický rozvoj 
týkající se digitálního obsahu a budoucí 
vývoj acquis Unie.

(35) Je také vhodné přezkoumat fungování 
společné evropské právní úpravy prodeje 
nebo jakékoli jiné ustanovení tohoto 
nařízení po pěti letech jeho fungování. 
Tento přezkum by měl mimo jiné 
zohledňovat potřebu dalšího rozšíření 
oblasti působnosti nařízení o oblast 
prodeje na dálku, jakož i ve vztahu ke 
smlouvám mezi podnikateli, tržní a 
technický rozvoj týkající se digitálního 
obsahu a budoucí vývoj acquis Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) S cílem zabránit zdvojení a za 
účelem doplnění platného práva EU by 
tato směrnice měla zohledňovat zásady 
směrnice 2011/83/EU o právech 
spotřebitelů, která harmonizovala 
předpisy pro uzavírání smluv na dálku a 
mimo obchodní prostory, jako jsou 
předsmluvní informace, formální 
požadavky, právo na odvolání, dodání,
přenos rizika a způsob platby. Toto by 
umožnilo vytvořit stabilní právní rámec 
evropských předpisů pro podniky, které 
prodávají výrobky nebo digitální obsah 
v celé Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37b) Evropská komise by po přijetí této 
směrnice měla vytvořit pracovní skupinu, 
která se bude skládat především ze 
zástupců spotřebitelských a 
podnikatelských skupin a kterou budou 
podporovat akademici a uživatelé, s cílem 
vypracovat standardní požadavky a 
podmínky pro uzavírání smluv online 
mezi obchodem a spotřebitelem, které 
vycházejí z ustanovení této směrnice a 
z acquis Společenství pro oblast ochrany 
spotřebitele, především směrnice 
2011/83/EU o právech spotřebitelů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účelem tohoto nařízení je zlepšit 
podmínky pro vytvoření a fungování 
vnitřního trhu poskytnutím jednotného 
souboru pravidel smluvního práva 
stanoveného v příloze I („společná 
evropská právní úprava prodeje“). Tato 
pravidla lze používat na přeshraniční 
transakce týkající se prodeje zboží, dodání 
digitálního obsahu a poskytování 
souvisejících služeb, jestliže se tak smluvní 
strany dohodnou.

1. Účelem této směrnice je vytvoření 
fakultativního, společného evropského 
právního předpisu na vnitřním trhu
poskytnutím jednotného souboru pravidel 
smluvního práva stanoveného v příloze I 
(„společná evropská právní úprava 
prodeje“). Toto smluvní právo platí 
souběžně s vnitrostátními právními 
předpisy a pokud je zvoleno místo 
vnitrostátních předpisů, je možné ho 
použít výlučně v oblasti smluvního práva, 
které se vztahuje se na přeshraniční 
transakce. Tato pravidla lze používat na 
přeshraniční transakce týkající se prodeje 
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zboží, dodání digitálního obsahu a 
poskytování souvisejících služeb, jestliže 
se tak smluvní strany dohodnou

Or. el

Pozměňovací návrh 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Účelem tohoto nařízení je zlepšit 
podmínky pro vytvoření a fungování 
vnitřního trhu poskytnutím jednotného 
souboru pravidel smluvního práva 
stanoveného v příloze I („společná 
evropská právní úprava prodeje“). Tato 
pravidla lze používat na přeshraniční 
transakce týkající se prodeje zboží, dodání 
digitálního obsahu a poskytování 
souvisejících služeb, jestliže se tak smluvní 
strany dohodnou.

1. Účelem tohoto nařízení je zlepšit 
podmínky pro vytvoření a fungování 
vnitřního trhu poskytnutím jednotného 
souboru pravidel smluvního práva 
stanoveného v příloze I („společná 
evropská právní úprava prodeje“). Tato 
pravidla lze používat na přeshraniční 
transakce týkající se prodeje zboží v oblasti 
obchodování na dálku, především online 
obchodování, dodání digitálního obsahu a 
poskytování souvisejících služeb, jestliže 
se tak smluvní strany dohodnou.

Or. de

Pozměňovací návrh 361
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení umožňuje obchodníkům, 
aby se spoléhali na společný soubor 
pravidel a používali stejné smluvní 
podmínky při svých přeshraničních 
transakcích, čímž se sníží zbytečné náklady 
a zároveň poskytne vysoký stupeň právní 
jistoty.

2. Tato směrnice umožňuje obchodníkům, 
aby se spoléhali na společný soubor 
pravidel a používali stejné smluvní 
podmínky při svých přeshraničních 
transakcích.
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Or. el

Pozměňovací návrh 362
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o smlouvy mezi obchodníky a 
spotřebiteli, toto nařízení obsahuje
ucelený soubor pravidel na ochranu 
spotřebitele s cílem zajistit vysokou míru 
této ochrany, posílit důvěru spotřebitele ve 
vnitřní trh a podnítit spotřebitele k 
přeshraničním nákupům.

3. Pokud jde o smlouvy mezi obchodníky a 
spotřebiteli, v souvislosti s přeshraničními 
transakcemi tato směrnice obsahuje 
ucelený soubor pravidel na ochranu 
spotřebitele s cílem zajistit vysokou míru 
této ochrany, posílit důvěru spotřebitele ve 
vnitřní trh a podnítit spotřebitele 
k přeshraničním nákupům.

Or. el

Pozměňovací návrh 363
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „obchodníkem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba, která činí právní úkony 
v souvislosti se svou živností, podnikáním, 
řemeslem nebo povoláním;

e) „obchodníkem“ jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba bez ohledu na to, zda je 
podnik v soukromém či veřejném 
vlastnictví, která jedná sama 
či prostřednictvím jiné fyzické či 
právnické osoby jednající jejím jménem 
nebo v jejím zastoupení, za účelem, který 
lze považovat za její obchodní nebo 
výrobní činnost, řemeslo nebo povolání;

Or. de

Odůvodnění

Tato definice odpovídá směrnici EU 83/2011 o právech spotřebitelů, především co se týče 
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činnosti třetích osob ve jméně a z pověření obchodníků. Zastupování samo o sobě není sice ve 
společném evropském kupním právu regulováno. Rozdílné důsledky vycházející z toho, zda 
obchodník koná sám, nebo prostřednictvím jiných, jsou pro spotřebitele nepochopitelné a 
úplně zavádějící.

Pozměňovací návrh 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) „smlouvou uzavřenou na dálku“ jakákoli 
smlouva mezi obchodníkem 
a spotřebitelem uzavřená v rámci 
organizovaného režimu prodeje na dálku 
bez současné fyzické přítomnosti 
obchodníka nebo, jestliže je obchodník 
právnickou osobou, fyzické osoby, která jej 
zastupuje, a spotřebitele za výlučného 
použití jednoho nebo více prostředků 
komunikace na dálku až do doby, kdy byla 
smlouva uzavřena;

p) „smlouvou uzavřenou na dálku“ jakákoli 
smlouva mezi obchodníkem 
a spotřebitelem nebo jiným obchodníkem
uzavřená v rámci organizovaného režimu 
prodeje na dálku bez současné fyzické 
přítomnosti obchodníka nebo, jestliže je 
obchodník právnickou osobou, fyzické 
osoby, která jej zastupuje, a spotřebitele 
nebo jiným obchodníkem, jestliže je 
obchodník právnickou osobou, fyzické 
osoby, která jej zastupuje, a spotřebitele 
nebo jiného obchodníka nebo jiného 
obchodníka za výlučného použití jednoho 
nebo více prostředků komunikace na dálku 
až do doby, kdy byla smlouva uzavřena;

Or. de

Odůvodnění

Při omezení rozsahu působnosti je třeba přesnější definice a především vysvětlení, že jsou sem 
zahrnuty i smlouvy B2B.

Pozměňovací návrh 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) „smlouvou uzavřenou mimo obchodní 
prostory“ jakákoli smlouva mezi 
obchodníkem a spotřebitelem:

vypouští se

i) uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka nebo, pokud je 
obchodník právnickou osobou, fyzické 
osoby, která jej zastupuje, a spotřebitele 
v místě, které nepředstavuje obchodní 
prostory obchodníka, nebo uzavřená na 
základě nabídky předložené spotřebitelem 
za týchž okolností; nebo

ii) uzavřená v obchodních prostorách 
obchodníka nebo pomocí jakýchkoli 
prostředků komunikace na dálku 
okamžitě poté, co byl spotřebitel osobně a 
individuálně osloven v místě, které 
nepředstavuje obchodní prostory 
obchodníka, a za současné přítomnosti 
obchodníka nebo, pokud je obchodník 
právnickou osobou, fyzické osoby, která 
jej zastupuje, a spotřebitele; nebo
iii) uzavřená během zájezdu 
organizovaného obchodníkem nebo, 
pokud je obchodník právnickou osobou, 
fyzickou osobou, která jej zastupuje, s 
cílem nebo účinkem propagace a prodeje 
zboží nebo dodání digitálního obsahu či 
poskytnutí souvisejících služeb 
spotřebiteli;

Or. de

Odůvodnění

Omezením rozsahu působnosti na smlouvy na prodej na dálku zaniká potřeba těchto definicí, 
protože tyto smlouvy už nejsou zahrnuty.

Pozměňovací návrh 366
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka nebo, pokud je 
obchodník právnickou osobou, fyzické 
osoby, která jej zastupuje, a spotřebitele 
v místě, které nepředstavuje obchodní 
prostory obchodníka, nebo uzavřená na 
základě nabídky předložené spotřebitelem 
za týchž okolností; nebo

i) uzavřená za současné fyzické 
přítomnosti obchodníka a spotřebitele 
v místě, které nepředstavuje obchodní 
prostory obchodníka, nebo uzavřená na 
základě nabídky předložené spotřebitelem 
za týchž okolností; nebo

Or. de

Pozměňovací návrh 367
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) uzavřená v obchodních prostorách 
obchodníka nebo pomocí jakýchkoli 
prostředků komunikace na dálku okamžitě 
poté, co byl spotřebitel osobně a 
individuálně osloven v místě, které 
nepředstavuje obchodní prostory 
obchodníka, a za současné přítomnosti 
obchodníka nebo, pokud je obchodník 
právnickou osobou, fyzické osoby, která 
jej zastupuje, a spotřebitele; nebo

ii) uzavřená v obchodních prostorách 
obchodníka nebo pomocí jakýchkoli 
prostředků komunikace na dálku okamžitě 
poté, co byl spotřebitel osobně 
a individuálně osloven v místě, které 
nepředstavuje obchodní prostory 
obchodníka, za současné přítomnosti 
obchodníka a spotřebitele,

Or. de

Odůvodnění

Pokud se definice „obchodníka“ podle směrnice EU 83/2011 o právech spotřebitelů bere jako 
výchozí bod, musí se v důsledku toho vyjasnit i definice smluv uzavíraných mimo obchodní 
prostory.

Pozměňovací návrh 368
Josef Weidenholzer
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. q – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) uzavřená během zájezdu 
organizovaného obchodníkem nebo, pokud 
je obchodník právnickou osobou, fyzickou 
osobou, která jej zastupuje, s cílem nebo 
účinkem propagace a prodeje zboží nebo 
dodání digitálního obsahu či poskytnutí 
souvisejících služeb spotřebiteli;

iii) uzavřená během zájezdu 
organizovaného obchodníkem, s cílem 
nebo účinkem propagace a prodeje zboží 
nebo dodání digitálního obsahu či 
poskytnutí souvisejících služeb 
spotřebiteli;

Or. de

Pozměňovací návrh 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. r

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

r) „obchodními prostorami“: vypouští se
i) jakékoli nemovité maloobchodní 
prostory, kde obchodník vykonává svou 
činnost trvale, nebo
ii) jakékoli movité maloobchodní prostory, 
kde obchodník vykonává svou činnost 
obvykle;

Or. de

Odůvodnění

Omezením rozsahu působnosti na smlouvy na prodej na dálku zaniká potřeba těchto definicí, 
protože tyto smlouvy už nejsou zahrnuty.

Pozměňovací návrh 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. u
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

u) „veřejnou dražbou“ způsob prodeje, kdy 
obchodník nabízí zboží nebo digitální 
obsah spotřebiteli, který se dražby osobně 
účastní nebo je mu dána možnost se jí 
osobně účastnit, prostřednictvím 
transparentního konkurenčního 
nabídkového řízení prováděného 
dražitelem, a osoba, která podá úspěšnou 
nabídku, je zavázána k nákupu zboží nebo 
digitálního obsahu;

u) „veřejnou dražbou“ způsob prodeje, kdy 
obchodník nabízí zboží nebo digitální 
obsah nebo služby spotřebiteli, který se 
dražby osobně účastní nebo je mu dána 
možnost se jí osobně účastnit, 
prostřednictvím transparentního
konkurenčního nabídkového řízení 
prováděného dražitelem, a osoba, která 
podá úspěšnou nabídku, je zavázána 
k nákupu zboží nebo digitálního obsahu 
nebo služby;

Or. de

Odůvodnění

Obsahové přizpůsobení ohraničení na smlouvy na prodej na dálku, jakož i přizpůsobení se 
definici ve směrnici o právech spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. y a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ya) „ospravedlněným jednáním nebo 
opomenutím“ jednání nebo opomenutí, 
které nelze objektivně přičíst osobě, která 
takto jednala nebo která se dopustila 
opomenutí.

Or. de

Odůvodnění

Vylepšené znění původního pozměňujícího návrhu 92.

Pozměňovací návrh 372
Catherine Stihler
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Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 vypouští se
Fakultativní povaha společné evropské 
právní úpravy prodeje
Smluvní strany si mohou sjednat, že se 
jejich přeshraniční smlouvy o prodeji 
zboží, dodání digitálního obsahu a 
poskytování souvisejících služeb bude řídit 
společnou evropskou právní úpravou 
prodeje, a to v rámci územní, věcné a 
osobní působnosti stanovené v článcích 4 
až 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě překrývajících se dohod, které 
nemají podporu v působnosti společného 
evropského kupního práva, platí pro tyto 
doložky neplatnost volby;

Or. de

Pozměňovací návrh 374
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) adresa uvedená spotřebitelem, adresa a) stát pobytu spotřebitele se nenachází
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pro dodání zboží, nebo fakturační adresa 
se nachází v jiném členském státě, než je
stát obvyklého bydliště obchodníka;

v členském státě, který je státem
obvyklého bydliště obchodníka, a

Or. el

Pozměňovací návrh 375
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely tohoto nařízení se za obvyklé 
bydliště obchodních společností nebo 
jiných zapsaných nebo nezapsaných 
subjektů považuje místo jejich ústřední 
správy. Obvyklým bydlištěm obchodníka, 
který je fyzickou osobou, je jeho hlavní 
místo podnikání.

4. Pro účely tohoto nařízení se za obvyklé 
bydliště obchodníků nebo společností 
obchodníků nebo společností, resp. jiných 
sdružení, bez ohledu na to, či mají právní 
subjektivitu, místo jejich ústřední správy, 
pokud v zemi spotřebitele neprovozují 
maloobchodní prodejny ani kanceláře, ani 
jiné sídlo obchodníka či zákonného 
zástupce, a pokud nejsou zapsané 
v registrech příslušných orgánů členských 
států pro společnosti nebo jiné sdružení 
s právní subjektivitou nebo bez ní.
Obvyklým bydlištěm obchodníka, který je 
fyzickou osobou, je jeho hlavní místo 
podnikání.

Or. el

Pozměňovací návrh 376
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouvy, na něž lze uplatnit společnou 
evropskou právní úpravu prodeje

Přeshraniční smlouvy, na něž lze uplatnit 
společnou evropskou právní úpravu 
prodeje
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Or. el

Pozměňovací návrh 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Společnou evropskou právní úpravu 
prodeje lze uplatnit na:

Společnou evropskou právní úpravu 
prodeje lze uplatnit na následující smlouvy 
uzavřené na dálku, včetně prostřednictvím 
internetu:

Or. de

Pozměňovací návrh 378
Mitro Repo

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společnou evropskou právní úpravu 
prodeje lze použít pouze v případě, že 
prodávajícím zboží nebo dodavatelem 
digitálního obsahu je obchodník. Jsou-li 
všechny smluvní strany obchodníky, lze 
společnou evropskou právní úpravu 
prodeje použít, pokud je alespoň jedna 
z těchto stran malým nebo středním 
podnikem („MSP“).

1. Společnou evropskou právní úpravu 
prodeje lze použít pouze v případě, že 
prodávajícím zboží nebo digitálního 
obsahu je obchodník. Jsou-li všechny 
smluvní strany obchodníky, lze společnou 
evropskou právní úpravu prodeje použít, 
pokud je alespoň jedna z těchto stran 
malým nebo středním podnikem („MSP“). 
Pokud jsou všechny subjekty obchodníky, 
potom jsou samostatně výdělečně činní 
obchodníci (individual entrepreneurship) 
z hlediska ochrany postaveni na stejnou 
úroveň jako spotřebitelé.

Or. fi

Pozměňovací návrh 379
Mitro Repo



AM\934215CS.doc 27/98 PE510.531v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve vztazích mezi obchodníkem a 
spotřebitelem je dohoda o použití společné 
evropské právní úpravy prodeje platná 
pouze tehdy, jestliže spotřebitel svůj 
souhlas vyjádřil výslovně a odděleně od 
vyjádření dohody směřující k uzavření 
smlouvy. Obchodník musí poskytnout 
spotřebiteli potvrzení o této dohodě na 
trvalém nosiči.

2. Ve vztazích mezi obchodníkem a 
spotřebitelem je dohoda o použití společné 
evropské právní úpravy prodeje platná 
pouze tehdy, jestliže spotřebitel 
dobrovolně a z vlastního rozhodnutí svůj 
souhlas vyjádřil výslovně a odděleně od 
vyjádření dohody směřující k uzavření 
smlouvy. Obchodník musí poskytnout 
spotřebiteli potvrzení o této dohodě na 
trvalém nosiči.

Or. fi

Pozměňovací návrh 380
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dohody, které překračují rozsah 
působnosti společného evropského 
kupního práva, jsou neplatné.

Or. de

Odůvodnění

Pokud dohody, které nerespektují rozsah působnosti společného evropského kupního práva 
stanoveného nařízením tím, že se v nich určuje, že ho překračují nebo že společné evropské 
kupní právo má být uplatňováno jen částečně v případě smíšených smluv nebo smluv pro 
úvěrové financování, je třeba objasnit, že dohoda o použití potom neplatí. Proto se musí určit 
uplatnitelný právní předpis podle pravidel Řím I.

Pozměňovací návrh 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Standardní informační oznámení v 
případě smluv mezi obchodníkem a 
spotřebitelem

Vzorové informační oznámení v případě 
smluv mezi obchodníkem a spotřebitelem

Or. de

Pozměňovací návrh 382
Josef Weidenholzer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Obchodník při dohodě o uplatnění 
společného evropského kupního práva 
odevzdá spotřebiteli standardní 
informační oznámení na trvalém nosiči.

Or. de

Odůvodnění

Standardní informační oznámení se musí odevzdat spotřebiteli podle dohody o uplatnění 
společného evropského kupního práva.

Pozměňovací návrh 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tento článek neplatí, pokud smlouva 
na dodávku potravin, nápojů a jiného 
zboží, které je určeno pro běžnou spotřebu 
v domácnosti a které obchodník fyzicky 
doručuje spotřebiteli domů, do místa jeho 
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bydliště nebo na jeho pracoviště formou 
častých a pravidelných dodávek;

Or. de

Odůvodnění

Opírá se o článek 13 V a přílohy.

Pozměňovací návrh 384
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 10. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy stanoví sankce pro případy, 
kdy obchodník ve vztahu k spotřebiteli 
poruší požadavky vyplývající z článků 8 a 
9, a přijmou všechna opatření, která jsou 
zapotřebí pro ukládání těchto sankcí. Takto 
stanovené sankce musí být účinné, vhodné 
a odrazující. Členské státy oznámí Komisi 
příslušná ustanovení právních předpisů, a 
to nejpozději do [1 rok ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení], a jakékoli 
následné změny oznámí bez zbytečného 
odkladu.

Členské státy stanoví přiměřené sankce 
pro případy, kdy obchodník ve vztahu 
k spotřebiteli poruší požadavky vyplývající 
z článků 8 a 9, a přijmou všechna opatření, 
která jsou zapotřebí pro ukládání těchto 
sankcí. Členské státy oznámí Komisi 
příslušná ustanovení právních předpisů, a 
to nejpozději do [1 rok ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení], a jakékoli 
následné změny oznámí bez zbytečného 
odkladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 11. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Jestliže si smluvní strany platně sjednaly 
použití společné evropské právní úpravy 
prodeje na smlouvu, řídí se záležitosti 
upravené touto smlouvou pouze společnou 

Jestliže si smluvní strany platně sjednaly 
použití společné evropské právní úpravy 
prodeje na smlouvu, řídí se záležitosti 
upravené touto smlouvou pouze společnou 
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evropskou právní úpravou prodeje. Jestliže 
byla smlouva skutečně uzavřena, 
společnou evropskou právní úpravou 
prodeje se řídí i otázky související s 
dodržováním povinností v oblasti 
poskytování informací před uzavřením 
smlouvy a prostředky nápravy v případě 
nesplnění těchto povinností.

evropskou právní úpravou prodeje. Pokud 
obchodník nabízí zboží, který umožňuje 
poskytování digitálního obsahu nebo 
souvisejících služeb se společným 
evropským kupním právem, společnou 
evropskou právní úpravou prodeje se řídí 
i otázky související s dodržováním 
povinností v oblasti poskytování informací 
před uzavřením smlouvy a prostředky 
nápravy v případě nesplnění těchto 
povinností

Or. de

Odůvodnění

Informační povinnosti před uzavřením smlouvy mohou projevit plný účinek pouze tehdy, 
pokud platí nezávisle od skutečného uzavření smlouvy.  Třeba zabezpečit, aby spoluuchazeči a 
spotřebitelské sdružení při porušení informačních povinností vyplývajících ze společného 
evropského kupního práva v jejich neprospěch mohli využít právní opatření.

Pozměňovací návrh 386
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) smlouvy, kde se obvyklé bydliště 
obchodníků, nebo v případě smluv 
uzavíraných mezi obchodníkem a 
spotřebitelem, obvyklé bydliště 
obchodníka, adresa uvedená 
spotřebitelem, adresa pro dodání zboží a 
fakturační adresa, nachází na území 
tohoto členského státu; a/nebo

a) pokud se obvyklé bydliště obchodníků 
nachází na území tohoto členského státu a

Or. de

Pozměňovací návrh 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Čl. 15. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise předloží do … [5 let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] Evropskému 
parlamentu, Radě a Hospodářskému a 
sociálnímu výboru podrobnou zprávu 
o přezkumu fungování tohoto nařízení, v 
níž mimo jiné zohlední potřebu rozšířit 
rozsah působnosti nařízení v souvislosti se 
smlouvami mezi podnikateli, tržní a 
technický rozvoj týkající se digitálního 
obsahu a budoucí vývoj acquis Unie.

2. Komise předloží do … [5 let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení] Evropskému 
parlamentu, Radě a Hospodářskému a 
sociálnímu výboru podrobnou zprávu
o přezkumu fungování tohoto nařízení, 
v níž mimo jiné zohlední potřebu rozšířit 
rozsah působnosti nařízení jak o oblast 
prodeje na dálku tak i v souvislosti se 
smlouvami mezi podnikateli, tržní a 
technický rozvoj týkající se digitálního 
obsahu a budoucí vývoj acquis Unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Modely smluv

Komise do [roka] po zahájení provádění 
této směrnice stanoví standardní 
požadavky a podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Článek 16 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16b
Komise uskuteční informační kampaň pro 
účely informování obchodníků na 
vnitrostátní úrovni o těchto standardních 
požadavcích pro online transakce 
spotřebitelů v souladu s předpisy EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud společná evropská právní úprava 
prodeje nestanoví jinak, nemusí mít 
smlouva, vyjádření vůle nebo jiný právní 
akt, na něž se tato úprava vztahuje, nebo 
jejich zachycení určitou formu.

Pokud společná evropská právní úprava 
prodeje nebo příslušné vnitrostátní 
předpisy mimo společného evropského 
kupního práva, které je možno použít 
v souladu s nařízeními (ES) č. 593/2008, 
(ES) č. 864/2007 nebo s jiným příslušným 
předpisem v případě konfliktu zákona, 
nestanoví jinak, nemusí mít smlouva, 
vyjádření vůle nebo jiný právní akt, na něž 
se tato úprava vztahuje, nebo jejich 
zachycení určitou formu.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňujícím návrhem se má předejít tomu, aby byly zrušeny aspekty nařízení Řím I. 
Podle článku 11 nařízení Řím I platí formální požadavky v právních předpisech jednotlivých 
států, které vedou k lepší ochraně spotřebitele.

Pozměňovací návrh 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Příloha I - čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Povinnost poskytnout informace v případě 
smluv uzavřených na dálku nebo mimo 
obchodní prostory

Povinnost poskytnout informace v případě 
smlouvy

Or. de

Odůvodnění

Rozsah působnosti se má omezit na smlouvy o prodeji na dálku, proto se touto formulací mají 
na mysli pouze smlouvy o prodeji na dálku. Pokud by tato část však byla formulována takto, 
vyznívalo by to tak, jako kdyby existovaly další smluvní možnosti.

Pozměňovací návrh 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 13 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodník, který uzavírá smlouvu na 
dálku nebo tuto smlouvu uzavírá mimo 
obchodní prostory, má povinnost 
poskytnout spotřebiteli před uzavřením 
smlouvy nebo před tím, než je spotřebitel 
vázán jakoukoli nabídkou, jasným a 
srozumitelným způsobem informace o:

1. Obchodník, který uzavírá smlouvu, má 
povinnost poskytnout spotřebiteli před 
uzavřením smlouvy nebo před tím, než je 
spotřebitel vázán jakoukoli nabídkou, 
jasným a srozumitelným způsobem 
informace o:

Or. de

Pozměňovací návrh 393
Mitro Repo

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 13 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkové ceně, dodatečných poplatcích a b) celkové ceně, dodatečných poplatcích, 
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nákladech podle článku 14; daních a nákladech podle článku 14;

Or. fi

Pozměňovací návrh 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě smluv uzavíraných na dálku 
musí informace požadované tímto článkem 
být:

3. Informace požadované tímto článkem 
musejí být:

Or. de

Pozměňovací návrh 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě smluv uzavíraných mimo 
obchodní prostory musí informace 
požadované tímto článkem být:

vypouští se

a) poskytnuty v tištěné podobě nebo, 
pokud s tím spotřebitel souhlasí, na jiném 
trvalém nosiči; a

b) být čitelné a zformulované jasným a 
srozumitelným jazykem.

Or. de

Odůvodnění

Vypouští se z důvodu omezení rozsahu oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Příloha I – čl. 13 – odst. 5 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uzavřenou za použití prodejního 
automatu nebo automatizovaných 
obchodních prostor;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypouští se z důvodu omezení rozsahu oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 13 – odst. 5 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uzavřenou mimo obchodní prostory, 
pokud smluvní cena, nebo v případě více 
smluv uzavřených ve stejnou dobu, jejich 
celková cena, nepřesáhne 50 EUR nebo 
odpovídající částku v měně, která byla 
sjednána pro účely smluvní ceny.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Vypouští se z důvodu omezení rozsahu oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 13 – odst. 5 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) jež jsou podle právních předpisů 
členských států uzavírány za spoluúčasti 
státního úředníka, který musí být 
ze zákona nezávislý a nestranný a musí 
prostřednictvím vyčerpávajícího právního 
prohlášení zajistit, že spotřebitel smlouvu 
uzavírá výhradně po zralé úvaze 
a s vědomím jejího právního dosahu; Toto 
platí i pro uzavření smlouvy před soudem.

Or. de

Pozměňovací návrh 399
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 13 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) jež jsou podle právních předpisů 
členských států uzavírány za spoluúčasti 
státního úředníka, který musí být 
ze zákona nezávislý a nestranný a musí 
prostřednictvím vyčerpávajícího právního 
prohlášení zajistit, že spotřebitel smlouvu 
uzavírá výhradně po zralé úvaze 
a s vědomím jejího právního dosahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o právu na odstoupení od Informace o právu na odstoupení od 
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smlouvy v případě smluv uzavřených na 
dálku nebo mimo obchodní prostory

smlouvy v případě smluv

Or. de

Pozměňovací návrh 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace, které se mají poskytnout 
podle čl. 13 odst. 1 písm. e), musí případně 
obsahovat skutečnost, že spotřebitel ponese 
náklady na vrácení zboží v případě 
odstoupení od smlouvy a, jedná-li se o 
smlouvu uzavřenou na dálku, spotřebitel 
ponese náklady na vrácení zboží, jestliže a 
zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit 
poštou.

2. Informace, které se mají poskytnout 
podle čl. 13 odst. 1 písm. e), musí případně 
obsahovat skutečnost, že spotřebitel ponese 
náklady na vrácení zboží v případě 
odstoupení od smlouvy a, jedná-li se 
o smlouvu uzavřenou na dálku, spotřebitel 
ponese náklady na vrácení zboží jenom 
v případě, jestliže a zboží vzhledem k jeho 
povaze nelze vrátit poštou.

Or. de

Pozměňovací návrh 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory: dodatečné požadavky na 
poskytování informací a potvrzení

vypouští se

1. Obchodník musí poskytnout spotřebiteli 
kopii podepsané smlouvy nebo potvrzení o 
uzavřené smlouvě, případně včetně 
potvrzení souhlasu spotřebitele a 
potvrzení o přijetí podmínek podle čl. 40 
odst. 3 písm. d), v tištěné podobě, nebo 
pokud s tím spotřebitel souhlasí, na jiném 
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trvalém nosiči.
2. Pokud spotřebitel požaduje, aby 
poskytování souvisejících služeb začalo 
během lhůty pro odstoupení od smlouvy 
stanovené v čl. 42 odst. 2, obchodník musí 
požádat spotřebitele, aby podal výslovnou 
žádost na trvalém nosiči.

Or. de

Pozměňovací návrh 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 19 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouvy uzavřené na dálku: dodatečné 
informace a jiné požadavky

Dodatečné informace a jiné požadavky

Or. de

Pozměňovací návrh 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud obchodník telefonicky kontaktuje 
spotřebitele s cílem uzavřít smlouvu na
dálku, musí tento obchodník na začátku 
telefonického hovoru se spotřebitelem 
uvést svou totožnost a případně totožnost 
osoby, jejímž jménem telefonuje, a 
obchodní účel telefonického hovoru.

1. Pokud obchodník telefonicky kontaktuje 
spotřebitele s cílem uzavřít smlouvu, musí 
tento obchodník na začátku telefonického 
hovoru se spotřebitelem uvést svou 
totožnost a případně totožnost osoby, 
jejímž jménem telefonuje, a obchodní účel 
telefonického hovoru.

Or. de

Pozměňovací návrh 405
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Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se smlouva na dálku uzavírá 
prostřednictvím prostředku komunikace na 
dálku, který poskytuje jen omezený prostor 
nebo čas pro uvedení informací, obchodník 
musí poskytnout přinejmenším informace 
požadované odstavcem 3 tohoto článku, a 
to před uzavřením takové smlouvy . 
Ostatní informace podle článku 13
poskytne obchodník spotřebiteli vhodným 
způsobem v souladu s čl. 13 odst. 3.

2. Pokud se smlouva uzavírá 
prostřednictvím prostředku komunikace na 
dálku, který poskytuje jen omezený prostor 
nebo čas pro uvedení informací, obchodník 
musí poskytnout přinejmenším informace 
požadované odstavcem 3 tohoto článku, a 
to před uzavřením takové smlouvy. Ostatní 
informace podle článku 13 poskytne 
obchodník spotřebiteli vhodným způsobem 
v souladu s čl. 13 odst. 3.

Or. de

Pozměňovací návrh 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Smlouva uzavřená na dálku po telefonu 
je platná pouze v případě, že spotřebitel 
podepsal nabídku nebo zaslal svůj písemný 
souhlas, z něhož vyplývá dohoda uzavřít 
smlouvu. Obchodník musí poskytnout 
spotřebiteli potvrzení o této dohodě na 
trvalém nosiči.

4. Smlouva uzavřená po telefonu je platná 
pouze v případě, že spotřebitel podepsal 
nabídku nebo zaslal svůj písemný souhlas, 
z něhož vyplývá dohoda uzavřít smlouvu. 
Obchodník musí poskytnout spotřebiteli 
potvrzení o této dohodě na trvalém nosiči.

Or. de

Pozměňovací návrh 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 19 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Obchodník musí spotřebiteli poskytnout 
potvrzení o uzavřené smlouvě, a to 
případně včetně souhlasu a vědomí 
spotřebitele uvedené v čl. 40 odst. 3 písm. 
d), a veškeré informace uvedené v článku 
13 na trvalém nosiči. Obchodník musí tyto 
informace poskytnout v přiměřené lhůtě po 
uzavření smlouvy uzavřené na dálku a 
nejpozději v okamžiku dodání zboží nebo 
před dodáním digitálního obsahu nebo před 
zahájením poskytování související služby, 
jestliže nebyly tyto informace spotřebiteli 
poskytnuty na trvalém nosiči již před 
uzavřením smlouvy uzavřené na dálku.

5. Obchodník musí spotřebiteli poskytnout 
potvrzení o uzavřené smlouvě, a to 
případně včetně souhlasu a vědomí 
spotřebitele uvedené v čl. 40 odst. 3 písm. 
d), a veškeré informace uvedené v článku 
13 na trvalém nosiči. Obchodník musí tyto 
informace poskytnout v přiměřené lhůtě po 
uzavření smlouvy a nejpozději v okamžiku 
dodání zboží nebo před dodáním 
digitálního obsahu nebo před zahájením 
poskytování související služby, jestliže 
nebyly tyto informace spotřebiteli 
poskytnuty na trvalém nosiči již před 
uzavřením smlouvy.

Or. de

Pozměňovací návrh 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnost poskytnout informace při 
uzavírání jiných smluv, než jsou smlouvy 
uzavřené na dálku nebo mimo obchodní 
prostory

vypouští se

1. V případě jiných smluv, než jsou 
smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo 
obchodní prostory, má obchodník 
povinnost poskytnout spotřebiteli jasným 
a srozumitelným způsobem před 
uzavřením smlouvy nebo před tím, než je 
spotřebitel vázán jakoukoli nabídkou, tyto 
informace, pokud již tyto informace 
nejsou patrné ze souvislostí:
(a) hlavních znaky zboží nebo digitálního 
obsahu, které mají být dodány, nebo 
souvisejících služeb, které mají být
poskytnuty, v rozsahu přiměřeném 
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způsobu komunikace a danému zboží, 
digitálnímu obsahu nebo související 
službě;
(b) celková cena, dodatečné poplatky a 
náklady podle čl. 14 odst. 1;
(c) totožnost obchodníka, například jeho 
obchodní firmu, zeměpisnou adresu, na 
níž je usazen a jeho telefonní číslo;
(d) smluvní podmínky podle čl. 16 písm. a) 
a b);
(e) případně existence a podmínky 
poprodejních asistenčních služeb 
obchodníka, obchodních záruk a zásady 
vyřizování reklamací;
(f) případně funkčnost digitálního 
obsahu, včetně příslušných technických 
ochranných opatření; a
(g) případně informace o jakékoli 
příslušné interoperabilitě digitálního 
obsahu s hardwarem a softwarem, o nichž 
obchodník věděl nebo měl vědět.
2. Tento článek se neuplatní na smlouvy, 
které zahrnují transakce probíhající ze 
dne na den a které musí být plněny 
bezprostředně po jejich uzavření.

Or. de

Pozměňovací návrh 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 24 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Dodatečné informační povinnosti ve 
smlouvách uzavíraných na dálku
elektronickými prostředky

Dodatečné informační povinnosti ve 
smlouvách uzavíraných elektronickými 
prostředky

Or. de
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Pozměňovací návrh 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 25 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné požadavky ve smlouvách 
uzavíraných na dálku elektronickými 
prostředky

Dodatečné požadavky ve smlouvách 
uzavíraných elektronickými prostředky

Or. de

Pozměňovací návrh 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud by smlouva uzavíraná na dálku
elektronickými prostředky zavazovala 
spotřebitele k provedení platby, obchodník 
musí upozornit spotřebitele jasným a 
výrazným způsobem, a to bezprostředně 
před tím, než spotřebitel podá objednávku, 
na informace požadované podle čl. 13 odst. 
1 písm. a), čl. 14 odst. 1 a 2 a čl. 16 písm. 
b).

1. Pokud by smlouva uzavíraná 
elektronickými prostředky zavazovala 
spotřebitele k provedení platby, obchodník 
musí upozornit spotřebitele jasným a 
výrazným způsobem, a to bezprostředně 
před tím, než spotřebitel podá objednávku, 
na informace požadované podle čl. 13 odst. 
1 písm. a), čl. 14 odst. 1 a 2 a čl. 16 písm. 
b).

Or. de

Pozměňovací návrh 412
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Obchodník musí zajistit, aby spotřebitel 
při podání objednávky výslovně uvedl, že 

2. Obchodník musí zajistit, aby spotřebitel 
při podání objednávky výslovně uvedl, že 
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se objednávkou zavazuje k povinnosti 
zaplatit. Pokud se objednávka podává 
kliknutím na tlačítko nebo podobnou 
funkcí, musí být na tomto tlačítku či 
funkci snadno čitelným způsobem uvedeno 
„objednávka zavazující k platbě“ nebo 
podobná jednoznačná formulace, která 
upozorní na skutečnost, že podáním 
objednávky vzniká povinnost k provedení 
platby ve prospěch obchodníka. Nejsou-li 
ustanovení tohoto odstavce obchodníkem 
splněna, není spotřebitel smlouvou nebo 
objednávkou vázán.

se objednávkou zavazuje k povinnosti 
zaplatit, pokud to není jasné. Pokud se 
objednávka podává kliknutím na tlačítko 
nebo podobnou funkcí, musí být snadno 
čitelným způsobem označena 
jednoznačnou formulací, která upozorní 
na skutečnost, že podáním objednávky 
vzniká povinnost k provedení platby ve 
prospěch obchodníka.

Or. de

Odůvodnění

Za běžných okolností je výslovné uznání platební povinnosti zbytečné zejména proto, že cena 
musí být povinně uváděna (čl. 13. 14). Dále se automatické zrušení platnosti smlouvy zdá být 
příliš drastické. Pokud obchodník nesplní povinnost uvedenou v tomto odstavci a pokud 
spotřebitel skutečně neuzná platební povinnost navzdory uvedení ceny, pak má otevřenou 
cestu k napadnutí smlouvy z důvodu omylu (čl. 48).

Pozměňovací návrh 413
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ponechání, používání nebo 
spotřebování zboží, digitálního obsahu a 
souvisejících služeb, které byly spotřebiteli 
poskytnuty bez jeho podnětu, 
nepředstavuje převzetí. Spotřebitel je 
v tomto případě osvobozen od poskytnutí 
protislužby a nezavazuje se k vrácení 
plnění.

Or. de

Odůvodnění

Toto je předpokládáno v článku 27 směrnice EU 83/2011 o právech spotřebitelů. 



PE510.531v01-00 44/98 AM\934215CS.doc

CS

Nepřiměřené prodejní praktiky nejsou sice regulovány ve společném evropském kupním právu, 
ale přece je třeba regulovat občanskoprávní důsledky těchto praktik, aby mohla být opravdu 
zabezpečena ochrana jednotlivého spotřebitele.

Pozměňovací návrh 414
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 38 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Mezi obchodníkem a spotřebitelem 
představuje odpověď adresáta nabídky, 
která obsahuje nebo vyvolává dodatečné 
nebo odlišné smluvní podmínky, 
odmítnutí nabídky a představuje novou 
nabídku.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu ochrany spotřebitele je třeba mít k dispozici ovládatelnější právo a jasnější vztahy. 
Spotřebitel se mít možnost spolehnout na to, že jeho nabídka, kterou obvykle dopředu stanovil 
obchodník, bude přijata v původní formě. Pro spotřebitele není přijatelná ani dodatečná 
kontrola převzetí, ani okamžitá námitka.

Pozměňovací návrh 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - hlava 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené 
mezi obchodníkem a spotřebitelem na 
dálku nebo mimo obchodní prostory

Právo na odstoupení od smlouvy

Or. de

Pozměňovací návrh 416
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Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 40 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve lhůtě stanovené v článku 42 má 
spotřebitel právo, bez udání důvodů a aniž 
by mu byly účtovány jakékoli náklady, s 
výjimkou případů uvedených v článku 45, 
odstoupit od těchto smluv:

1. Ve lhůtě stanovené v článku 42 má 
spotřebitel právo, bez udání důvodů a aniž 
by mu byly účtovány jakékoli náklady, 
s výjimkou případů uvedených v článku 
45, odstoupit od této smlouvy:

Or. de

Pozměňovací návrh 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 40 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) smlouvy uzavřené na dálku; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 40 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) smlouvy uzavřené mimo obchodní 
prostory, pokud smluvní cena, nebo 
v případě více smluv uzavřených ve 
stejnou dobu, jejich celková cena 
přesáhne 50 EUR nebo odpovídající 
částku v měně, která byla sjednána pro 
účely smluvní ceny v okamžiku uzavření 
smlouvy.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 40 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) smlouvu uzavřenou za použití 
prodejních automatů nebo 
automatizovaných obchodních prostor;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 420
Othmar Karas

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 40 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) jež jsou podle právních předpisů 
členských států uzavírány za spoluúčasti 
státního úředníka, který musí být 
ze zákona nezávislý a nestranný a musí 
prostřednictvím vyčerpávajícího právního 
prohlášení zajistit, že spotřebitel smlouvu 
uzavírá výhradně po zralé úvaze 
a s vědomím jejího právního dosahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 40 – odst. 3 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokud bylo zboží dodáno v 
zapečetěném obalu, který byl spotřebitelem 
porušen, a zboží tak nelze vrátit z důvodu 
ochrany zdraví nebo z hygienických 
důvodů;

(a) pokud bylo zboží dodáno 
v zapečetěném obalu, který byl 
spotřebitelem porušen, a zboží tak nelze 
znovu prodat z důvodu ochrany zdraví 
nebo z hygienických důvodů;

Or. de

Odůvodnění

Důležité není to, zda je možné zboží vrátit, ale to, zda je ho možné znovu prodat.

Pozměňovací návrh 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 40 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) spotřebitel výslovně požádal 
obchodníka o to, aby jej navštívil doma za 
účelem provedení nezbytné opravy nebo 
údržby. Pokud při příležitosti takovéto 
návštěvy obchodník poskytne jiné 
související služby než ty, které si zákazník 
výslovně vyžádal, nebo dodá jiné zboží než 
náhradní díly nutné k provedení údržby 
nebo oprav, má spotřebitel právo od 
smlouvy na uvedené další služby nebo 
zboží odstoupit.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 423
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 41 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spotřebitel uplatní své právo odstoupit 
od smlouvy tím, že odstoupení oznámí 
obchodníkovi. K tomuto účelu může 
spotřebitel buď použít vzorový formulář 
pro odstoupení od smlouvy, který je 
uveden v dodatku 2, nebo učinit jakékoli 
jiné jednoznačné prohlášení o svém 
rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

2. Spotřebitel uplatní své právo odstoupit 
od smlouvy tím, že odstoupení oznámí 
písemnou formou obchodníkovi. K tomuto 
účelu může spotřebitel buď použít vzorový 
formulář pro odstoupení od smlouvy, který 
je uveden v dodatku 2, nebo učinit jakékoli 
jiné jednoznačné prohlášení o svém 
rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Písemné oznámení, zaslané ať už běžnou či elektronickou poštou, zvyšuje pochopitelnost 
odstoupení, a tím právní jistotu pro obě strany, podle odstavce 5 nese důkazní břemeno 
zejména spotřebitel. 

Pozměňovací návrh 424
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodník musí vrátit veškeré platby, 
které obdržel od spotřebitele, případně 
včetně nákladů na dodání, bez zbytečného 
odkladu, a v každém případě nejpozději do 
čtrnácti dnů ode dne, kdy byl obchodník 
informován o rozhodnutí spotřebitele 
odstoupit od smlouvy podle článku 41. 
Obchodník musí použít k tomuto vrácení 
plateb stejný platební prostředek jako 
spotřebitel při provedení počáteční 
transakce, s výjimkou případů, kdy 
spotřebitel výslovně souhlasil s jiným 
způsobem vrácení platby, a za 
předpokladu, že spotřebiteli tím 
nevzniknou žádné další poplatky.

1. Obchodník musí vrátit veškeré platby, 
které obdržel od spotřebitele, případně 
včetně nákladů na dodání, bez zbytečného 
odkladu, a v každém případě nejpozději do 
čtrnácti dnů ode dne, kdy obchodník 
obdržel oznámení o odstoupení
spotřebitele od smlouvy podle článku 41. 
Obchodník musí použít k tomuto vrácení 
plateb stejný platební prostředek jako 
spotřebitel při provedení počáteční 
transakce, s výjimkou případů, kdy 
spotřebitel výslovně souhlasil s jiným 
způsobem vrácení platby, a za 
předpokladu, že spotřebiteli tím 
nevzniknou žádné další poplatky.

Or. de
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Odůvodnění

Není jasné, co se myslí spojením „byl informován o rozhodnutí", protože v konečném 
důsledku by měl být zohledněn moment doručení oznámení, který je jasně stanoven. 
V opačném případě vyvstává otázka, jak je možné, že obchodník o věci nebyl informován, 
i když dostal oznámení o odstoupení od smlouvy.

Pozměňovací návrh 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě smluv uzavřených mimo 
obchodní prostory, kdy zboží bylo 
doručeno spotřebiteli domů v době 
uzavření smlouvy, obchodník zboží 
vyzvedne na své náklady, pokud povaha
zboží neumožňuje běžně je odeslat zpět 
poštou.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 426
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Spotřebitel odpovídá za případné snížení 
hodnoty zboží pouze v případě, kdy k 
němu došlo v důsledku nakládání s tímto 
zbožím jinak, než je zapotřebí ke zjištění 
povahy, znaků a funkčnosti zboží. 
Spotřebitel není odpovědný za snížení 
hodnoty, pokud obchodník neposkytl 
informace o právu na odstoupení od 
smlouvy podle čl. 17 odst. 1.

3. Spotřebitel odpovídá za případné snížení 
hodnoty zboží pouze v případě, kdy 
k němu došlo v důsledku nakládání s tímto 
zbožím jinak, než je zapotřebí ke zjištění 
povahy, znaků a funkčnosti zboží. 
Spotřebitel není odpovědný za snížení 
hodnoty, pokud obchodník neposkytl 
informace o možné záruce o snížení 
hodnoty zboží podle čl. 17 odst. 1

Or. de
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Odůvodnění

Spotřebitel by měl ručit za nadměrné používání pouze tehdy, když byl o tomto ručení dopředu 
informován. Je třeba vysvětlit, podobně jako v odstavci 2, že nedochází k osvobození, když 
informace o odstoupení od smlouvy sice nebyla uvedena, ale nemá nic společného s ručením 
z důvodu ztráty hodnoty. Když například spotřebitel obdržel informaci o ručení, ale nebyl k ní 
přiložen formulář pro odstoupení od smlouvy, nemělo by to představovat volnou ruku 
k používání zboží.

Pozměňovací návrh 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 45 – odst. 6 – písm. a – bod ii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) spotřebitel výslovně nepožádal o to, aby 
bylo poskytování služeb zahájeno během 
lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. 
18 odst. 2 a čl. 19 odst. 6;

ii) spotřebitel výslovně nepožádal o to, aby 
bylo poskytování služeb zahájeno během 
lhůty pro odstoupení od smlouvy podle 
čl. 19 odst. 6;

Or. de

Odůvodnění

Článek 18 se vztahoval na smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory a byl vypuštěn.

Pozměňovací návrh 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 45 – odst. 6 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) obchodník neposkytl potvrzení podle 
čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 5.

iii) obchodník neposkytl potvrzení podle 
čl. 19 odst. 5.

Or. de

Pozměňovací návrh 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Příloha I - čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Když spotřebitel uplatní své právo na 
odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku 
nebo mimo obchodní prostory podle 
článků 41 až 45, platnost veškerých 
doplňkových smluv je automaticky 
ukončena, aniž by tím spotřebiteli vznikaly 
jakékoli náklady, s výjimkou vyplývající z 
odstavců 2 a 3. Pro tyto účely se 
doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, na 
základě níž získává spotřebitel zboží, 
digitální obsah nebo související služby, 
které souvisejí se smlouvou uzavřenou na 
dálku nebo mimo obchodní prostory, a 
toto zboží, digitální obsah nebo související 
služby jsou poskytnuty obchodníkem nebo 
třetí osobou na základě ujednání mezi 
uvedenou třetí osobou a obchodníkem.

1. Když spotřebitel uplatní své právo na 
odstoupení od smlouvy podle článků 41 až 
45, platnost veškerých doplňkových smluv 
je automaticky ukončena, aniž by tím 
spotřebiteli vznikaly jakékoli náklady, 
s výjimkou vyplývající z odstavců 2 a 3.

Or. de

Odůvodnění

Vypuštění je zdůvodňováno tím, že definice „doplňkové smlouvy“ patří do přední části 
v článku 2.  Takový pozměňující návrh už byl předložen v původní zprávě.

Pozměňovací návrh 430
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 52 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě spotřebitelských smluv není 
zapotřebí oznámit zrušení smlouvy 
v určité lhůtě, aby bylo možné zrušit 
smlouvu z důvodu omylu, podvodu, 
hrozby nebo zneužití postavení.

Or. de
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Odůvodnění

Práva spotřebitelů by se neměla na základě dodržování formálních požadavků zbytečně 
komplikovat. Zrušení smlouvy z důvodu omylu a uplatňování jiných práv nejsou součástí 
každodenního života spotřebitelů. Spotřebitelé proto zpravidla nevědí, které – formální –
kroky musejí učinit, aby o svá práva nepřišli. Kromě toho si často neuvědomují, že splnění 
těchto povinností musejí mít podloženo důkazy, a proto nemohou svá práva prosadit nakonec 
i z těchto důvodů.

Pozměňovací návrh 431
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 61 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mezi obchodníkem a spotřebitelem je 
v tomto případě rozhodující jazykové 
znění v jazyce spotřebitele.

Or. de

Odůvodnění

Ve prospěch spotřebitelů je nutné stanovit další pravidlo pro případ pochybností. Rozhodující 
by mělo být jazykové znění v jazyce spotřebitele.

Pozměňovací návrh 432
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 64 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Existuje-li pochybnost o významu 
smluvní podmínky ve smlouvě mezi 
obchodníkem a spotřebitelem, uplatní se 
výklad, který je pro spotřebitele 
nejpříznivější, pokud však tuto smluvní 
podmínku spotřebitel sám nenavrhl.

1. Existuje-li pochybnost o významu 
smluvní podmínky ve smlouvě mezi 
obchodníkem a spotřebitelem, uplatní se 
výklad, který je pro spotřebitele 
nejpříznivější, pokud však tuto smluvní 
podmínku spotřebitel nesjednal 
individuálně nebo sám nenavrhl.
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Or. de

Odůvodnění

Vzhledem ke slabší pozici spotřebitele v případě standardních smluv, které nelze vyjednat, by 
se měly tyto smlouvy vykládat vždy v jeho prospěch. Pokud však strany sjednaly smluvní 
podmínku individuálně, nenachází se spotřebitel nutně ve slabší pozici, a proto není nutné 
smlouvu vykládat ve prospěch pouze jedné smluvní strany. Spotřebitel je navíc podle čl. 79 
písm. ff) proti nepřiměřeným smluvním podmínkám vždy chráněn.

Pozměňovací návrh 433
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 69 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smluvní podmínky odvozené z některých 
prohlášení před uzavřením smlouvy

vypouští se

1. Učiní-li obchodník před uzavřením 
smlouvy prohlášení určené buď druhé 
smluvní straně, nebo veřejnosti ohledně 
toho, co má být podle smlouvy tímto 
obchodníkem dodáno, je toto prohlášení 
začleněno jako smluvní podmínka, ledaže:
a) druhá strana věděla nebo měla vědět v 
době uzavření smlouvy, že je toto 
prohlášení nesprávné nebo jej nelze z 
jiného důvodu považovat za smluvní 
podmínku; nebo
b) toto prohlášení nemohlo ovlivnit 
rozhodnutí druhé strany uzavřít smlouvu.
2. Pro účely odstavce 1 se prohlášení, 
které za obchodníka činí osoba působící v 
reklamě nebo marketingu, považuje za 
prohlášení tohoto obchodníka.
3. Je-li druhou smluvní stranou 
spotřebitel, pro účely odstavce 1 se veřejné 
prohlášení, učiněné výrobcem nebo jeho 
jménem nebo jinou osobou v počáteční 
fázi řetězce transakcí vedoucích k 
uzavření smlouvy, považuje za prohlášení 
obchodníka, ledaže tento obchodník v 
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době uzavření smlouvy o něm nevěděl 
nebo nemohl vědět.
4. Ve vztazích mezi obchodníkem a 
spotřebitelem nemohou strany k tíži 
spotřebitele vyloučit použití tohoto článku, 
odchýlit se od něj nebo pozměnit jeho 
účinky.

Or. de

Odůvodnění

Vyjádření, která se objevují např. v reklamě, by neměla být součástí smluv. Reklamní sdělení 
oslovuje spotřebitele různým způsobem a je možné je i odvolat. Sdělení jako např. „chrání 
dobře před deštěm“ jsou subjektivní a mohla by vést k právní nejistotě. Analogicky 
se směrnicí 1999/44/ES (viz čl. 2 odst. 2) by se měla očekávání spotřebitelů, pokud jde 
o soulad zboží se smlouvou, řídit i reklamou a dalšími prohlášeními (viz pozměňovací návrh 
k čl. 100 písm. g)).

Pozměňovací návrh 434
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 69 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Učiní-li obchodník před uzavřením 
smlouvy prohlášení určené buď druhé 
smluvní straně, nebo veřejnosti ohledně 
toho, co má být podle smlouvy tímto 
obchodníkem dodáno, je toto prohlášení 
začleněno jako smluvní podmínka, ledaže:

1. Učiní-li obchodník před uzavřením 
smlouvy prohlášení určené buď druhé 
smluvní straně, nebo veřejnosti ohledně 
toho, co má být podle smlouvy tímto 
obchodníkem dodáno, je toto prohlášení 
začleněno jako smluvní podmínka, ledaže
obchodník prokáže, že

Or. de

Pozměňovací návrh 435
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 69 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) druhá strana věděla nebo měla vědět 
v době uzavření smlouvy, že je toto 
prohlášení nesprávné nebo jej nelze z 
jiného důvodu považovat za smluvní 
podmínku; nebo

a) prohlášení bylo k době uzavření 
smlouvy opraveno,

Or. de

Pozměňovací návrh 436
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 69 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) toto prohlášení nemohlo ovlivnit 
rozhodnutí druhé strany uzavřít smlouvu.

b) dotyčné prohlášení nemohlo ovlivnit 
rozhodnutí o koupi.

Or. de

Pozměňovací návrh 437
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 69 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, 
pro účely odstavce 1 se veřejné prohlášení, 
učiněné výrobcem nebo jeho jménem nebo 
jinou osobou v počáteční fázi řetězce 
transakcí vedoucích k uzavření smlouvy, 
považuje za prohlášení obchodníka, ledaže 
tento obchodník v době uzavření smlouvy 
o něm nevěděl nebo nemohl vědět.

3. Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, 
pro účely odstavce 1 se veřejné prohlášení, 
učiněné výrobcem nebo jeho jménem nebo 
jinou osobou v počáteční fázi řetězce 
transakcí vedoucích k uzavření smlouvy, 
považuje za prohlášení obchodníka, ledaže 
tento obchodník prokáže, že v době 
uzavření smlouvy o něm nevěděl nebo 
nemohl vědět.

Or. de
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Odůvodnění

Je nutné jasně stanovit, že v této souvislosti leží důkazní břemeno na obchodníkovi. To 
v podstatě odpovídá směrnici EU 44/1999 o koupi spotřebního zboží a zárukách týkajících se 
tohoto zboží.

Pozměňovací návrh 438
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 70 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ve vztahu mezi obchodníkem 
a spotřebitelem není smluvní podmínka, 
kterou stanovil obchodník, závazná, 
pokud s ní nemusí spotřebitel za určitých 
okolností, především soudě podle vzhledu 
smlouvy a nezvyklosti jejího obsahu, 
počítat, ledaže obchodník spotřebitele 
na tuto smluvní podmínku zvlášť 
upozornil. 

Or. de

Odůvodnění

Aby bylo možné zajistit vysokou míru ochrany spotřebitele, je nutné vytvořit samostatné 
ustanovení, kterým by se řídily smluvní podmínky, které obchodník neočekávaně stanovil. 
Spotřebitel se musí moci spolehnout na to, že hodnoceno podle dosavadních smluvních 
zvyklostí nejsou v drobném písmu „schovány“ žádné protichůdné smluvní podmínky.

Pozměňovací návrh 439
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ve smlouvách mezi obchodníkem a 
spotřebitelem není smluvní podmínka, 
která zavazuje spotřebitele k provedení 
platby nad rámec odměny, na níž má 

1. Ve smlouvách mezi obchodníkem 
a spotřebitelem je smluvní podmínka, která 
zavazuje spotřebitele k provedení platby 
nad rámec odměny, na níž má obchodník 
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obchodník nárok podle hlavní smluvní 
povinnosti, zejména pokud tato povinnost 
byla zapracována do smlouvy na základě 
standardních možností, jež musí 
spotřebitel zamítnout, aby se vyhnul 
dodatečné platbě, pro spotřebitele závazná, 
pokud spotřebitel nevyjádřil výslovný 
souhlas s touto dodatečnou platbou před 
tím, než byl smlouvou vázán. Pokud 
spotřebitel dodatečnou platbu provedl, má 
nárok na vrácení zaplacené částky.

nárok podle hlavní smluvní povinnosti, 
pro spotřebitele závazná pouze v případě, 
že s ní výslovně souhlasil jako 
se samostatnou podmínkou ještě před 
uzavřením smlouvy. Pokud spotřebitel 
dodatečnou platbu provedl, má nárok 
na vrácení zaplacené částky. Prodávající je 
povinen na své náklady převzít zpět 
předmět, který dodal v rámci plnění 
smluvní podmínky. Nárok na zaplacení 
náhrady je vyloučen.

Or. de

Odůvodnění

Původní formulace byla zbytečně komplikovaná. Odkaz na výslovný souhlas se smluvní 
podmínkou jako samostatnou podmínkou jasně stanovuje, že implicitní souhlas, tj. mlčení, 
nezrušení dané podmínky nebo potvrzení celkové ceny, nestačí. Navíc bylo přidáno ujasnění, 
pokud jde o právní důsledky.

Pozměňovací návrh 440
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 72 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve smlouvě mezi obchodníkem a 
spotřebitelem není spotřebitel vázán 
ustanovením o úplné smlouvě.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se s ohledem na PN k článku 69 vypouští. Prohlášení učiněná před 
uzavřením smlouvy by se neměla stát její součástí, nýbrž by měla být použita k hodnocení 
souladu se smlouvou.

Pozměňovací návrh 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Příloha I - čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud smluvní podmínky v případě 
nepřetržitého nebo opakovaného plnění 
smluvních povinností nestanoví, kdy má 
smluvní vztah skončit nebo nestanoví, že 
tento smluvní vztah končí doručením 
oznámení o ukončení smlouvy, může být 
smlouva vypovězena kteroukoli smluvní 
stranou, a to v přiměřené výpovědní lhůtě 
nepřesahující dva měsíce.

1. Pokud smluvní podmínky v případě 
nepřetržitého nebo opakovaného plnění 
smluvních povinností nestanoví, kdy má 
smluvní vztah skončit, nebo nestanoví, 
že tento smluvní vztah končí doručením 
oznámení o ukončení smlouvy, může být 
smlouva vypovězena kteroukoli smluvní 
stranou, a to kdykoli ve lhůtě nejvýše tří
měsíců.

Or. de

Odůvodnění

Přiměřenou výpovědní lhůtu by si mohly jednotlivé strany vykládat velmi rozdílně. Je lépe 
uvést jednoznačnou, jasnou lhůtu. Oprava pozměňovacího návrhu 155 navrhovatele, který 
se tímto vypouští.

Pozměňovací návrh 442
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 82 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Navrhne-li obchodník smluvní podmínky, 
které nebyly se spotřebitelem individuálně 
sjednány ve smyslu článku 7, má povinnost 
zajistit, aby byly navrženy a oznámeny 
jasným a srozumitelným jazykem.

Navrhne-li obchodník smluvní podmínky, 
které nebyly se spotřebitelem individuálně 
sjednány ve smyslu článku 7, má povinnost 
zajistit, aby byly navrženy a oznámeny 
jasným a srozumitelným jazykem, tak aby 
bylo možné kontext příslušné smluvní 
podmínky snadno a logicky rozpoznat.

Or. de

Pozměňovací návrh 443
Franz Obermayr
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Návrh nařízení
Příloha I - čl. 84 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smluvní podmínky, které jsou vždy 
nepřiměřené

Smluvní podmínky, které jsou vždy 
nadmíru nevýhodné

Or. de

Pozměňovací návrh 444
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 84 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smluvní podmínka je pro účely tohoto 
oddílu vždy nepřiměřená, pokud je jejím 
cílem nebo následkem:

Smluvní podmínka je pro účely tohoto 
oddílu vždy nadmíru nevýhodná, pokud je 
jejím cílem nebo následkem:

Or. de

Pozměňovací návrh 445
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 84 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) automaticky prodloužit časově 
omezené smlouvy, pokud obchodník 
spotřebitele na tuto okolnost neupozornil 
a nedal mu možnost v přiměřené době 
reagovat a zabránit prodloužení smlouvy;

Or. de

Pozměňovací návrh 446
Franz Obermayr
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Návrh nařízení
Příloha I – čl. 84 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kb) dodatečně upravit dohodnutou 
smluvní cenu, ledaže jsou parametry 
důležité z hlediska úpravy ceny 
ve smlouvě přesně popsány, jsou věcně 
odůvodněné a nezávisejí na vůli 
obchodníka;

Or. de

Pozměňovací návrh 447
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 85 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smluvní podmínky, u nichž se 
předpokládá, že jsou nepřiměřené

Určité smluvní podmínky, u nichž se 
předpokládá, že jsou nadmíru nevýhodné 

Or. de

Pozměňovací návrh 448
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 85 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že smluvní podmínka je pro 
účely tohoto oddílu nepřiměřená, pokud je 
jejím cílem nebo následkem:

Má se za to, že smluvní podmínka je 
pro účely tohoto oddílu nadmíru 
nevýhodná, pokud je jejím cílem nebo 
následkem:

Or. de
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Pozměňovací návrh 449
Toine Manders

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 85 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) umožnit obchodníkovi, aby si ponechal 
částky zaplacené spotřebitelem, jestliže se 
spotřebitel rozhodne neuzavřít smlouvu,
nebo plnit povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, aniž je spotřebiteli umožněno, 
aby od obchodníka obdržel v opačném 
případě náhradu škody v přiměřené výši;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 93 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případech kupní smlouvy uzavřené se 
spotřebitelem nebo smlouvy o dodání 
digitálního obsahu, která je smlouvou 
uzavřenou mimo obchodní prostory nebo
v níž se prodávající zavázal k tomu, že 
kupujícímu zařídí dovoz, místo bydliště 
spotřebitele v době uzavření smlouvy;

a) v případech kupní smlouvy uzavřené 
se spotřebitelem nebo smlouvy o dodání 
digitálního obsahu uzavřené mezi 
obchodníkem a spotřebitelem či v případě 
smlouvy, v níž se prodávající zavázal 
k tomu, že kupujícímu zařídí dovoz, místo 
bydliště spotřebitele v době uzavření 
smlouvy;

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto doplnění je jasně stanovit, že se toto ustanovení nevztahuje pouze na smlouvy 
typu C2C (customer to customer).

Pozměňovací návrh 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Příloha I - čl. 93 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě kupní smlouvy uzavřené se 
spotřebitelem nebo smlouvy o dodání 
digitálního obsahu, která je smlouvou 
uzavřenou mimo obchodní prostory nebo
v níž se prodávající zavázal k tomu, že 
kupujícímu zařídí dopravu tím, že na 
spotřebitele převede fyzickou držbu zboží 
nebo digitálního obsahu nebo kontrolu nad 
ním;

a) v případech kupní smlouvy uzavřené 
se spotřebitelem nebo smlouvy o dodání 
digitálního obsahu uzavřené mezi 
obchodníkem a spotřebitelem či v případě 
smlouvy, v níž se prodávající zavázal 
k tomu, že kupujícímu zařídí dopravu tím, 
že na spotřebitele převede fyzickou držbu 
zboží nebo digitálního obsahu nebo 
kontrolu nad ním;

Or. de

Pozměňovací návrh 452
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Příloha I – hlava 10 – oddíl 3 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Shoda zboží a digitálního obsahu Kritéria souladu se smlouvou a prostředky 
nápravy, které má spotřebitel k dispozici

Or. de

Pozměňovací návrh 453
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 100 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být vhodné pro každý určitý účel, který 
je prodávajícímu známý v době uzavření 
smlouvy, kromě toho, kde je z okolností 
patrné, že se kupující nespoléhal nebo že 
bylo pro kupujícího neodůvodněné, aby se 

a) být vhodné pro každý určitý účel, který 
je kupujícímu znám v době uzavření 
smlouvy, kromě toho, kde je z okolností 
patrné, že se kupující nespoléhal nebo 
že bylo pro kupujícího neodůvodněné, aby 
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spoléhal na odbornost a úsudek 
prodávajícího;

se spoléhal na odbornost a úsudek 
prodávajícího.

Or. de

Odůvodnění

V případě prvního „prodávajícího" se musí jednat o záměnu s „kupujícím“, jelikož jde o to, 
jaký účel použití byl sdělen kupujícímu, nikoli prodávajícímu.

Pozměňovací návrh 454
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 100 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být vhodné pro každý určitý účel, který 
je prodávajícímu známý v době uzavření 
smlouvy, kromě toho, kde je z okolností 
patrné, že se kupující nespoléhal nebo že 
bylo pro kupujícího neodůvodněné, aby se 
spoléhal na odbornost a úsudek 
prodávajícího;

a) být vhodné pro každý určitý účel, který 
je prodávajícímu znám v době uzavření 
smlouvy, kromě případů, kdy prodávající 
prokáže, že přijal opatření k tomu, aby 
napravil vhodnost zboží k určitému účelu;

Or. de

Odůvodnění

V případě spotřebitelských smluv je vhodnější a vůči spotřebiteli vstřícnější, když musí 
prodávající reagovat na mylnou představu spotřebitele, pokud jde o to, zda se zboží hodí 
k určitému účelu.

Pozměňovací návrh 455
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 100 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) být vhodné k účelu, k němuž by byly 
zboží nebo digitální obsah stejného popisu 

b) být vhodné k účelu, k němuž by byly 
zboží nebo digitální obsah stejného popisu 
běžně užívány, pokud kupujícímu není 
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běžně užívány; v době uzavření smlouvy znám žádný 
určitý účel nebo kdy je z okolností patrné, 
že se kupující nespoléhal či neměl důvod 
se spoléhat na odbornost a úsudek 
prodávajícího;

Or. de

Odůvodnění

Určitý účel daného zboží může ve výjimečných případech vést k vyloučení jeho obvyklého 
účelu a naopak. Jde např. o napodobeniny hraček, umělecké nebo dekorativní předměty. 
Proto je nutné, aby byly písm. a) a b) seřazena v určitém pořadí. V podstatě by mělo jednat 
o určitý účel, a při jeho neexistenci o obvyklý účel.

Pozměňovací návrh 456
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 100 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) mít takové znaky a výkonové 
schopnosti, jaké může kupující očekávat. 
Při určování toho, co může spotřebitel 
očekávat ve vztahu k digitálnímu obsahu, 
je zapotřebí zohlednit, zda byl digitální 
obsah dodán oproti zaplacení ceny.

g) mít takové znaky a výkonové 
schopnosti, jaké může kupující rozumně 
očekávat, přičemž se lze opřít zejména 
o prohlášení vůči kupujícímu nebo 
veřejnosti učiněná před uzavřením 
smlouvy. Při určování toho, co může 
spotřebitel očekávat ve vztahu 
k digitálnímu obsahu, je zapotřebí 
zohlednit, zda byl digitální obsah dodán 
oproti zaplacení ceny.

Or. de

Odůvodnění

Veřejná prohlášení, např. reklamní sdělení, by neměla být součástí smlouvy (viz odůvodnění 
k pozměňovacímu návrhu č. 69). Tato prohlášení však mohou očekávání kupujícího, pokud jde 
o soulad zboží a digitálního obsahu se smlouvou, rozhodujícím způsobem ovlivnit, jak je již 
uvedeno ve směrnici o koupi spotřebního zboží (viz čl. 2 odst. 2). To se zdá být vhodnější, 
protože by jinak bylo nutné formulovat např. subjektivní reklamní sdělení s ohledem 
na závaznost smluv.
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Pozměňovací návrh 457
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 104 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povědomí kupujícího o nedostatku shody 
ve smlouvě uzavírané mezi obchodníky

Povědomí kupujícího o nedostatku shody

Or. de

Odůvodnění

Není jasné, proč by měl být spotřebitel chráněn i v případě, že o nedostatku shody mezi 
smlouvou a zbožím ví.

Pozměňovací návrh 458
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 104 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve smlouvě uzavírané mezi obchodníky
prodávající neodpovídá za nedostatek 
shody zboží, pokud kupující v době 
uzavření smlouvy o nedostatku shody 
věděl nebo o něm měl vědět.

Prodávající neodpovídá za nedostatek 
shody zboží, pokud kupující v době 
uzavření smlouvy o nedostatku shody 
věděl nebo o něm měl vědět.

Or. de

Odůvodnění

Není jasné, proč by měl být spotřebitel chráněn i v případě, že o nedostatku shody mezi 
smlouvou a zbožím ví.

Pozměňovací návrh 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 104
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve smlouvě uzavírané mezi obchodníky
prodávající neodpovídá za nedostatek 
shody zboží, pokud kupující v době 
uzavření smlouvy o nedostatku shody 
věděl nebo o něm měl vědět.

Prodávající neodpovídá za nedostatek 
shody zboží, pokud kupující v době 
uzavření smlouvy o nedostatku shody 
věděl. V případě smlouvy mezi 
obchodníky to platí také tehdy, pokud měl
kupující o nedostatku shody vědět.

Or. de

Odůvodnění

Pokud kupující, jemuž je známo, v jakém stavu se předmět koupě nachází, kupní smlouvu 
přesto bez jakýchkoli výhrad uzavře, nemůže poté tvrdit, že tento předmět není v souladu 
se smlouvou. To musí platit jak pro obchodníky, tak i pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 460
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 105 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Má se za to, že jakýkoli nedostatek 
shody, který se v kupní smlouvě uzavírané 
se spotřebitelem projeví v průběhu šesti 
měsíců od přechodu nebezpečí na 
kupujícího, existoval již v tomto okamžiku, 
pokud tato domněnka není neslučitelná 
s charakterem zboží, nebo digitálního 
obsahu nebo s povahou nedostatku shody.

2. Má se za to, že jakýkoli nedostatek 
shody, který se v kupní smlouvě nebo 
ve smlouvě o poskytnutí digitálních služeb 
uzavírané se spotřebitelem projeví 
v průběhu jednoho roku od přenosu rizika 
na spotřebitele, existoval již v tomto 
okamžiku, pokud tato domněnka není 
neslučitelná s charakterem zboží, nebo 
digitálního obsahu nebo s povahou 
nedostatku shody.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu vysoké míry ochrany spotřebitele by se měla lhůta týkající se domněnky ohledně 
vadného charakteru zboží, digitálního obsahu a s tím spojených služeb prodloužit na jeden 
rok. Tím dojde k prodloužení minimální normy uvedené ve směrnici ES o koupi spotřebního 
zboží a zárukách týkajících se spotřebního zboží 44/1999 ze šesti měsíců na jeden rok.
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Pozměňovací návrh 461
Evelyne Gebhardt

Návrh nařízení
Příloha I - hlava 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky nápravy, které má kupující k 
dispozici

Prostředky nápravy

Or. de

Pozměňovací návrh 462
Ashley Fox

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 106

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled prostředků nápravy, které má 
kupující k dispozici

Přehled prostředků nápravy, které má 
kupující k dispozici

1. Neplní-li prodávající své povinnosti, 
kupující může:

1. Neplní-li prodávající své povinnosti, 
kupující může případně uplatnit své právo 
na nápravu podle článků 2 a 4.
2. Je-li kupující obchodníkem, může

a) požadovat plnění, které zahrnuje určité 
plnění, opravu nebo výměnu zboží nebo 
digitálního obsahu podle oddílu 3 této 
kapitoly;

a) požadovat plnění, které zahrnuje určité 
plnění, opravu nebo výměnu zboží nebo 
digitálního obsahu podle oddílu 3 této 
kapitoly;

b) odmítnout poskytnutí vlastního plnění 
podle oddílu 4 této kapitoly;

b) odmítnout poskytnutí vlastního plnění 
podle oddílu 4 této kapitoly;

c) ukončit smlouvu podle oddílu 5 této 
kapitoly a požadovat navrácení kupní ceny, 
která již byla zaplacena, podle kapitoly 17;

c) ukončit smlouvu podle oddílu 5 této 
kapitoly a požadovat navrácení kupní ceny, 
která již byla zaplacena, podle kapitoly 17;

d) požadovat snížení ceny podle oddílu 6 
této kapitoly; a

d) požadovat snížení ceny podle oddílu 6 
této kapitoly a

e) požadovat náhradu škody podle 
kapitoly 16.

e) požadovat náhradu škody podle 
kapitoly 16.
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2. Je-li kupující obchodníkem: 3. V případě uplatnění práv podle 
odstavce 2 platí případně následující:

a) na právo kupujícího uplatnit jakýkoli 
prostředek nápravy, s výjimkou odmítnutí 
plnění, se vztahují pravidla o náhradním 
plnění ze strany prodávajícího uvedená 
v oddílu 2 této kapitoly; a

a) na právo kupujícího uplatnit jakýkoli 
prostředek nápravy, s výjimkou odmítnutí 
plnění, se vztahují pravidla o náhradním 
plnění ze strany prodávajícího uvedená 
v oddílu 2 této kapitoly a

b) na právo kupujícího odvolat se na 
nedostatek shody se vztahují požadavky 
týkající se přezkoumání a oznámení, které 
vyplývají z oddílu 7 této kapitoly.

b) na právo kupujícího odvolat se 
na nedostatek shody se vztahují požadavky 
týkající se přezkoumání a oznámení, které 
vyplývají z oddílu 7 této kapitoly.

3. Je-li kupující spotřebitelem: 4. Je-li kupující spotřebitelem, může
a) na právo kupujícího se nevztahují 
pravidla o náhradním plnění ze strany 
prodávajícího; a

a) požadovat plnění, které zahrnuje určité 
plnění, opravu nebo výměnu zboží nebo 
digitálního obsahu podle oddílu 3 této 
kapitoly, nebo

b) neuplatní se požadavky týkající se 
přezkoumání a oznámení vyplývající z 
oddílu 7 této kapitoly.

b) ukončit smlouvu podle oddílu 5 této 
kapitoly v přiměřené lhůtě a požadovat 
navrácení kupní ceny, která již byla 
zaplacena, podle kapitoly 17. Rozhodne-li 
se spotřebitel, že toto právo využije, nesmí 
obchodník uplatnit srážku z ceny kvůli 
tomu, že spotřebitel již zboží užíval.

4. Je-li neplnění ze strany prodávajícího 
ospravedlněné, kupující může využít 
jakýkoli prostředek nápravy uvedený v 
odstavci 1, s výjimkou vyžadování plnění 
a náhrady škody.

5. Rozhodne-li se kupující, že využije své 
právo podle čl. 4 písm. a), a prodávající 
není schopen splnit příslušnou povinnost, 
zajistit opravu nebo náhradu zboží či 
digitálního obsahu v přiměřené lhůtě 
nebo tak, aby to kupujícímu nezpůsobilo 
značné nepříjemnosti, může kupující 
a) odmítnout splnit vlastní povinnost 
podle oddílu 4 této kapitoly,
b) ukončit smlouvu podle oddílu 5 této 
kapitoly a požadovat navrácení kupní 
ceny, která již byla zaplacena, podle 
kapitoly 17,
c) požadovat snížení ceny podle oddílu 6 
této kapitoly a
d) požadovat náhradu škody podle 
kapitoly 16.
6. Je-li neplnění ze strany prodávajícího 
ospravedlněné, kupující může využít 
jakýkoli prostředek nápravy uvedený 
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v tomto článku, s výjimkou vyžadování 
plnění a náhrady škody.

5. Kupující nesmí využít žádný z 
prostředků nápravy uvedený v odstavci 1, 
pokud kupující zapříčinil neplnění ze 
strany prodávajícího.

7. Kupující nesmí využít žádný z 
prostředků nápravy uvedený v tomto 
článku, pokud kupující zapříčinil neplnění 
ze strany prodávajícího.

6. Prostředky nápravy, které nejsou 
vzájemně neslučitelné, lze uplatnit 
souběžně.

8. Prostředky nápravy, které nejsou 
vzájemně neslučitelné, lze uplatnit 
souběžně.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 106 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li kupující obchodníkem: 2. Je-li kupující obchodníkem, má právo 
odvolat se na nedostatek shody mezi 
zbožím a smlouvou, s výhradou 
požadavků týkajících se přezkoumání 
a oznámení, které vyplývají z oddílu 7 této 
kapitoly.

Or. de

Pozměňovací návrh 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li kupující spotřebitelem: vypouští se
a) na právo kupujícího se nevztahují 
pravidla o náhradním plnění ze strany 
prodávajícího; a
b) neuplatní se požadavky týkající se 
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přezkoumání a oznámení vyplývající z 
oddílu 7 této kapitoly.

Or. de

Pozměňovací návrh 465
Toine Manders

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li kupující spotřebitelem: 3. Je-li kupující spotřebitelem, platí práva 
kupujícího, na něž se nevztahují pravidla 
o náhradním plnění ze strany 
prodávajícího. 

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Toine Manders

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 106 – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na právo kupujícího se nevztahují 
pravidla o náhradním plnění ze strany 
prodávajícího; a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Toine Manders

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 106 – odst. 3 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) neuplatní se požadavky týkající se 
přezkoumání a oznámení vyplývající z 
oddílu 7 této kapitoly.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 107 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li digitální obsah dodáván oproti 
zaplacení kupní ceny, kupující nemůže 
využít prostředky nápravy uvedené v 
čl. 106 odst. 1 písm. a) až d). Kupující 
může pouze uplatnit právo na náhradu 
škody podle čl. 106 odst. 1 písm. e), pokud 
došlo tím, že dodaný digitální obsah nebyl 
ve shodě se smlouvou, ke ztrátě jeho 
majetku, včetně hardwaru a softwaru a dat, 
nebo na něm byla způsobena škoda, a to s 
výjimkou jakéhokoli zisku, o který 
kupující v důsledku vzniklé škody přišel.

Není-li digitální obsah dodáván oproti 
zaplacení kupní ceny, kupující nemůže 
využít prostředky nápravy uvedené 
v čl. 106 odst. 1 písm. a) až e). Kupující 
může pouze uplatnit právo na náhradu 
škody podle čl. 106 odst. 1 písm. e), pokud 
došlo tím, že dodaný digitální obsah nebyl 
ve shodě se smlouvou, ke ztrátě jeho 
majetku, včetně hardwaru a softwaru a dat, 
nebo na něm byla způsobena škoda, a to 
s výjimkou jakéhokoli zisku, o který 
kupující v důsledku vzniklé škody přišel.

Or. de

Odůvodnění

Není jasné, proč by se mělo v případě zdarma poskytnutého softwaru ručit za náhradu škody 
způsobené nedostatkem shody mezi zbožím a smlouvou. Je také sporné, zda to spadá
do oblasti působnosti společné evropské úpravy prodeje, a mělo by to být zamítnuto. Pokud by 
měli samostatně pracující programátoři odpovídat v extrémním případě za škody způsobené 
tisícům uživatelů, nedalo by se riziko, kterému by čelili, předvídat, když navíc k šíření těchto 
programů dochází prostřednictvím nejrůznějších kanálů, jež nemohou kontrolovat.

Pozměňovací návrh 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Příloha I - čl. 109

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 109 Článek 109
1. Prodávající, který poskytl své plnění 
včas a jemuž bylo oznámeno, že toto 
plnění není ve shodě se smlouvou, může 
poskytnout nové plnění ve shodě se 
smlouvou, pokud tak lze učinit ve lhůtě 
stanovené pro plnění.

1. Prodávající, který poskytl plnění, jež 
není ve shodě se smlouvou, může 
bezprostředně poté, co se o tomto rozporu 
se smlouvou dozvěděl, poskytnout 
na vlastní náklady dodatečné plnění podle 
ustanovení článku 111.

2. V případech, na které se nevztahuje 
odstavec 1, může prodávající, jenž poskytl 
plnění, které není ve shodě se smlouvou, 
bez zbytečného odkladu poté, co mu byl 
nedostatek shody oznámen, nabídnout 
náhradní plnění na své vlastní náklady.

2. Kupující může nabídku dodatečného 
plnění odmítnout, pouze pokud

a) nelze dodatečné plnění poskytnout 
okamžitě a bez značných obtíží pro 
kupujícího;
b) kupující se důvodně domnívá, že nelze 
spoléhat na budoucí plnění ze strany 
prodávajícího, nebo
c) opožděné plnění by představovalo 
zásadní neplnění smlouvy.

3. Oznámení o ukončení smlouvy 
nevylučuje možnost nabídnout náhradní 
plnění.

3. Nejedná-li se o případ podle odstavce 2, 
musí prodávající poskytnout dodatečné 
plnění v přiměřené lhůtě, která nesmí 
v případě smluv uzavřených se spotřebiteli 
přesáhnout 30 dní. Stanoví-li kupující 
prodávajícímu přiměřenou lhůtu, je tato 
lhůta závazná.

4. Kupující může odmítnout náhradní 
plnění pouze, pokud:

4. Kupující může pozdržet své plnění až do 
získání dodatečného plnění. Jeho další 
práva, která nejsou v souladu s možností 
dodatečného plnění, jsou až do uplynutí 
lhůty uvedené v odstavci 3 pozastavena.

a) náhradní plnění nelze poskytnout 
okamžitě a bez značných obtíží pro 
kupujícího;
b) kupující se důvodně domnívá, že nelze 
spoléhat na budoucí plnění prodávajícího; 
nebo
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c) opožděné plnění by představovalo 
zásadní neplnění smlouvy.
5. Prodávající může poskytnout náhradní 
plnění v přiměřené době.

5. Bez ohledu na poskytnutí dodatečného 
plnění má kupující právo uplatnit 
náhradu škody způsobené opožděným 
plněním a také náhradu jakékoli škody, 
která byla způsobena dodatečným 
plněním nebo jejímuž vzniku náhradní 
plnění nezabránilo.

6. Kupující může odmítnout probíhající 
náhradní plnění, ale uplatňování práv 
prodávajícího, která jsou v rozporu s tím, 
aby byla prodávajícímu poskytnuta lhůta 
k náhradnímu plnění, je až do uplynutí 
této lhůty pozastaveno.
7. Bez ohledu na poskytnutí náhradního 
plnění má kupující právo uplatnit 
náhradu škody způsobené opožděným 
plněním, jakož i jakékoli škody, která byla 
náhradním plněním způsobena, nebo 
jejímuž vzniku náhradní plnění 
nezabránilo.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí směrnice o koupi spotřebního zboží, podle něhož by měl mít prodávající další 
možnost poskytnout (náhradní) plnění i v případě spotřebitele, je v podstatě správné a mělo 
by si najít cestu do společné evropské právní úpravy prodeje. Právo spotřebitele vybrat si 
v rámci dodatečného plnění mezi „opravou“ a „výměnou“ by mělo být zachováno. 
Samostatné právo prodávajícího na náhradní plnění v případě smluv B2B (business-to-
business), které je součástí současného návrhu nařízení, se zdá být zbytečné.

Pozměňovací návrh 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 110 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud obchodník v případě plnění 
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poskytnutého v rozporu se smlouvou 
nezjedná navzdory požadavku spotřebitele 
nápravu, ale zařídí, že se spotřebitel 
dožaduje nápravy v rámci obchodní 
záruky, musí obchodník umožnit, aby šlo 
jednání v souvislosti s obchodní zárukou 
a poskytnuté vysvětlení spotřebitele 
a poskytovatele záruky v souvislosti 
s povinnostmi obchodníka k jeho tíži.

Or. de

Odůvodnění

Pro spotřebitele může být nevýhodné dožadovat se nápravy v případě vadného předmětu 
koupě na základě obchodní záruky, a nikoli v rámci obchodněprávních nároků podle 
článku 106. Například může dojít k promlčení práv spotřebitele, zatímco se kupující 
s výrobcem neúspěšně dohaduje o rozsahu záruky. Kromě toho může být obtížnější odstoupit 
od smlouvy, když musí kupující po neúspěšných pokusech o opravu uplatňovanou u výrobce 
žádat o opravu znovu prodávajícího, než může od smlouvy odstoupit. Pokud se spotřebitel 
na pokyn prodávajícího, kterým se tento vyhýbá vlastnímu zapojení, snaží dosáhnout nápravy 
v rámci záruky, není to levné. Proto musí jít jednání a vysvětlování spotřebitele 
a poskytovatele záruky k tíži prodávajícího.

Pozměňovací návrh 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 110 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud se spotřebitel dožaduje 
od obchodníka nápravy, nese obchodník 
riziko ztráty nebo poškození zboží, a to až 
do plného zjednání nápravy a znovunabytí 
majetku nebo kontroly nad ním podle 
článku 142. Věta 1 platí od chvíle, kdy 
spotřebitel předal obchodníkovi zboží 
po sdělení svého požadavku týkajícího se 
nápravy nebo v případě zaslání zboží jej 
předal prvnímu dopravci.

Or. de
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Odůvodnění

Spotřebitel nemůže být v průběhu zjednávání nápravy zatěžován následky náhodné ztráty 
nebo poškození předmětu koupě. Spotřebitele by mohlo od uplatňování svých práv odradit 
především nebezpečí, které by nesl v průběhu zaslání vadného zboží.

Pozměňovací návrh 472
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 110 – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) by plnění bylo nemožné nebo se stalo 
nezákonným; nebo

a) by plnění bylo nemožné nebo 
nezákonné; nebo

Or. de

Odůvodnění

Plnění může být nanejvýš potenciálně nezákonné. Nemůže se však stát nezákonným, když ještě 
nebyly poskytnuto. Proto je nutné znění změnit na „bylo by nezákonné“. Kromě toho byla tato 
formulace použita také v článku 111.

Pozměňovací návrh 473
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 111 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je požadováno, aby obchodník 
podle smlouvy uzavřené se spotřebitelem 
napravil nedostatek shody podle čl. 110 
odst. 2, spotřebitel si může zvolit mezi 
opravou a výměnou zboží, pokud by 
zvolená možnost nebyla nezákonná, 
nemožná nebo, ve srovnání s druhou 
možností, by pro prodávajícího 
představovala nepřiměřené náklady 
vzhledem k:

1. Pokud je požadováno, aby obchodník 
podle smlouvy uzavřené se spotřebitelem 
napravil nedostatek shody podle čl. 110 
odst. 2, může si zvolit mezi opravou 
a výměnou zboží, kterou musí provést 
v přiměřené lhůtě, která nesmí 
přesáhnout 30 dní. V průběhu této doby 
nesmí spotřebitel využít další možnosti 
nápravy, může však pozastavit poskytnutí 
vlastního plnění.
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Or. de

Odůvodnění

Obchodník může lépe rozhodnout o tom, zda má oprava smysl, či nikoli. Vzhledem 
k ekonomickému a ekologickému hledisku není vhodné, aby mezi těmito možnostmi volil 
spotřebitel, protože by se zřejmě většinou rozhodl pro výměnu zboží. Většina výrobků však 
není po opravě znovu prodejná, a proto je nutné je zlikvidovat. Možnost volby by však měla 
být přiznána obchodníkovi pouze při prvním dodatečném plnění (viz pozměňovací návrh 
k odstavci 2).

Pozměňovací návrh 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 111 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je požadováno, aby obchodník 
podle smlouvy uzavřené se spotřebitelem 
napravil nedostatek shody podle čl. 110 
odst. 2, spotřebitel si může zvolit mezi 
opravou a výměnou zboží, pokud by 
zvolená možnost nebyla nezákonná, 
nemožná nebo, ve srovnání s druhou 
možností, by pro prodávajícího 
představovala nepřiměřené náklady 
vzhledem k:

1. Může-li spotřebitel požadovat dodatečné 
plnění nebo nabízí-li toto dodatečné 
plnění prodávající, může si spotřebitel 
mezi opravou a výměnou zboží, pokud by 
zvolená možnost nebyla nezákonná, 
nemožná nebo, ve srovnání s druhou 
možností, by pro prodávajícího 
představovala nepřiměřené náklady 
vzhledem k:

Or. de

Pozměňovací návrh 475
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 111 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hodnotě, kterou by zboží mělo v případě 
shody se smlouvou;

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Možnost volby by měl mít obchodník pouze při prvním dodatečném plnění. Proto je nutné toto 
písmeno vypustit.

Pozměňovací návrh 476
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 111 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) významu nedostatku shody; a vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Možnost volby by měl mít obchodník pouze při prvním dodatečném plnění. Proto je nutné toto 
písmeno vypustit.

Pozměňovací návrh 477
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 111 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) k tomu, zda by bylo možné alternativní 
nápravu dokončit, aniž by se tím 
spotřebiteli způsobily značné obtíže.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Možnost volby by měl mít obchodník pouze při prvním dodatečném plnění. Proto je nutné toto 
písmeno vypustit.

Pozměňovací návrh 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Příloha I - čl. 111 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže spotřebitel požádal o nápravu 
nedostatku shody opravou nebo výměnou 
zboží podle odstavce 1, může využít i 
ostatní prostředky nápravy, pouze tehdy, 
pokud obchodník nedokončil opravu nebo 
výměnu zboží v přiměřené lhůtě, která 
nepřesáhla 30 dnů. Spotřebitel však do té 
doby může odmítnout plnění.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 479
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 111 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže spotřebitel požádal o nápravu 
nedostatku shody opravou nebo výměnou 
zboží podle odstavce 1, může využít i 
ostatní prostředky nápravy, pouze tehdy, 
pokud obchodník nedokončil opravu nebo 
výměnu zboží v přiměřené lhůtě, která 
nepřesáhla 30 dnů. Spotřebitel však do té 
doby může odmítnout plnění.

2. Pokud obchodník nedokončil opravu 
nebo výměnu zboží v přiměřené lhůtě, 
která nepřesáhla 30 dnů, nebo pokud první 
pokus o dodatečné plnění nevedl k shodě 
zboží se smlouvou, může si spotřebitel
vybrat mezi další opravou a výměnou 
zboží.

Or. de

Odůvodnění

Z ekonomického a ekologického hlediska je rozumnější poskytnout spotřebiteli možnost volby 
mezi výměnou zboží a jeho opravou teprve po nezdařené opravě.

Pozměňovací návrh 480
Josef Weidenholzer
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Návrh nařízení
Příloha I - čl. 113 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ve smlouvě uzavřené se spotřebitelem 
může být odmítnuto celé plnění, ledaže by 
toto odmítnutí bylo v příkrém nepoměru 
k rozsahu neposkytnutého plnění.

Or. de

Odůvodnění

Právo odmítnout poskytnout plnění v celém rozsahu je v praxi jedním z nejúčinnějších 
prostředků nátlaku ze strany spotřebitele, který mu má pomoci prosadit svá práva. K zajištění 
vysoké míry ochrany spotřebitele by proto mělo být vždy možné odmítnout plnění v celém 
rozsahu, kromě případů, kdy by uplatnění tohoto práva bylo zcela nepřiměřené.

Pozměňovací návrh 481
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 115 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kupující může ukončit smlouvu v 
případě prodlení s dodáním, které není
samo o sobě zásadní, pokud kupující v 
oznámení stanoví dodatečnou lhůtu v 
přiměřené délce k poskytnutí plnění, a 
prodávající v této lhůtě plnění neposkytne.

1. Kupující může ukončit smlouvu 
v případě prodlení s dodáním, které nelze
samo o sobě považovat za zásadní
neplnění, pokud kupující v oznámení 
stanoví dodatečnou lhůtu v přiměřené délce 
k poskytnutí plnění, a prodávající v této 
lhůtě plnění neposkytne.

Or. de

Odůvodnění

Původní znění se zdá nejasné. Nejde o zásadní prodlení, nýbrž o zásadní neplnění.

Pozměňovací návrh 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Příloha I - čl. 117 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se nepoužije: 2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebylo 
poskytnuto žádné plnění.

Or. de

Odůvodnění

Právo kupujícího ukončit smlouvu v případě neplnění musí být časově omezeno 
i u spotřebitelských smluv, protože osud smlouvy nemůže zůstat v zájmu obou stran nejasný, 
zejména když pro toto časové období není nabídnuta možnost náhradního používání zboží. 
I po spotřebiteli je nutné požadovat, aby se ke svému právu smlouvu ukončit vyjádřil 
v přiměřené době.

Pozměňovací návrh 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 119 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je-li kupující spotřebitelem; nebo vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 119 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud nebylo poskytnuto žádné plnění. vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 485
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 124 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Spotřebitel nenese v rámci smlouvy 
mezi obchodníkem a spotřebitelem, pokud 
jde o použití daných platebních 
prostředků, odpovědnost za poplatky, 
které převyšují náklady, jež na použití 
těchto platebních prostředků vynakládá 
obchodník.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zdá se, že se toto ustanovení v praxi příliš neosvědčí. Obchodníkovi mohou kromě poplatků 
hrazených platební společnosti vzniknout i další náklady, jejichž výše se může v závislosti 
na způsobu platby lišit. Jak by se měly vypočítávat skutečné náklady, když např. je jeden 
způsob platby interně spojen s větší administrativní náročností než jiný? Obchodník by proto 
měl mít možnost stanovit paušálně jednu cenu, např. „náklady na úhradu platební kartou: 
5 €“.

Pozměňovací návrh 486
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 135 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prodávající může ukončit smlouvu v 
případě prodlení, které není samo o sobě 
zásadní, pokud prodávající v oznámení 
stanoví dodatečnou lhůtu v přiměřené délce 
k poskytnutí plnění, a kupující v této lhůtě 
plnění neposkytne.

1. Prodávající může ukončit smlouvu 
v případě prodlení, které nelze samo o sobě 
považovat za zásadní neplnění, pokud 
prodávající v oznámení stanoví dodatečnou 
lhůtu v přiměřené délce k poskytnutí 
plnění, a kupující v této lhůtě plnění 
neposkytne.

Or. de
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Odůvodnění

Původní znění se zdá nejasné. Nejde o zásadní prodlení, nýbrž o zásadní neplnění.

Pozměňovací návrh 487
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 139 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže nebylo plnění poskytnuto včas 
nebo poskytnuté plnění není jiným 
způsobem ve shodě se smlouvou, pozbývá 
prodávající práva ukončit smlouvu podle 
tohoto oddílu, jestliže kupujícímu ukončení 
smlouvy neoznámil v přiměřené lhůtě od 
okamžiku, kdy se dozvěděl nebo měl 
dozvědět, o pozdním plnění nebo 
o nedostatku shody.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Obchodník pozbývá své právo pouze v případě, že ukončení smlouvy neoznámí v určité lhůtě. 
Jinak tohoto práva pozbývá vždy s výjimkou této lhůty. Logické pravidlo by mělo znít tak, 
že má právo na ukončení smlouvy, ledaže by nechal tuto lhůtu uplynout. Zdá se, že 
v původním znění došlo k záměně výjimky a pravidla.

Pozměňovací návrh 488
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 141 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zákonná záruční doba u výrobků 
vyrobených podle požadavků 
na ekologický design
V případě zboží, na něž se vztahuje tato 
směrnice, a v případě zboží vyrobeného 



AM\934215CS.doc 83/98 PE510.531v01-00

CS

podle požadavků na ekodesign v souladu 
se směrnicí 2009/125/ES odpovídá období 
shody pro vytvoření rámce pro stanovení 
požadavků na výrobu energeticky 
náročného zboží podle požadavků 
na ekodesign době životnosti, která byla 
stanovena v prováděcích ustanoveních 
ke směrnici 2009/125/ES, pokud je delší 
než 6 let.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem podpory udržitelné spotřeby na základě vytvoření důvěry spotřebitelů ve výrobky, 
které byly vyvinuty na základě požadavků na výrobu zboží podle požadavků právních předpisů 
na ekodesign, je nutné zajistit, aby se mohl spotřebitel spolehnout na zákonné záruky 
v průběhu celého životního cyklu výrobku. Tato doba by měla být stanovena s ohledem 
na prováděcí ustanovení ke směrnici 2009/158/ES, na jejichž základě již dochází k hodnocení 
předpokládané doby životnosti výrobku, tj. k hodnocení stavu výrobku, který dosáhl konce 
svého prvního použití, až po jeho likvidaci.

Pozměňovací návrh 489
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 141 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přímá odpovědnost výrobce
1. V případě nedostatku shody mezi 
zbožím a smlouvou, která se v době 
přechodu rizika na spotřebitele týká zboží 
nebo digitálního obsahu ve lhůtě uvedené 
v článku 10, odpovídá za opravu nebo 
výměnu zboží spotřebiteli výrobce. 
Spotřebitel má právo se rozhodnout 
na základě podmínek stanovených v čl. 7 
odst. 1 mezi opravou a výměnou zboží.
2. Výrobce musí zboží opravit nebo 
vyměnit nejpozději do 30 dnů od chvíle, 
kdy mu byl oznámen nedostatek shody 
zboží se smlouvou.
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3. Tímto článkem nejsou dotčena 
ustanovení právních předpisů členských 
států týkající se rozšíření odpovědnosti 
na jiné subjekty, např. na dovozce nebo 
na dopravce, nebo týkající se práva 
postihu.  

Or. en

Odůvodnění

Přímá odpovědnost výrobce by měla vést k podstatnému zvýšení důvěry spotřebitelů. 
Spotřebitel by se mohl případně obrátit přímo na výrobce ve vlastní zemi, aniž by se muselo 
vadné zboží posílat po Evropské unii tam a zpět. V rámci skutečně jednotného trhu by se měli 
moci potřebitelé rozhodnout, na koho se v případě problémů obrátí.

Pozměňovací návrh 490
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 142 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V kupní smlouvě uzavřené se 
spotřebitelem přechází nebezpečí na 
spotřebitele v době, kdy spotřebitel nebo 
třetí osoba označená spotřebitelem, 
s výjimkou dopravce, převezme do fyzické 
držby zboží nebo hmotný nosič, na němž je 
dodáván digitální obsah.

1. V kupní smlouvě uzavřené 
se spotřebitelem přechází nebezpečí 
na spotřebitele v době, kdy spotřebitel nebo 
třetí osoba označená spotřebitelem, 
převezme do fyzické držby zboží nebo 
hmotný nosič, na němž je dodáván digitální 
obsah. Pokud prodávající poskytne 
spotřebiteli možnost volby mezi různými 
dopravci, nepovažují se tito dopravci 
ve smyslu tohoto odstavce za třetí osobu 
označenou spotřebitelem.

Or. de

Odůvodnění

Stanoví-li si dopravce sám spotřebitel, musí na něj nebezpečí přejít přímo. Jestliže však má 
spotřebitel možnost vybrat si např. na internetových stránkách mezi různými 
doručovatelskými službami, nejedná se o třetí stranu určenou spotřebitelem. Jinak by byl 
spotřebitel s ohledem na přechod nebezpečí v horším postavení v případě, že by měl možnost 
zvolit si mezi různými dopravci.
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Pozměňovací návrh 491
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 142 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve smlouvě o dodání digitálního obsahu, 
který není dodáván na hmotném nosiči, 
přechází toto nebezpečí v době, kdy 
spotřebitel nebo třetí osoba za tímto 
účelem označená spotřebitelem získá 
kontrolu nad digitálním obsahem.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

Jazyková změna. Doba přechodu nebezpečí je dobou získání kontroly nad digitálním obsahem. 
V podstatě se jedná o stejnou chvíli.

Pozměňovací návrh 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 142 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výjimkou případů, kdy je smlouva 
uzavíraná na dálku nebo mimo obchodní 
prostory, se odstavce 1 a 2 nepoužijí, 
pokud spotřebitel nesplní povinnost 
převzít zboží nebo digitální obsah a toto 
neplnění není omluveno podle článku 88. 
Nebezpečí v tomto případě přechází v 
okamžiku, kdy by spotřebitel nebo třetí 
osoba označená spotřebitelem získali 
fyzickou držbu zboží nebo kontrolu nad 
digitálním obsahem, pokud by byla 
splněna povinnost zboží nebo digitální 
obsah převzít.

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 493
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 152 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě spotřebitelských smluv platí, 
že uvedená výše nákladů na služby 
ve spojení s těmito smlouvami je závazně 
zaručena, pokud není výslovně stanoveno 
jinak. Překročení závazně zaručených 
nákladů není přípustné.

Or. de

Odůvodnění

Při předběžné kalkulaci nákladů je nutné zajistit spotřebitelům zvláštní ochranu. Vedle 
nezávazné kalkulace nákladů, které lze v souladu s čl. 152 odst. 1 a 2 případně překročit, je 
nutné právně upravit závaznou kalkulaci nákladů. Obchodníci musejí výslovně uvést, kdy 
se jedná pouze o nezávaznou kalkulaci nákladů.

Pozměňovací návrh 494
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 155 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je tím dotčen odstavec 3, 
na prostředky nápravy, které má zákazník 
k dispozici, se uplatní právo poskytovatele 
služby poskytnout náhradní plnění bez 
ohledu na to, zda je zákazník 
spotřebitelem, či nikoli.

2. Aniž je tím dotčen odstavec 3, 
na prostředky nápravy, které má zákazník
k dispozici, se uplatní právo poskytovatele 
služby poskytnout náhradní plnění.

Or. de
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Pozměňovací návrh 495
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 155 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě nesprávné instalace podle 
kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem 
a uvedené v článku 101 se na prostředky 
nápravy, které má zákazník k dispozici, 
neuplatní právo poskytovatele služeb 
poskytnout náhradní plnění.

3. V případě smlouvy týkající se 
souvisejících služeb se na prostředky 
nápravy, které má zákazník k dispozici, 
neuplatní právo poskytovatele služeb 
poskytnout náhradní plnění.

Or. de

Pozměňovací návrh 496
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 155 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve vztahu k právu poskytovatele služeb 
poskytnout náhradní plnění v případě 
smluv mezi obchodníkem a spotřebitelem 
musí přiměřená lhůta podle čl. 109 odst. 5 
činit maximálně 30 dnů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 497
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 155 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ve vztahu k nápravě nedostatku shody 
plnění se smlouvou se nepoužijí články 
111 a 112; a

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 498
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 158 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva Komise (předpokládaná doba 
trvanlivosti)
Do […]
a) provede Komise studie, na jejichž 
základě by bylo možné zjistit, analyzovat 
a vyhodnotit vliv předpokládané doby 
trvanlivosti na životní cyklus výrobků, a
b) předloží Evropskému parlamentu 
zprávu o uplatňování této směrnice 
a o opatřeních, která jsou nutná 
k vyřešení problematiky předpokládané 
doby trvanlivosti výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Uvádění doby trvanlivosti představuje běžnou praxi, jejímž cílem je zkrátit životní cyklus 
výrobků. Tento problém není v současných právních předpisech EU vyřešen. Proto je nutné 
posoudit, jaký vliv má tato praxe na životní cyklus výrobků ve vztahu k platných záručním 
právům (tj. výrobky, které se pokazí po dvou letech, v členských státech, které uplatňují 
minimální lhůtu uvedenou ve směrnici o právech spotřebitelů z roku 1999) a která opatření je 
nutné přijmout s cílem odradit od stanovování předpokládané doby trvanlivosti nebo její 
stanovování trestat.

Pozměňovací návrh 499
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 158 b (nový)



AM\934215CS.doc 89/98 PE510.531v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právo na odškodné
1. Je-li obchodník jakožto konečný 
prodejce odpovědný vůči spotřebiteli 
v důsledku jednání nebo opomenutí
výrobce, předchozího prodejce nebo 
jiného zprostředkovatele, může obchodník 
jakožto konečný prodejce uplatnit postih 
proti ručiteli nebo ručitelům ve smluvním 
řetězci.
2. Členské státy stanoví prostředky 
nápravy uvedené v odstavci 1 a podmínky 
jejich využití. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je navázat na článek 4 směrnice o právech spotřebitelů 
z roku 1999. 

Pozměňovací návrh 500
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 158 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vypracovávání zpráv a kontrola 
nepřiměřených smluvních podmínek
Do [xxx] předloží Komise Evropskému 
parlamentu zprávu o uplatňování 
směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených 
smluvních podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách v různých 
oblastech, které spadají do její oblasti 
působnosti, příp. předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrhy na její změnu.

Or. en
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Odůvodnění

V případě směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách se jedná o horizontální 
předpis EU, který upravuje smluvní podmínky v nejrůznějších oblastech. V rámci 
přehodnocení právních předpisů Společenství týkajících se ochrany spotřebitelů by měla 
Komise vyhodnotit uplatňování těchto právních předpisů, aby mohla zjistit, jaké problémy 
existují na různých trzích v oblasti spotřebitelských smluv (např. při poskytování digitálního 
obsahu, poskytování telekomunikačních služeb, dodávkách energie apod.), aby je bylo poté 
možné v rámci případného přepracování směrnice 93/13/EHS řešit.

Pozměňovací návrh 501
Franz Obermayr

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 167 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Okamžik, od kterého počíná nabíhat 
úrok z prodlení, nastane nejdříve 30 dnů 
poté, co věřitel dlužníkovi výslovně 
oznámil povinnost platit úrok a jeho sazbu. 
Toto oznámení lze provést před datem 
splatnosti dlužné částky.

2. Okamžik, od kterého počíná nabíhat 
úrok z prodlení, nastane nejdříve 20 dnů 
poté, co věřitel dlužníkovi výslovně 
oznámil povinnost platit úrok a jeho sazbu. 
Toto oznámení lze provést před datem 
splatnosti dlužné částky.

Or. de

Pozměňovací návrh 502
Toine Manders

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 168 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Lhůta splatnosti stanovená podle 
odstavce 2 nesmí přesáhnout 60 dnů, 
pokud si smluvní strany výslovně 
nesjednaly něco jiného a tato dohoda 
nepředstavuje nepřiměřenou smluvní 
podmínku podle článku 170.

4. Lhůta splatnosti stanovená podle 
odstavce 2 nesmí přesáhnout 60 dnů, 
pokud si smluvní strany výslovně 
nesjednaly něco jiného a tato dohoda 
nepředstavuje nepřiměřenou smluvní 
podmínku podle článku 170. Lhůta 
splatnosti v případě vládních úřadů 
a agentur nesmí překročit 30 dní. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 503
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 179 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Krátká promlčecí doba je dvouletá. 1. Krátká promlčecí doba je tříletá.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu vysoké míry ochrany spotřebitelů je nutné tuto lhůtu prodloužit. Kromě toho v řadě 
členských států EU platí delší lhůty při uplatňování záruk, při omylech nebo při náhradách 
škody již tak.

Pozměňovací návrh 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 179 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Promlčecí lhůta začíná v okamžiku, 
kdy skončí lhůta končící dříve.

Or. de

Pozměňovací návrh 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 184 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže dlužník uzná právo vůči věřiteli 
buď částečným zaplacením, zaplacením 
úroku, poskytnutím záruky, započtením 
nebo jiným způsobem, počíná běžet nová 

1. Jestliže dlužník uzná právo vůči věřiteli 
buď částečným zaplacením, zaplacením 
úroku, poskytnutím záruky, započtením 
nebo jiným způsobem, počíná běžet nová 
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krátká promlčecí doba. krátká promlčecí doba.

2. Totéž platí v případě, kdy prodávající 
poskytl plnění v rámci dodatečného 
plnění.

Or. de

Odůvodnění

Návrh nařízení dosud neobsahuje ustanovení týkající se toho, jaký vliv má dodatečné plnění 
ze strany prodávající podle článku 109 písm. ff) na promlčecí dobu u prostředků nápravy 
v případě kupujícího podle článku 106. Tato otázka má značný praktický význam jak 
pro kupujícího, tak i pro kalkulaci nákladů v rámci smlouvy ze strany prodávajícího. Právní 
úprava této otázky poskytne oběma stranám právní jistotu.

Pozměňovací návrh 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 186 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část IX. Další ustanovení
Urovnávání sporů
Obchodník má povinnost účastnit se 
mimosoudního řízení při urovnávání 
sporů týkajících se smlouvy ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o alternativním řešení sporů 
u spotřebitelských sporů a o změně 
nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES, pokud o to spotřebitel 
přípustným způsobem požádá.

Or. de

Odůvodnění

Soudní prosazování práva u přeshraničních smluv je v případě obou stran spojeno 
se značnými náklady a riziky. Za účelem posílení důvěry spotřebitelů v nástroj společné 
právní úpravy prodeje by měla při uzavření smlouvy existovat možnost mimosoudního 
urovnávání sporů. 
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Pozměňovací návrh 507
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K uplatnění práva odstoupit od smlouvy 
nás (2) musíte jasným prohlášením (např. 
dopis zaslaný poštou, fax nebo e-mail) 
informovat o Vašem rozhodnutí odstoupit 
od této smlouvy. Můžete k tomu využít 
přiložený vzorový formulář pro odstoupení 
od smlouvy, ale není to povinné.

K uplatnění práva odstoupit od smlouvy 
nám (2) musíte jasným způsobem (např. 
dopisem, faxem nebo e-mailem) sdělit 
Vaše rozhodnutí odstoupit od této 
smlouvy. Můžete k tomu využít přiložený 
vzorový formulář pro odstoupení od 
smlouvy, ale není to povinné.

Or. de

Pozměňovací návrh 508
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I - čl. 1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže odstoupíte od této smlouvy, 
vrátíme Vám všechny platby, které jsme od 
Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání 
(s výjimkou dodatečných nákladů 
souvisejících s Vaší volbou způsobu 
dodání, který není nejlevnějším způsobem 
standardního dodání, jenž jsme nabízeli),
bez zbytečného odkladu a v každém 
případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy 
jste nás informovali o Vašem rozhodnutí 
od této smlouvy odstoupit. Tuto úhradu 
provedeme stejnými platebními
prostředky, jaké jste použili pro účely 
původní transakce, pokud jste výslovně 
nesouhlasili s jiným způsobem. Za tuto 
úhradu se Vám každopádně nebudou 
účtovat žádné poplatky.

Jestliže odstoupíte od této smlouvy, budou
Vám vráceny všechny platby, které jsme 
od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání 
(s výjimkou dodatečných nákladů 
souvisejících s Vaší volbou způsobu 
dodání, který není nejlevnějším způsobem 
standardního dodání, jenž jsme nabízeli). 
Tato úhrada bude provedena nejpozději 
do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše
rozhodnutí od této smlouvy odstoupit.
V tomto případě budou použity stejné 
platební prostředky, jaké jste použili 
pro účely původní transakce, pokud jste 
výslovně nesouhlasili s jiným způsobem. 
Za tuto úhradu se Vám však nebudou 
účtovat žádné poplatky.

Or. de
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Odůvodnění

Zjednodušení znění.

Pozměňovací návrh 509
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 1 – odst. 10 – bod 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě kupních smluv: „kdy Vy nebo 
třetí osoba, kterou jste označili a která není 
dopravcem, převezmete zboží do fyzické 
držby“;

b) v případě kupní smlouvy: „kdy Vy nebo 
třetí osoba, kterou jste označili a která není 
dopravcem, převezmete zboží do fyzické 
držby“;

Or. de

Pozměňovací návrh 510
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – čl. 1 – odst. 10 – bod 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě smlouvy týkající se více druhů 
zboží, které spotřebitel objednal jednou 
objednávkou a které je dodáváno odděleně: 
„kdy Vy nebo třetí osoba, kterou jste 
označili a která není dopravcem, 
převezmete dodávku posledního zboží do 
fyzické držby“;

c) v případě smlouvy týkající se více druhů 
zboží, které spotřebitel objednal v rámci 
jedné objednávky a které je dodáváno 
odděleně: „kdy Vy nebo třetí osoba, kterou 
jste označili a která není dopravcem, 
převezmete dodávku posledního zboží 
do fyzické držby“;

Or. de

Pozměňovací návrh 511
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – dodatek 1 – odst. 10 – bod 1 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v případě smlouvy týkající se zboží, 
které se skládá z několika částí nebo dílů: 
„kdy Vy nebo třetí osoba, kterou jste 
označili a která není dopravcem, 
převezmete dodávku poslední části nebo 
dílu do fyzické držby“;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 512
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – dodatek 1 – odst. 10 – bod 1 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě smluv o pravidelných 
dodávkách zboží v průběhu stanovené 
doby: „kdy Vy nebo třetí osoba, kterou jste 
označili a která není dopravcem, 
převezmete první část dodávky do fyzické 
držby“.

e) v případě smlouvy o pravidelné dodávce 
zboží po stanovenou dobu: „kdy Vy nebo 
třetí osoba, kterou jste označili a která není 
dopravcem, převezmete první část dodávky 
do fyzické držby“.

Or. de

Pozměňovací návrh 513
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha I – dodatek 1 – odst. 10 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže spotřebiteli poskytujete možnost 
vyplnit a zaslat oznámení o odstoupení od 
smlouvy elektronicky na Vašich 
internetových stránkách, uveďte zde
následující: „Můžete rovněž elektronicky 
vyplnit a zaslat vzorový formulář pro 
odstoupení od smlouvy nebo jiné jasné

3. Pokud na Vašich internetových 
stránkách nabízíte spotřebiteli možnost 
elektronicky vyplnit a odeslat informaci 
o odstoupení od smlouvy, uveďte 
následující: „Na naší internetové stránce
můžete rovněž elektronicky vyplnit 
a odeslat vzorový formulář pro odstoupení 
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prohlášení na naší internetové stránce 
[vložit internetovou adresu]. Jestliže této 
možnosti využijete, zašleme Vám bez 
zbytečného odkladu potvrzení o přijetí 
Vašeho odstoupení od smlouvy na trvalém 
nosiči (např. e-mailem).“

od smlouvy nebo jiné jednoznačné
prohlášení [uveďte internetovou adresu]. 
Jestliže se rozhodnete pro tuto možnost,
zašleme Vám bez zbytečného odkladu 
potvrzení o přijetí Vašeho odstoupení 
od smlouvy (např. e-mailem).“

Or. de

Odůvodnění

Takto je znění tohoto ustanovení jasnější.

Pozměňovací návrh 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha I – dodatek 1 – odst. 10 – bod 5 – písm. b – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Pokud v případě smlouvy uzavřené na 
dálku nenabízíte, že ponesete náklady na 
navrácení zboží a toto zboží vzhledem k 
jeho povaze nelze obvykle vrátit poštou:  
„Budete muset nést přímé náklady 
související s navrácením zboží ve výši 
____ EUR [uveďte částku].“; nebo pokud 
nelze náklady na navrácení zboží 
odůvodněně vypočítat dopředu: „Budete 
muset nést přímé náklady související
s navrácením zboží. Maximální 
odhadovaná výše těchto nákladů činí 
přibližně ___ EUR [uveďte částku]“; nebo

– Pokud nenabízíte, že ponesete náklady 
na navrácení zboží, a toto zboží nelze
vzhledem k jeho povaze obvykle vrátit 
poštou: Budete muset nést bezprostřední
náklady související s navrácením zboží 
ve výši ____ EUR [uveďte částku].“ nebo 
pokud nelze náklady na navrácení zboží 
rozumným způsobem vypočítat předem:
„Budete nést bezprostřední náklady 
spojené s navrácením zboží. Maximální 
odhadovaná výše těchto nákladů činí 
přibližně ___ EUR [uveďte částku]“; nebo

Or. de

Odůvodnění

Kromě vypuštění slovního spojení „uzavřené na dálku“ bylo nutné toto ustanovení upravit tak, 
aby odpovídalo směrnici o právech spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Návrh nařízení
Příloha I – dodatek 1 – odst. 10 – bod 5 – písm. b – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Pokud v případě smlouvy uzavřené 
mimo obchodní prostory nemůže být zboží 
vzhledem ke své povaze obvykle vráceno 
poštou a bylo doručeno spotřebiteli domů 
v době uzavření smlouvy: „Zboží si 
vyzvedneme na naše vlastní náklady.“

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obchodník Vám musí poskytnout důležité
informace ohledně smlouvy, například 
informace o zboží a jeho ceně, včetně 
všech daní a poplatků, a své kontaktní 
údaje. Tyto informace musí být 
podrobnější, pokud kupujete zboží mimo 
obchodníkův obchod nebo pokud se s 
obchodníkem vůbec osobně nesetkáte, 
například pokud nakupujete on-line nebo 
po telefonu. Máte právo na náhradu škody, 
pokud tyto informace nebyly úplné nebo 
byly nesprávné.

Obchodník Vám musí poskytnout  
podrobné informace ohledně důležitých
dohodnutých smluvních ustanovení, 
například informace o zboží a jeho ceně, 
včetně všech daní a poplatků, a své 
kontaktní údaje. Máte právo na náhradu 
škody, pokud tyto informace nebyly úplné 
nebo byly nesprávné.

Or. de

Pozměňovací návrh 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve většině případů máte 14 dní na to, 
abyste od nákupu odstoupili, jestliže jste 
zboží koupili mimo obchodníkův obchod 
nebo pokud jste se až do doby nákupu s 
obchodníkem nesetkali (jestliže jste 
nakupovali on-line nebo po telefonu). 
Obchodník Vám musí poskytnout 
informace a standardní formulář pro 
odstoupení od smlouvy. Pokud tak 
obchodník neučinil, můžete smlouvu zrušit 
ve lhůtě jednoho roku.

Na odstoupení od nákupu máte 14 dní. 
Obchodník Vám musí poskytnout 
informace a vzorový formulář 
pro odstoupení od smlouvy. Pokud tak 
obchodník neučinil, můžete smlouvu zrušit 
ve lhůtě jednoho roku.

Or. de


