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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíku cestovných služieb a 
asistenčných cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a 
smernica 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0512),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0215/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok  Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre právne veci (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Ú. v. EÚ C ..., ..., s. ....
2 Ú. v. EÚ C ..., ..., s. ....
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o balíku cestovných služieb a asistenčných 
cestovných službách, ktorou sa mení 
nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 
2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 90/314/EHS

o balíku cestovných služieb a súvisiacich 
cestovných službách, ktorou sa mení 
nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 
2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 90/314/EHS

(táto zmena sa uplatňuje na celý text)

Or. de

Odôvodnenie

Horizontálny pozmeňujúci návrh/ týka sa celého textu. Termín asistenčné cestovné služby 
(nem. Bausteinreisen) už existuje. Znamená cesty, pri ktorých organizátor umožňuje 
zákazníkovi výber z určeného súboru služieb. Takéto ponuky už patria do pôsobnosti smernice 
o balíkoch služieb a podliehajú rovnakým požiadavkám ako „klasické“ balíky služieb. 
Navrhovaná kategória „Assisted Travel Arrangements“ opisuje iný prípad. 

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s článkom 26 ods. 2 zmluvy 
má vnútorný trh zahŕňať oblasť bez 
vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený 
voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda 
usadiť sa. Harmonizácia určitých aspektov
zmlúv na balík služieb a asistenčných 
cestovných služieb je potrebná na účely 
vytvorenia skutočného spotrebiteľského 
vnútorného trhu v tejto oblasti, vytvorením 
správnej rovnováhy medzi vysokou 

(5) V súlade s článkom 26 ods. 2 zmluvy 
má vnútorný trh zahŕňať oblasť bez 
vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený 
voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda 
usadiť sa. Harmonizácia práv a povinností 
vyplývajúcich zo zmlúv na balík služieb a 
asistenčných cestovných služieb je 
potrebná na účely vytvorenia skutočného 
spotrebiteľského vnútorného trhu v tejto 
oblasti, vytvorením správnej rovnováhy 
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úrovňou ochrany spotrebiteľa a 
konkurencieschopnosťou podnikov.

medzi vysokou úrovňou ochrany 
spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou 
podnikov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Väčšina cestujúcich, ktorí si zakúpia 
balíky služieb, sú spotrebitelia v zmysle 
spotrebiteľských právnych predpisov Únie. 
Zároveň však nie je vždy jednoduché 
rozlíšiť medzi spotrebiteľmi a zástupcami 
malých podnikov alebo odborníkmi, ktorí 
si služobné cesty týkajúce sa ich 
podnikateľskej alebo profesijnej činnosti 
rezervujú prostredníctvom rovnakých 
rezervačných systémov ako spotrebitelia. 
Títo cestujúci si často vyžadujú podobnú 
úroveň ochrany. Naopak, väčšie podniky 
alebo organizácie často zabezpečujú 
služobné cesty pre svojich zamestnancov 
na základe rámcovej zmluvy uzavretej so 
spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na 
organizovanie služobných ciest. Takýto 
typ cestovných služieb si nevyžaduje takú 
úroveň ochrany, aká je určená pre 
spotrebiteľov. Táto smernica by sa preto na 
osoby na služobných cestách mala 
uplatňovať len v tom prípade, ak príslušné 
služobné cesty neboli zabezpečené na 
základe rámcovej zmluvy. Aby nedošlo k 
zámene s pojmom „spotrebiteľ“ uvedeným 
v iných smerniciach o ochrane 
spotrebiteľa, osoby chránené na základe 
tejto smernice by sa mali označovať ako 
„cestujúci“.

(7) Väčšina cestujúcich, ktorí si zakúpia 
balíky služieb, sú spotrebitelia v zmysle 
spotrebiteľských právnych predpisov Únie. 
Zároveň však nie je vždy jednoduché 
rozlíšiť medzi spotrebiteľmi a zástupcami 
podnikov alebo odborníkmi, ktorí si 
služobné cesty týkajúce sa ich 
podnikateľskej alebo profesijnej činnosti 
rezervujú prostredníctvom rovnakých 
rezervačných systémov ako spotrebitelia. 
Títo cestujúci si často vyžadujú podobnú 
úroveň ochrany. Naopak, podniky alebo 
organizácie často zabezpečujú služobné 
cesty pre svojich zamestnancov, členov a 
zástupcov na základe rámcovej zmluvy 
uzavretej so spoločnosťami Takýto typ 
cestovných služieb si nevyžaduje takú 
úroveň ochrany, aká je určená pre 
spotrebiteľov. Táto smernica by sa preto na 
osoby na služobných cestách mala 
uplatňovať len v tom prípade, ak príslušné 
služobné cesty neboli zabezpečené na 
základe rámcovej zmluvy. Aby nedošlo k 
zámene s pojmom „spotrebiteľ“ uvedeným 
v iných smerniciach o ochrane 
spotrebiteľa, osoby chránené na základe 
tejto smernice by sa mali označovať ako 
„cestujúci“.

Or. de
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Odôvodnenie

Doplnením členov a zástupcov sa objasňuje, že zamestnávateľ je právnická osoba. Kritérium 
„podnik, ktorý sa špecializuje na organizovanie služobných ciest“ by malo vypadnúť, lebo by 
mohlo viesť k nejasnostiam. Rámcová zmluva musí stačiť ako predpoklad.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely stanovenia toho, či ide o 
balík služieb alebo o asistenčné cestovné 
služby, by sa mala brať do úvahy iba
kombinácia rôznych služieb cestovného 
ruchu, napr. ubytovanie, doprava 
cestujúcich autobusom, vlakom, loďou 
alebo lietadlom, ako aj prenájom auta. 
Ubytovanie na rezidenčné účely, vrátane 
dlhodobých jazykových kurzov, by sa za 
ubytovanie v zmysle tejto smernice nemalo 
považovať.

(16) Na účely stanovenia toho, či ide o 
balík služieb alebo o asistenčné cestovné 
služby, by sa mala brať do úvahy 
kombinácia rôznych služieb cestovného 
ruchu, napr. ubytovanie, doprava 
cestujúcich autobusom, vlakom, loďou 
alebo lietadlom, ako aj prenájom auta.
Samotné nocľahy v hoteloch so súčasne 
rezervovanými službami ako napríklad 
lístkami na muzikály alebo návštevami 
wellness zariadení, by mali byť vyňaté, ak 
tieto služby nepredstavujú významnú časť 
balíka služieb a vedľajšia služba nie je 
jednoznačne hlavným prvkom cesty. 
Ubytovanie na rezidenčné účely na viac 
ako jeden mesiac alebo ak nie je zrejmý 
turistický účel cesty, ako napríklad pri 
dlhodobých jazykových kurzoch, by sa za 
ubytovanie v zmysle tejto smernice nemalo 
považovať

Or. de

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Doprava autobusom, vlakom, loďou 
alebo lietadlom, ktorá zahŕňa 
prenocovanie, napríklad cesta trajektom s 
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prenocovaním alebo nočné cesty v spacom 
vozni, by sa mali považovať za 
samostatnú službu cestovného ruchu, 
keďže jasne prevláda prepravná povaha. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 20 % podiel z celkovej 
ceny alebo iným spôsobom predstavujú 
podstatný atribút cesty alebo dovolenky. 
Doplnkové služby, napr. cestovné 
poistenie, preprava batožiny, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 
nemali považovať.

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak sú 
tak výslovne opisované, ak tvoria viac ako 
20 % podiel z celkovej ceny alebo iným 
spôsobom predstavujú podstatný atribút 
cesty alebo dovolenky. Doplnkové služby, 
napr. najmä cestovné poistenie, doprava 
medzi železničnou stanicou a ubytovaním, 
doprava na začiatku cesty ako aj v rámci 
výletných ciest, preprava batožiny, predaj 
skipasov, prenájom bicyklov, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 
nemali považovať

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby. Údaje potrebné na 
uskutočnenie rezervácie sú údaje z 
kreditnej karty alebo iné informácie 
potrebné na uskutočnenie platby. Na 
druhej strane, samotné postúpenie údajov, 
ako je destinácia cesty alebo cestovný 
harmonogram, by nemalo postačovať.

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno a ďalšie údaje 
o rezervácii. Okrem toho sa by plavby na 
výletných lodiach a viacdenné vlakové 
cesty s ubytovaním mali považovať za 
balíky služieb, keďže spájajú dopravu, 
ubytovanie a stravovanie.

Or. de

Odôvodnenie

Pojem ďalšie potrebné údaje je príliš vágny, musí isť jednoznačne o údaje o rezervácii. 
Obmedzenie pri rezervácii ponúka neakceptovateľné diery na obídenie tejto smernice.  Okrem 
toho je otázne, či sa údaje o kreditných kartách atď. môžu odovzdávať bez súhlasu 
cestujúceho (ochrana údajov!). Okrem toho sa by plavby na výletných lodiach a viacdenné 
vlakové cesty s ubytovaním (napr. Orient expres) mali považovať za balíky služieb.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Keďže nutnosť chrániť cestujúcich nie 
je v prípade krátkodobých ciest taká 

(19) Keďže nutnosť chrániť cestujúcich nie 
je v prípade krátkodobých ciest taká 
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výrazná, s cieľom predísť zbytočnej záťaži 
obchodníkov, by sa z rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice mali vylúčiť cesty trvajúce 
menej ako 24 hodín, ktoré nezahŕňajú 
ubytovanie, ako aj príležitostne 
usporadúvané balíky služieb.

výrazná, s cieľom predísť zbytočnej záťaži 
obchodníkov, by sa z rozsahu pôsobnosti 
tejto smernice mali vylúčiť cesty trvajúce 
menej ako 24 hodín, ktoré nezahŕňajú 
ubytovanie. To isté by malo platiť  pre 
balíky služieb a asistenčné cestovné 
služby, ktoré ponúkajú alebo zostavujú 
fyzické alebo právnické osoby, ktoré z tejto 
činnosti nemajú ani priamo ani nepriamo 
finančný zisk.

Or. de

Odôvodnenie

Samotná činnosť nesmie byť ani pri príležitostne usporadúvaných ciest ziskovej povahy. 
Priateľské cesty napr. kolkárskych klubov by sa nemali zahŕňať, pretože nemajú komerčnú 
povahu. Inak je tomu v prípade, ak ide o príležitostne organizovanú cestu na komerčné účely, 
napr. každoročnú pútnickú cestu do Mekky.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Pokiaľ ide o balíky služieb, za 
poskytovanie informácií pred uzatvorením 
zmluvy by mali niesť zodpovednosť 
predajcovia spolu s organizátorom. 
Zároveň by sa malo jasne stanoviť, že nesú 
zodpovednosť za chyby pri rezervácii. V 
záujme uľahčenia komunikácie, a to najmä 
v cezhraničných prípadoch, by cestujúci 
mali mať možnosť skontaktovať sa s 
organizátorom aj prostredníctvom 
predajcu, u ktorého si balík služieb 
zakúpili.

(21) Pokiaľ ide o balíky služieb, za 
poskytovanie informácií pred uzatvorením 
zmluvy by mali niesť zodpovednosť 
predajcovia spolu s organizátorom. 
Zároveň by sa malo jasne stanoviť, že nesú 
zodpovednosť za chyby pri rezervácii, ak 
pri rezervácii urobia chybu. V záujme 
uľahčenia komunikácie, a to najmä v 
cezhraničných prípadoch, by cestujúci mali 
mať možnosť skontaktovať sa s 
organizátorom aj prostredníctvom 
predajcu, u ktorého si balík služieb 
zakúpili.

Or. de

Odôvodnenie

Kontext k odôvodneniu 37, ktoré má rovnaké znenie.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Kľúčové informácie, napríklad o 
hlavných znakoch služieb cestovného 
ruchu alebo o cenách, ktoré sú poskytnuté 
v reklamách, na internetovej lokalite 
organizátora alebo v katalógoch ako súčasť 
informácií poskytovaných pred 
uzatvorením zmluvy, by mali byť záväzné, 
s výnimkou prípadu, keď si organizátor 
vyhradzuje právo tieto prvky zmeniť a keď 
takéto zmeny jasným a zreteľným 
spôsobom oznámi cestujúcemu pred 
uzavretím zmluvy. Vzhľadom na nové 
komunikačné technológie už nie je 
nevyhnutné stanoviť konkrétne pravidlá v 
katalógoch. Je však vhodné zabezpečiť, 
aby si zmluvné strany za určitých 
okolností oznámili zmeny, ktoré majú 
vplyv na plnenie zmluvy, na trvalom 
nosiči, ktorý zostane dostupný pre budúce 
nahliadnutie. Vždy by mala existovať 
možnosť tieto informácie zmeniť, keď sa 
obidve zmluvné strany na tom výslovne 
dohodnú.

(23) Kľúčové informácie, napríklad o 
hlavných znakoch služieb cestovného 
ruchu alebo o cenách, ktoré sú poskytnuté 
v reklamách, na internetovej lokalite 
organizátora alebo v katalógoch ako súčasť 
informácií poskytovaných pred 
uzatvorením zmluvy, by mali byť záväzné, 
s výnimkou prípadu, keď si organizátor 
vyhradzuje právo tieto prvky zmeniť a keď 
takéto zmeny jasným a zreteľným 
spôsobom oznámi cestujúcemu pred 
uzavretím zmluvy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Časy letu by mali byť pevnou 
súčasťou zmluvy a patriť medzi hlavné 
znaky služby. Nemalo by sa od nich 
odchyľovať o viac ako 3 hodiny.

Or. de
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Odôvodnenie

Organizátori a letecké spoločnosti často „lákajú“ zákazníkov príjemnými časmi letu, ale 
najmä pri balíkoch služieb potom krátko pred letom presunú odlety na lacnejšie sloty v strede 
noci. V záujme zlepšenia služieb by organizátori/aerolinky mali byť povinné dodržiavať 
dohodnuté časy odletu a včas oznamovať sloty, aby sa cestujúci mohol pripraviť a rezervovať 
cestu tak, ako sa nakoniec naozaj uskutoční.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Vzhľadom na nové komunikačné 
technológie už nie je nevyhnutné stanoviť 
konkrétne pravidlá v katalógoch. Je však 
vhodné zabezpečiť, aby si zmluvné strany 
oznámili zmeny, ktoré majú vplyv na 
plnenie zmluvy, na trvalom nosiči, ktorý 
zostane dostupný pre budúce 
nahliadnutie. Vždy by mala existovať 
možnosť tieto informácie zmeniť, keď sa 
obidve zmluvné strany na tom výslovne 
dohodnú.

Or. de

Odôvodnenie

Text pochádza z odôvodnenia 23 (starého), vypúšťa sa „za určitých okolností“.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
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náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 
subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu 
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 
zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb, a to za platbu 
primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, napríklad vojna 
alebo prírodná katastrofa. Za 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti by 
sa mali považovať najmä okolnosti, v 
súvislosti s ktorými spoľahlivé a verejnosti 
dostupné správy – napríklad odporúčania 
vydané orgánmi členského štátu –
odrádzajú obyvateľov od cestovania do 
predmetnej destinácie.

náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 
subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu 
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 
zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb;  , a to za 
platbu primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, napríklad vojna 
alebo prírodná katastrofa, ak tieto udalosti 
nastali po uzatvorení cestovnej zmluvy. Za 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti by 
sa mali považovať najmä okolnosti, v 
súvislosti s ktorými spoľahlivé a verejnosti 
dostupné správy – napríklad odporúčania 
vydané orgánmi členského štátu –
odrádzajú obyvateľov od cestovania do 
predmetnej destinácie.

Or. de

Odôvodnenie

Ak cestujúci rezervoval s tým, že vedel o týchto okolnostiach, by bezplatné zrušenie bolo 
neprimerané.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Malo by sa umožniť, aby organizátori 
v určitých prípadoch mohli zaviesť 
jednostranné zmeny do zmluvy o balíku 
cestovných služieb. Cestujúci by však mali 
mať právo na ukončenie zmluvy v prípade, 
ak navrhované úpravy výrazne zmenia 
ktorýkoľvek z hlavných znakov služieb 
cestovného ruchu. Zvýšenie cien by malo 
byť možné iba vtedy, ak došlo k zmene 
výšky nákladov na pohonné hmoty na 
dopravu cestujúcich, k zmene daní alebo 

(28) Malo by sa umožniť, aby organizátori 
v určitých prípadoch mohli zaviesť 
jednostranné zmeny do zmluvy o balíku 
cestovných služieb. Cestujúci by však mali 
mať právo na ukončenie zmluvy v prípade, 
ak navrhované úpravy výrazne zmenia 
ktorýkoľvek z hlavných znakov služieb 
cestovného ruchu. Zvýšenie cien by malo 
byť možné iba vtedy, ak došlo k zmene 
výšky nákladov na pohonné hmoty na 
dopravu cestujúcich, k zmene daní alebo 
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poplatkov zavedených treťou stranou, ktorá 
nie je priamo zapojená do výkonu 
príslušných služieb cestovného ruchu, 
alebo k zmene výmenných kurzov 
týkajúcich sa balíka služieb, a ak úprava 
ceny (smerom nahor aj nadol) je v zmluve 
výslovne uvedená. Zvýšenie cien by sa 
malo obmedziť na 10 % ceny 
predmetného balíka služieb.

poplatkov zavedených treťou stranou, ktorá 
nie je priamo zapojená do výkonu 
príslušných služieb cestovného ruchu, 
alebo k zmene výmenných kurzov 
týkajúcich sa balíka služieb, a ak úprava 
ceny (smerom nahor aj nadol) je v zmluve 
výslovne uvedená. Cestujúci by mali mať
právo odstúpiť od zmluvy bez povinnosti
zaplatiť náhradu škody alebo prijať
alternatívny ekvivalent, ktoré ponúkne
cestovná kancelária, ak rast cien prekoná 
o viac ako 10 % pôvodnú cenu 
predmetného balíka služieb.

Or. de

Odôvodnenie

Podľa doterajších pravidiel by sa nemohli uskutočniť odôvodnené zvýšenia cien o 10 %.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Zvýšenie ceny by malo byť vždy 
písomne odôvodnené. Ak sa uplatní 
zvýšenie cien o viac ako 10 %, mala by sa 
cestujúcemu ponúknuť písomne možnosť 
odstúpenia alebo alternatívna, 
ekvivalentná cesta za rezervovanú cenu 
cesty. Ak cestujúci nevyužije túto 
možnosť, cesta za zvýšenú cenu by sa 
mala považovať za prijatú. Dôkazové 
bremeno prístupu k písomnosti by malo 
byť na organizátorovi cesty.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 31
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Táto smernica by nemala mať vplyv 
na práva cestujúcich uplatniť nároky na 
základe tejto smernice aj iných príslušných 
právnych predpisov Únie, takže cestujúci 
budú mať aj naďalej možnosť uplatniť 
svoje nároky voči organizátorovi, 
dopravcovi alebo inej zodpovednej 
zmluvnej strane, alebo prípadne aj voči 
niekoľkým zodpovedným stranám. Malo 
by sa jasne stanoviť, že cestujúci nemôžu 
kumulovať práva na základe rozdielnych 
právnych základov, ak predmetné práva 
chránia rovnaké záujmy alebo majú ten 
istý cieľ. Zodpovednosťou organizátora nie 
je dotknuté právo žiadať odškodnenie od 
tretích strán, vrátane poskytovateľov 
služieb.

(31) Táto smernica by nemala mať vplyv 
na práva cestujúcich uplatniť nároky na 
základe tejto smernice aj iných príslušných 
právnych predpisov Únie, takže cestujúci 
budú mať aj naďalej možnosť uplatniť 
svoje nároky voči organizátorovi, 
dopravcovi alebo inej zodpovednej 
zmluvnej strane, alebo prípadne aj voči 
niekoľkým zodpovedným stranám. Malo 
by sa jasne stanoviť, že nároky na 
odškodné za tú istú skutočnosť sa nesmú 
kumulovať na základe rôznych pravidiel. 
Zodpovednosťou organizátora nie je 
dotknuté právo žiadať odškodnenie od 
tretích strán, vrátane poskytovateľov 
služieb.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri tiež pozmeňujúci návrh k článku 12 V.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Ak sa cestujúci počas cesty alebo 
dovolenky dostane do ťažkostí, organizátor 
by mal byť povinný poskytnúť mu 
okamžitú pomoc . Takáto pomoc by mala 
spočívať najmä v poskytovaní, ak je to 
vhodné, informácií o takých aspektoch, ako 
sú zdravotné služby, miestne orgány a 
konzulárna pomoc, ako aj v poskytovaní 
praktickej pomoci, napríklad pokiaľ ide o 
komunikáciu na diaľku a alternatívne
cestovné služby.

(32) Ak sa cestujúci počas cesty alebo 
dovolenky dostane do ťažkostí, organizátor 
by mal byť povinný poskytnúť mu 
okamžitú primeranú pomoc. Takáto 
pomoc by mala spočívať najmä v 
poskytovaní, ak je to vhodné, informácií o 
takých aspektoch, ako sú zdravotné služby, 
miestne orgány a konzulárna pomoc, ako aj 
v poskytovaní praktickej pomoci, napríklad 
pokiaľ ide o komunikáciu na diaľku 
a získanie alternatívnych cestovných 
služieb.
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Or. de

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že organizátorovi sa neukladá povinnosť napr. hradiť aj náklady za 
nutné alternatívne cestovné služby. Zodpovednosťou organizátora nie je riešiť ťažkosti 
cestujúceho.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 
organizátora, predajcu, ktorý asistenčnú 
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
ktorýchkoľvek iných poskytovateľov 
služieb. Členské štáty, v ktorých sú 
usadení organizátori balíkov služieb a 
predajcovia, ktorí asistenčné cestovné 
služby sprostredkovali, by mali zaistiť, aby 
obchodníci ponúkajúci takéto kombinácie 
služieb cestovného ruchu poskytovali 
záruky refundácie všetkých zálohových 
platieb cestujúcich a ich návratu do vlasti v 
prípade platobnej neschopnosti. Hoci 
členským štátom je ponechaná právomoc 
rozhodovať o spôsobe zabezpečenia 
ochrany pred platobnou neschopnosťou, 
mali by zaistiť, aby ich vnútroštátne 
systémy na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou boli účinné a schopné 
zaručiť rýchly návrat všetkých cestujúcich 
postihnutých dôsledkami platobnej 
neschopnosti do vlasti, ako aj refundáciu 
uskutočnených platieb. Požadovaná 
ochrana pred platobnou neschopnosťou by 
mala zohľadňovať skutočné finančné riziko 
činností organizátora, príslušného predajcu 
alebo poskytovateľa služieb, vrátane druhu 
kombinácie predávaných služieb 
cestovného ruchu, predvídateľných 

(34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 
organizátora, predajcu ktorý asistenčnú 
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
podniku, ktorý sa zúčastňuje na 
asistenčnej cestovnej službe. Členské štáty 
by mali zaistiť, aby obchodníci ponúkajúci 
takéto kombinácie služieb cestovného 
ruchu poskytovali záruky refundácie 
všetkých zálohových platieb cestujúcich a 
ich návratu do vlasti v prípade platobnej 
neschopnosti. Hoci členským štátom je 
ponechaná právomoc rozhodovať o 
spôsobe zabezpečenia ochrany pred 
platobnou neschopnosťou, mali by zaistiť, 
aby ich  systémy na ochranu pred 
platobnou neschopnosťou boli účinné a 
schopné zaručiť návrat všetkých 
cestujúcich postihnutých dôsledkami 
platobnej neschopnosti do vlasti, ako aj 
refundáciu uskutočnených platieb. 
Požadovaná ochrana pred platobnou 
neschopnosťou by mala zohľadňovať 
skutočné finančné riziko činností 
organizátora, príslušného predajcu alebo 
podniku, ktorý sa zúčastňuje na cestovnej 
službe, vrátane druhu kombinácie 
predávaných služieb cestovného ruchu, 
predvídateľných sezónnych výkyvov, ako 
aj rozsahu zálohových platieb a spôsobu 
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sezónnych výkyvov, ako aj rozsahu 
zálohových platieb a spôsobu ich 
zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

ich zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

__________________ __________________
25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V dôsledku prijatia tejto smernice 
bude nevyhnutné prispôsobiť určité právne 
predpisy na ochranu spotrebiteľa. Berúc do
úvahy, že smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov26 vo svojej súčasnej 
podobe sa nevzťahuje na zmluvy, ktoré sú 
v pôsobnosti smernice 90/314/EHS, je 
potrebné zmeniť smernicu 2011/83/EÚ s 
cieľom zabezpečiť, aby sa vzťahovala na 
asistenčné cestovné služby a aby sa určité 
práva spotrebiteľov stanovené v uvedenej 
smernici uplatňovali aj na balíky služieb.

(40) V dôsledku prijatia tejto smernice 
bude nevyhnutné prispôsobiť určité právne 
predpisy na ochranu spotrebiteľa. Berúc do 
úvahy, že smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 
právach spotrebiteľov26 vo svojej súčasnej 
podobe sa nevzťahuje na zmluvy, ktoré sú 
v pôsobnosti smernice 90/314/EHS, je 
potrebné zmeniť smernicu 2011/83/EÚ s 
cieľom zabezpečiť, aby sa naďalej
vzťahovala na jednotlivé služby, ktoré sú 
súčasťou asistenčnej cestovnej služby, 
pokiaľ tieto jednotlivé služby nie sú 
vyňaté z pôsobnosti smernice 2011/83/EÚ,
a aby sa určité práva spotrebiteľov 
stanovené v uvedenej smernici uplatňovali 
aj na balíky služieb.

__________________ __________________
26 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64. 26 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica má prispieť k riadnemu 
fungovaniu vnútorného trhu a k 
dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľa aproximáciou určitých 
aspektov zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa zmlúv o balíkoch 
cestovných služieb a asistenčných 
cestovných službách uzatvorených medzi 
cestujúcimi a obchodníkmi.

Táto smernica má prispieť k riadnemu 
fungovaniu vnútorného trhu a k 
dosiahnutiu čo najjednotnejšej vysokej 
úrovne ochrany spotrebiteľa, pokiaľ ide o 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia členských štátov týkajúcich sa 
zmlúv o balíkoch cestovných služieb a 
asistenčných cestovných službách 
uzatvorených medzi cestujúcimi a 
obchodníkmi. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Úroveň harmonizácie

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych 
právnych predpisoch neponechajú v 
platnosti ani nezavedú ustanovenia, ktoré 
sa odchyľujú od ustanovení tejto 
smernice, vrátane viac alebo menej 
prísnych ustanovení, ktoré zabezpečujú 
odlišnú úroveň ochrany spotrebiteľa, 
pokiaľ sa v tejto smernici neustanovuje 
inak.

Or. de
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Odôvodnenie

Nový text je identický s článkom 4 smernice o ochrane spotrebiteľov z roku 2011. Bol prevzatý 
v záujme súladu a mal by objasniť mieru harmonizácie, ktorá je v návrhu Komisie nejasne 
formulovaná.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) balíky služieb a asistenčné cestovné 
služby, ktoré ponúkajú alebo zostavujú 
fyzické alebo právnické osoby, ktoré z tejto 
činnosti nemajú ani priamo ani nepriamo 
finančný zisk;

Or. de

Odôvodnenie

Pozri tiež odôvodnenie 19, ktoré v pôvodnom znení uvádzalo príležitostne usporadúvané 
cesty. Rozhodujúcim kritériom je však ziskovosť. Charitatívne zariadenia, futbalové kluby, 
školy a pod. by nemali byť zahrnuté. V opačnom prípade by museli uzatvárať poistenie voči 
insolventnosti a boli by zodpovední.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) doplnkové zmluvy o finančných 
službách;

(b) doplnkové zmluvy o cestovných 
službách, ktoré sa poskytujú ako 
doplnkové služby k balíku služieb alebo
doplnkové zmluvy o finančných službách;

Or. de

Odôvodnenie

Bolo by neprimerané, ak by predajcovia  boli vystavovaní riziku alebo sa dostali do role 
organizátora cesty alebo poskytovateľa súvisiacej služby aj v prípade, ak sprostredkujú k 
balíku služieb aj doplnkovú službu, napr. lístok na vlak k letisku. Predajca by musel niesť 
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zodpovednosť nielen za doplnkovú službu, ale aj za balík služieb, za ktorý už nesie 
zodpovednosť organizátor cesty.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené na základe rámcovej zmluvy 
medzi zamestnávateľom cestujúceho a 
obchodníkom, ktorý sa špecializuje na 
organizovanie služobných ciest;

(c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené na základe rámcovej zmluvy o 
služobných cestách;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje významnú časť 
balíka služieb;

(d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje významnú časť 
balíka služieb alebo je zrejmé, že vedľajšia 
služba nie je jednoznačne hlavným 
prvkom cesty; a

Or. de

Odôvodnenie

Smernica sa uplatňuje, ak hlavným prvkom cesty nie je vedľajšia služba, napr. ak bol hotel 
rezervovaný len kvôli muzikálu.  Ak ide o vedľajšiu vec, ktorá nie je hlavným prvkom 
(päťdňový pobyt v danom meste a jeden večer návšteva muzikálu), nemala by byť takáto 
rezervácia v pôsobnosti smernice.
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ea) doprava autobusom, vlakom, loďou 
alebo lietadlom, ktorá zahŕňa 
prenocovanie, ak jednoznačne prevláda 
prepravná povaha.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty môžu zaviesť alebo 
zachovať právne predpisy, ktorých 
pôsobnosť presahuje zmluvy uvedené 
v tomto článku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 3 – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) ubytovanie na iné ako obytné účely, (b) Ubytovanie na obytné účely, ak nejde 
o obdobia dlhšie ako jeden mesiac alebo 
ak ich účelom nie je turizmus.

Or. de

Odôvodnenie

„Ubytovanie na iné ako obytné účely“ je zavádzajúce.  Ubytovanie má vždy obytné účely. 



PR\1011179SK.doc 23/54 PE524.596v01-00

SK

Môže sa teda rozhodovať len na základe ďalších kritérií, napr. dlhodobá povaha alebo účel, 
ktorým je turizmus. Prispôsobenie v kontexte zmeny v odôvodnení 16, ktoré uvádza napríklad 
dlhodobejšie jazykové kurzy.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) bez ohľadu na to, či sa uzatvoria 
samostatné zmluvy s jednotlivými 
poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, 
ide o služby:

(b) bez ohľadu na to, či sa uzatvoria 
samostatné zmluvy s jednotlivými 
poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, 
najmä:

Or. de

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že sa zachytia aj trhové stratégie v budúcnosti, nemal by byť zoznam v 
žiadnom prípade úplný.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie,

i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie, okrem prípadov, 
ak sa kombinácia služieb poskytuje 
dokázateľne na výslovné želanie 
zákazníka a po jasnom a zrozumiteľnom 
informovaní o tom, že cestujúci nemôže 
využívať práva, ktoré táto smernica 
udeľuje výlučne cestujúcim, ktorí si 
zakúpili balík služieb,

Or. de

Odôvodnenie

Čisté sprostredkovanie viacerých jednotlivých služieb v stacionárnych cestovných 
kanceláriách na základe osobitných požiadaviek klienta by malo byť naďalej možné bez toho, 
aby sa tieto kancelárie považovali za organizátorov.
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno a ďalšie údaje
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby;

v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno a ďalšie údaje o 
rezervácii najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby;

Or. de

Odôvodnenie
„Potrebné údaje“ sú veľmi vágny pojem a preto sa musí objasniť. Obmedzenie na čas 
rezervácie ponúka neprijateľné diery na obídenie tejto smernice. 

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „asistenčné cestovné služby“ sú 
kombináciou najmenej dvoch rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu na účely 
tej istej cesty alebo dovolenky, ktoré 
nepredstavujú balík služieb, pričom 
výsledkom je uzavretie samostatných 
zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu, ak predajca 
sprostredkuje vytvorenie kombinácie 
služieb:

(5) „súvisiaca cestovná služby“ je 
kombinácia najmenej dvoch rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu na účely 
tej istej cesty alebo dovolenky, ktorá 
nepredstavuje balík služieb, pričom 
výsledkom je uzavretie samostatných 
zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu, ak predajca 
sprostredkuje vytvorenie kombinácie 
služieb s pomocou zúčastneného 
poskytovateľa :

Or. de

Odôvodnenie

K pojmu asistenčné cestovné služby pozri PN 1. Druhý návrh má zabrániť tomu, aby do 
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definície nepatrili ponuky, pri ktorých poskytovateľ sám poskytne prvú službu a ďalšiu len 
sprostredkuje, a potom cestujúcemu umožní rezerváciu ďalšej služby u iného poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) na základe samostatných rezervácií
počas jednej návštevy na predajnom mieste 
alebo v rámci jedného kontaktu s 
predajným miestom; alebo 

(a) keď cestujúci jednotlivo vyberie služby 
a zaplatí počas jednej návštevy na 
predajnom mieste alebo v rámci jedného 
kontaktu s predajným miestom; alebo 

Or. de

Odôvodnenie

Podľa odôvodnenia 10 sa pojmom „v tej istej rezervácii“ myslí, že cestujúci si vyberie služby 
predtým, ako vyjadrí súhlas pri zaplatení. Zmena štruktúry prenáša toto vymedzenie 
z odôvodnenia do článku.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 3 – bod 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) predáva alebo ponúka na predaj balíky 
služieb alebo

(a) predáva alebo ponúka na predaj balíky 
služieb zostavené organizátorom alebo

Or. de

Odôvodnenie

Znenie je prevzaté zo starej smernice a malo by sa zachovať, aby sa jasne rozlišovalo medzi 
oboma účastníkmi.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 3 – bod 9 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) sprostredkúva obstarávanie služieb 
cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou 
asistenčných cestovných služieb, a to tak, 
že pomáha cestujúcim pri uzatváraní 
samostatných zmlúv o službách cestovného 
ruchu s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb;

(b) sprostredkúva obstarávanie služieb
cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou 
asistenčných cestovných služieb, a to tak, 
že pomáha cestujúcim pri uzatváraní 
samostatných zmlúv o službách cestovného 
ruchu s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb, z ktorých jeden môže byť sám 
sprostredkovateľ;

Or. de

Odôvodnenie

Navrhované znenie je nejasné vo vzťahu ku prípadu, že poskytovateľ spočiatku predáva 
službu vo svojom vlastnom mene a spotrebiteľovi následne umožní rezerváciu ďalších služieb 
iného poskytovateľa.  Navrhovaná zmena objasňuje, že sprostredkovateľ, ktorý predáva
vlastné služby (napr. letecká spoločnosť) a potom umožňuje rezervácie doplnkových služieb, 
spadá do pôsobnosti smernice.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 3 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) „doplnkové služby“ sú samostatné 
služby cestovného ruchu v rámci 
poskytovania služieb cestovného ruchu 
alebo na ich doplnenie, najmä cestovné 
poistenie, doprava medzi železničnou 
stanicou a ubytovaním, k odletovému 
letisku ako aj v rámci výletov, preprava 
batožiny, predaj skipasov, prenájom 
bicyklov, strava a upratovanie v rámci 
ubytovania;

Or. de

Odôvodnenie

Vymedzenie doplnkových služieb je v texte zákona a preto nemá zmysel v odôvodnení 17.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 3 – bod 12 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) „Dopravca“ je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá nie je organizátor 
alebo sprostredkovateľ a cestujúcim 
ponúka dopravné služby.

Or. de

Odôvodnenie

Pozri tiež doplnenie o zodpovednosti v zmluve a možnosť požadovať odškodné od dopravcu 
v zmluve v článku 11 VIII.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) umiestnenie, hlavné znaky a turistická 
kategória ubytovania;

iii) umiestnenie, hlavné znaky a oficiálna 
kategória ubytovania;

Or. de

Odôvodnenie

Ide o podstatný prvok a mal by byť jasný a záväzný.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa budú 
tieto aktivity uskutočňovať, a

vi) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa budú 
podstatné aktivity uskutočňovať, a

Or. de
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Odôvodnenie

Nemala by sa zhrnúť každá „aktivita“. Pre cestujúceho napríklad nie je podstatné, aby 
dopredu vedel, akým jazykom hovorí šofér, masér alebo kuchár. Podstatné je však napríklad, 
v akom jazyku prebieha animácia pre deti.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) či je počas predmetnej cesty alebo 
dovolenky zaručený prístup pre osoby so
zníženou pohyblivosťou;

vii) na požiadanie, či je počas predmetnej 
cesty alebo dovolenky zaručený prístup pre 
osoby s určitou zníženou pohyblivosťou;

Or. de

Odôvodnenie

Osoby so zníženou pohyblivosťou môžu byť napr. aj zrakovo postihnutí alebo tehotné ženy. 
Paušálne uvádzanie pre všetky možné skupiny by mohlo zachádzať priďaleko. Tieto 
informácie by sa však mali vždy udávať na konkrétne požiadanie.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) Právo na stornovanie a jeho 
podmienky;

Or. de

Odôvodnenie

Správa predpokladá právo na stornovanie pri zmluvách uzavretých na diaľku mimo 
obchodných priestorov.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e



PR\1011179SK.doc 29/54 PE524.596v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) minimálny počet osôb potrebných na 
uskutočnenie balíka služieb a lehota na 
prípadné zrušenie aspoň 20 dní pred 
začiatkom balíka služieb v prípade 
nedosiahnutia uvedeného počtu účastníkov;

(e) v prípade potreby minimálny počet 
osôb potrebných na uskutočnenie balíka 
služieb a príslušná lehota na zrušenie
uvedená v článku 10 ods. 3  pred 
začiatkom balíka služieb v prípade 
nedosiahnutia uvedeného počtu účastníkov.

Or. de

Odôvodnenie

Paušálna lehota 20 dní pre všetky druhy ciest je príliš nepružná, preto sa navrhuje 
odstupňovanie. Pozri tiež pozmeňujúci návrh k článku 10 III.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) všeobecné informácie o pasových a 
vízových požiadavkách, vrátane 
približných lehôt na vybavenie víz pre 
štátnych príslušníkov príslušného 
členského štátu (príslušných členských 
štátov), a informácie o zdravotných 
formalitách;

(f) všeobecné informácie o pasových a 
vízových požiadavkách pre štátnych 
príslušníkov členských štátov, ako aj
zdravotných formalitách pre rezervovanú 
cestu a pobyt;

Or. de

Odôvodnenie

Keďže sa smernica zameriava na cestujúcich z členských štátov EÚ, mali by sa uvádzať údaje 
pre občanov členských štátov EÚ. Nie je jasné, čo znamená „príslušný“. Okrem toho nie je 
úlohou organizátora, aby uvádzal a/alebo aktualizoval lehoty, ktoré sa môžu meniť podľa 
pracovného zaťaženia. 

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) informáciu o možnosti uzatvorenia 
poistenia, ktoré by pokrylo náklady na 
zrušenie cesty zákazníkom či náklady na 
asistenciu vrátane repatriácie v prípade 
nehody alebo ochorenia.

Or. de

Odôvodnenie

Malo by sa zachovať znenie z pôvodnej smernice 90/314, keďže zákonné zdravotné poistenie 
nie je primeranou náhradou takéhoto poistenia.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú jasným a zreteľným spôsobom.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú jasným a zreteľným spôsobom. 
Dôkazové bremeno, že informácie boli 
poskytnuté cestujúcemu, spočíva na 
organizátorovi, a v prípade, ak sa balík 
služieb predáva cez sprostredkovateľa, aj 
na sprostredkovateľovi. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor nemohol zmeniť informácie 
poskytnuté cestujúcemu podľa článku 4 
písm. a), c), d), e) a g), pokiaľ si 
organizátor nevyhradil právo na zmenu
týchto informácií a neoznámil 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor nemohol zmeniť informácie 
poskytnuté cestujúcemu podľa článku 4 
písm. a), c), d), e), f) a g), pokiaľ si
organizátor nevyhradil právo na zmenu 
týchto informácií. Všetky zmeny 
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cestujúcemu všetky zmeny jasným a 
zreteľným spôsobom pred uzavretím 
zmluvy.

informácií pred uzatvorením zmluvy sa 
cestujúcim poskytujú písomne jasným a 
zreteľným spôsobom pred uzavretím 
zmluvy

Or. de

Odôvodnenie

Aj pasové a vízové požiadavky sa môžu v krajinách, do ktorých sa cestuje, meniť. Vtedy je 
potrebné, aby to usporiadateľ takisto zmenil a najmä oznámil. 

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak informácie o dodatočných 
príplatkoch, poplatkoch a iných nákladoch 
uvedených v článku 4 písm. c) neboli 
poskytnuté pred uzavretím zmluvy, 
cestujúci tieto príplatky, poplatky alebo iné 
náklady nehradí.

2. Ak informácie o dodatočných 
príplatkoch, poplatkoch a iných nákladoch 
uvedených v článku 4 písm. c) neboli 
poskytnuté písomne pred uzavretím 
zmluvy, cestujúci tieto príplatky, poplatky 
alebo iné náklady nehradí.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) údaje o kontaktnom mieste, na ktoré 
sa môže cestujúci obrátiť so sťažnosťou 
na nedodržiavanie ustanovení zmluvy, 
ktoré zistil priamo na mieste;

(c) uvedenie všetkých podstatných 
kontaktných údajov pre prípad, že 
cestujúci zistí, že neboli dodržané 
ustanovenia zmluvy pri poskytovaní 
služby, ako aj informácie o postupe pre 
cestujúceho v takomto prípade.

Or. de



PE524.596v01-00 32/54 PR\1011179SK.doc

SK

Odôvodnenie

Článok 12 ods. 3 písm. b) ukladá cestujúcemu povinnosť bezodkladne informovať 
organizátora, ak zistí, že pri poskytovaní služby neboli dodržané ustanovenia zmluvy. 
Povinnosť organizátora informovať zákazníka o procese podávania sťažnosti by mala byť 
konzistentná s touto povinnosťou cestujúceho. Toto zabezpečí, že spotrebiteľ bude presne 
vedieť, čo musí spraviť.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) v prípade, keď na základe balíka služieb 
zahŕňajúceho ubytovanie cestujú maloleté 
osoby, informácie umožňujúce nadviazať 
priamy kontakt s nimi alebo s osobou, 
ktorá za ne v mieste pobytu nesie 
zodpovednosť;

(f) v prípade, keď na základe balíka služieb 
zahŕňajúceho ubytovanie cestujú maloleté 
osoby bez sprievodu rodičov alebo 
poručníkov, informácie umožňujúce 
nadviazať rodičovi alebo poručníkovi
priamy kontakt s nimi alebo s osobou, 
ktorá za ne v mieste pobytu nesie 
zodpovednosť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) informácie o dostupných alternatívnych 
a on-line možností riešenia sporov.

(g) informácie o dostupných alternatívnych 
a on-line možností riešenia sporov podľa 
smernice 2013/11/EÚ, resp. 2013/524/EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

Oba uvedené texty sú prijaté a preto by sa mali používať v tejto podobe, nemal by sa vytvárať 
zmätok nedefinovanými odkazmi.
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi s 
primeraným časovým predstihom pred 
začiatkom balíka služieb na trvalom nosiči 
príslušné oznámenie, mohol previesť 
zmluvu na osobu, ktorá spĺňa všetky 
podmienky vzťahujúce sa na predmetnú 
zmluvu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi do 
siedmych dní pred začiatkom balíka 
služieb na trvalom nosiči príslušné 
oznámenie, mohol previesť zmluvu na 
osobu, ktorá spĺňa všetky podmienky 
vzťahujúce sa na predmetnú zmluvu.

Or. de

Odôvodnenie

Malo by sa vyhýbať nepresne stanoveným lehotám.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) výšky nákladov na pohonné hmoty na 
dopravu cestujúcich,

(a) výšky nákladov na dopravu 
cestujúcich  vrátane nákladov na pohonné 
hmoty,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Zníženie ceny podľa ods. 1 sa od 3 % 
musí, zvýšenie ceny sa od 3 % môže, 
presunúť na cestujúceho. Zvýšenie ceny 
sa musí cestujúcemu písomne oznámiť 
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a odôvodniť. V prípade zníženia ceny 
môže organizátor uplatniť manipulačný 
poplatok za administratívne náklady vo 
výške 10 EUR. 

Or. de

Odôvodnenie

Aby sa predišlo neprimeranému zaťaženiu a nákladom, mala by sa zaviesť minimálna 
hranica.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
nesmie presiahnuť 10 % z ceny balíka 
služieb.

2. Ak zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
presiahne 10 % ceny za cestu, organizátor 
má informačné povinnosti a cestujúci 
práva uvedené v článku 9 ods. 2. 

Or. de

Odôvodnenie

V opačnom prípade by bolo paušálne zvýšenie v zásade možné a prípustné bez udania 
dôvodov.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý z 
hlavných znakov služieb cestovného ruchu 
vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a), 
alebo osobitné požiadavky uvedené v 
článku 6 ods. 2 písm. a), organizátor bez 
zbytočného odkladu informuje cestujúceho 
jasným a zreteľným spôsobom na trvalom 

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý z 
hlavných znakov služieb cestovného ruchu 
vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a), 
alebo osobitné požiadavky uvedené v 
článku 6 ods. 2 písm. a), alebo zvýšiť cenu 
cesty o viac ako 10 % zmluvne dohodnutej 
ceny, organizátor bez zbytočného odkladu 
informuje cestujúceho jasným a zreteľným 
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nosiči o: spôsobom na trvalom nosiči o:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) navrhovaných zmenách a (a) navrhovaných zmenách a ich vplyve na 
cenu cesty a 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) skutočnosti, že cestujúci môže v 
stanovenej primeranej lehote ukončiť 
zmluvu bez sankcie a ak tak neurobí, 
navrhovaná zmena sa bude považovať za 
prijatú.

(b) ak navrhovaná zmena môže mať 
významný vplyv na priebeh cesty,
skutočnosti, že cestujúci môže v stanovenej 
primeranej lehote ukončiť zmluvu bez 
sankcie alebo alternatívne môže prijať 
ekvivalentnú ponuku, ktorú mu ponúkne 
organizátor. 

Or. de

Odôvodnenie

Je podstatné, aký význam má zmena. Samotné právo na stornovanie neponúka cestujúcim 
žiadnu krátkodobú alternatívu, pretože ani cenovo asi nebude krátko pred začiatkom cesty 
existovať primeraná náhrada. Organizátori preto musia ponúkať alternatívu.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) skutočnosť, že navrhovaná zmena 
zmluvy sa považuje za prijatú, ak nebolo 
využité právo na stornovanie alebo nebola 
prijatá alternatívna ponuka cesty.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď zmeny v zmluve podľa odseku 2 
vedú k zníženiu kvality balíka služieb 
alebo k zníženiu nákladov naň, cestujúci 
má nárok na primerané zníženie ceny.

3. Keď zmeny v zmluve alebo alternatívna 
ponuka podľa odseku 2 vedú k zníženiu 
kvality balíka služieb alebo k zníženiu 
nákladov naň, cestujúci má nárok na 
primerané zníženie ceny.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa zmluva ukončí podľa odseku 2 
písm. b), organizátor refunduje všetky 
platby prijaté od cestujúceho do štrnástich 
dní po ukončení zmluvy. Cestujúci má 
prípadne nárok na náhradu v súlade s 
článkom 12.

4. Ak sa zmluva ukončí podľa odseku 2 
písm. b), organizátor refunduje všetky 
platby prijaté od cestujúceho do štrnástich 
dní po ukončení zmluvy vrátane platieb za 
doplnkové služby, ktoré boli cez neho 
rezervované, ako napríklad cestovné 
poistenie alebo poistenie voči stornu alebo 
rezervované doplnkové aktivity na mieste. 
Cestujúci má prípadne nárok na náhradu v 
súlade s článkom 12.

Or. de
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Odôvodnenie

Musí sa zabezpečiť kompletné vrátenie všetkých nákladov, ktoré vznikli pri rezervácii.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 10 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. V prípade zmluvy uzatvorenej  mimo 
obchodných priestorov alebo zmluvy 
uzatvorenej na diaľku má cestujúci 24 
hodín po doručení potvrdenia o rezervácii 
právo na stornovanie. Toto neplatí pre 
zmluvy uzatvorené na diaľku, ktoré boli 
uzatvorené neskôr ako do 14 dní pred 
odchodom.

Or. de

Odôvodnenie

Dlhšie právo na stornovanie by bolo problematické, pretože by sa muselo postupovať na 
mnohých ďalších poskytovateľov služieb. 24 hodinové právo na stornovanie však musí byť 
reálne.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohol zmluvu ukončiť pred začiatkom 
balíka služieb, a to za platbu primeranej 
náhrady organizátorovi. Zmluva môže 
stanoviť primerané štandardné poplatky za 
stornovanie pri zohľadnení dátumu 
ukončenia zmluvy, obvyklej úspory 
nákladov a príjmov z alternatívnych 
možností poskytnutia cestovných služieb. 
Ak štandardné poplatky za stornovanie nie 
sú stanovené, výška náhrady zodpovedá 
cene balíka služieb zníženej o výšku 

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohol zmluvu ukončiť pred začiatkom 
balíka služieb, a to za platbu primeranej 
náhrady organizátorovi. Zmluva môže 
stanoviť primerané štandardné poplatky za 
stornovanie pri zohľadnení dátumu 
ukončenia zmluvy, obvyklej úspory 
nákladov a príjmov z alternatívnych 
možností poskytnutia cestovných služieb. 
Ak štandardné poplatky za stornovanie nie 
sú stanovené, výška náhrady zodpovedá 
cene balíka služieb zníženej o výšku 
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nákladov, ktoré organizátor nevynaložil. nákladov, ktoré organizátor nevynaložil. 
Dôkazové bremeno za primeranosť 
odškodnenia spočíva na organizátorovi.

Or. de

Odôvodnenie

Len organizátor vie povedať, čo ušetrí. Iba on pozná alternatívne možnosti. 

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď v 
mieste destinácie alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti nastanú neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, ktoré významne 
ovplyvnia poskytovanie balíka služieb.

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď po 
uzatvorení cestovnej zmluvy v mieste 
destinácie alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti nastanú neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, ktoré významne 
ovplyvnia poskytovanie balíka služieb. O 
takéto okolnosti ide napríklad v prípade, 
ak je balík služieb podstatne ovplyvnený 
vojnou alebo prírodnou katastrofou. Za 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti sa 
považujú najmä okolnosti, v súvislosti s 
ktorými spoľahlivé a verejnosti dostupné 
správy – napríklad odporúčania vydané 
orgánmi členského štátu – odrádzajú 
obyvateľov od cestovania do predmetnej 
destinácie.

Or. de

Odôvodnenie

Toto doplnenie zodpovedá odôvodneniu 26, ktorý musí byť na vysvetlenie pre spotrebiteľov 
uvedený aj v texte zákona. Právo na stornovanie nemôže platiť, ak cestujúci rezervuje cestu 
s vedomím, že v destinácii sú mimoriadne okolnosti.
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve a 
organizátor oznámi cestujúcemu ukončenie 
zmluvy v lehote stanovenej v zmluve a 
najneskôr 20 dní pred začiatkom balíka 
služieb; alebo

(a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve a 
organizátor oznámi cestujúcemu ukončenie 
zmluvy v lehote stanovenej v zmluve,  
najneskôr však

i) do 20 dní pred začiatkom cesty 
v prípade ciest dlhších ako 6 dní,
ii) do 7 dní pred začiatkom cesty v prípade 
ciest trvajúcich 2 dni až 6 dní,
iii) Do 48 hodín pred začiatkom ciest 
trvajúcich jeden deň, 
alebo

Or. de

Odôvodnenie

Paušálna lehota 20 dní pre všetky druhy ciest je príliš rigorózna, treba tu rozlišovať podľa 
vzoru systému, ktorý sa osvedčil v Rakúsku. Toto platí pre obe strany: podniky, najmä však 
spotrebiteľov. Spotrebiteľovi nepomôže, keď sa jeden deň trvajúci výlet zruší už 20 dní pred 
uskutočnením, pretože organizátor je zákonom povinný poznať počet účastníkov už 20 dní 
vopred.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade ukončenia zmluvy podľa 
odsekov 1, 2 a 3 vráti organizátor 
cestujúcemu v lehote štrnástich dní všetky 
neoprávnené platby.

4. V prípade ukončenia zmluvy podľa 
odsekov 1, 2 a 3 vráti organizátor 
cestujúcemu v lehote štrnástich dní všetky
platby.

Or. de
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Odôvodnenie

Ťažko by sa dokazovalo, ktoré platby boli zaplatené neoprávnene a čo to konkrétne má byť. 
Kto by mal dokazovať?

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo 
neprimerané.

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo 
neprimerané alebo pripísateľné 
cestujúcemu. To isté platí, ak neboli 
splnené predpoklady stanovené v článku 
12 ods. 3 písm. b).

Or. de

Odôvodnenie

Zmena predpokladá zjednotenie s pravidlami zníženia ceny a odškodnenia, aby boli predpisy 
koherentné. 

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V prípade ods. 4 môže cestujúci 
odstúpiť od zmluvy, ak je nedodržanie 
ustanovení zmluvy významné pre plnenie 
služby a dodatočné splnenie nie je možné 
alebo nebolo úspešné.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu. Ubytovanie zabezpečí organizátor, 
ktorý sa musí orientovať podľa 
rezervovanej kategórie hotelov. Len 
v prípade, ak nemôže alebo nechce sám 
uskutočniť rezerváciu,  môže cestujúci 
sám rezervovať.  Môže potom žiadať 
náhradu od organizátora v trvaní dvoch 
až troch nocí na jedného cestujúceho bez 
hornej cenovej hranice alebo päť nocí do 
výšky 100 EUR za noc. 

Or. de

Odôvodnenie

Tu sa musí dosiahnuť vyvážený kompromis pre všetkých účastníkov. Ak sa organizátor sám 
nepostará o nocľahy, mal by znášať náklady do päť nocí bez toho, aby bola stanovená horná 
cenová hranica. Ak musí cestujúci sám rezervovať, mali by mu byť vrátené náklady buď do 
troch nocí bez cenovej hranice, alebo do piatich nocí za najviac 100 EUR za noc.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Obmedzenie nákladov uvedené v 
odseku 5 sa nevzťahuje na osoby so 
zníženou pohyblivosťou v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o 
právach zdravotne postihnutých osôb a 
osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 

6. Osobám so zníženou pohyblivosťou sa 
v prípade neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností venuje osobitná 
pozornosť. Organizátor venuje v rámci 
svojich možností pozornosť 
individuálnym potrebám osôb so zníženou 
pohyblivosťou.
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sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol 
organizátor o ich osobitných potrebách 
informovaný najneskôr 48 hodín pred 
začiatkom balíka služieb. Organizátor sa 
nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti v snahe obmedziť 
náklady uvedené v odseku 5, ak sa na 
takéto okolnosti nemôže odvolať podľa 
uplatniteľných právnych predpisov Únie 
príslušný poskytovateľ dopravných 
služieb.
__________________
28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. de

Odôvodnenie

Osoby s obmedzenou mobilitou by nemali byť zvýhodňované v porovnaní s ostatnými 
cestujúcimi. Zákaz obmedzovať náklady na ďalšie ubytovanie predstavuje pre organizátora 
nevypočítateľné riziko. Najmä organizátorov, ktorí sa špecializujú na cesty s vysokým 
podielom cestujúcich s obmedzenou mobilitou, sa toto zaťaženie bude neprimerane týkať, čím 
sa tento druh podnikania stane neatraktívny.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cestujúci má nárok na zníženie ceny 
o 50 %, ak bolo nedodržanie ustanovení 
zmluvy dôsledkom neodvrátiteľných alebo 
mimoriadnych okolností. 

Or. de

Odôvodnenie

Namiesto odseku 3 patrí pomerné zníženie do druhého odseku.
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Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Cestujúci nemá nárok na zníženie ceny 
ani na náhradu škody, ak:

3. Cestujúci nemá nárok na náhradu škody, 
ak:

Or. de

Odôvodnenie

Nárok na zníženie ceny by mal existovať nezávisle od toho, z akých dôvodov nebola splnená 
zmluva. Takéto zníženie ceny je vecne odôvodnené, pretože cestujúci nedostal zaplatenú cenu 
všetky služby podľa zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) bolo dôsledkom neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností alebo

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Ustanovenie by zaťažovalo spotrebiteľov. Riziká sa musia rozdeliť 50:50.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Právo na náhradu škody alebo na 
zníženie ceny podľa tejto smernice nemá 
vplyv na práva cestujúcich podľa 
nariadenia (ES) č. 261/200429, nariadenia 
(ES) č. 1371/200730, nariadenia (EÚ) č. 
1177/201031 a nariadenia (EÚ) č. 

5. Právo na náhradu škody alebo na 
zníženie ceny podľa tejto smernice nemá 
vplyv na práva cestujúcich podľa 
nariadenia (ES) č. 261/200429, nariadenia 
(ES) č. 1371/200730, nariadenia (EÚ) č. 
1177/201031 a nariadenia (EÚ) č. 
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181/201132. Cestujúci sú oprávnení 
uplatniť svoje nároky podľa tejto smernice 
a podľa uvedených nariadení, nesmú však
vo vzťahu k tým istým skutočnostiam 
kumulovať práva podľa rôznych právnych 
základov, ak predmetné práva chránia 
rovnaké záujmy, alebo majú ten istý cieľ.

181/201132. Cestujúci sú oprávnení 
uplatniť svoje nároky podľa tejto smernice 
a podľa uvedených nariadení, najmä 
rozsiahlejšie nároky na náhradu škody. 
Nároky na náhradu škody však nesmú
vzťahu k tým istým skutočnostiam 
kumulovať práva podľa rôznych právnych 
základov.

__________________ __________________
29 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1. 29 Ú. v. EÚ L 46, 17.02.2004, s. 1.
30 Ú. v. EÚ L 315, 03.12.2007, s. 14. 30 Ú. v. EÚ L 315, 03.12.2007, s. 14.
31 Ú. v. EÚ L 334, 17.2.2010, s. 1. 31 Ú. v. EÚ L 334, 17.2.2010, s. 1.
32 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1. 32 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1.

Or. de

Odôvodnenie

Zmena zodpovedá zmenám nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave a zohľadňuje 
súvisiaci prípad prednesený na ESD (dok. XZR/111/12).

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Premlčacia doba pre uplatnenie nárokov 
podľa tohto článku nesmie byť kratšia ako 
jeden rok.

6. Premlčacia doba pre uplatnenie nárokov 
podľa tohto článku je dva roky po vzniku 
nároku.

Or. de

Odôvodnenie

Dvojročná doba je identická s dobou, ktorú schválil IMCO 5. 11. 2013 pre smernicu 
o právach cestujúcich v leteckej doprave.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby organizátor 
poskytol rýchlu pomoc cestujúcemu v 
ťažkostiach, a to najmä:

Členské štáty zabezpečia, aby organizátor 
poskytol okamžite primeranú pomoc 
cestujúcemu v ťažkostiach, a to najmä:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) poskytnutím pomoci cestujúcemu v 
súvislosti s komunikáciou na diaľku a 
hľadaním alternatívnych cestovných 
služieb.

(b) poskytnutím pomoci cestujúcemu v 
súvislosti s komunikáciou na diaľku a 
hľadaním a získaním alternatívnych 
cestovných služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa cestujúci ocitol v danej situácii v 
dôsledku svojej vlastnej nedbanlivosti 
alebo úmyselného konania, organizátor 
mu môže zaúčtovať primeraný poplatok za 
pomoc.

Organizátor mu môže zaúčtovať primeraný 
poplatok za pomoc.

Or. de

Odôvodnenie

Text predpokladá možnosť pripočítania nákladov za takúto pomoc len v prípade, ak sú 
cestujúci samí zodpovední za svoje ťažkosti. Pre organizátora tak vzniká veľké riziko.
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Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a sú usadení na ich 
území, poskytovali záruku účinného a 
rýchleho vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie balíkov 
služieb a asistenčných cestovných služieb 
a sú usadení na ich území, poskytovali 
v prípade svojej platobnej neschopnosti 
alebo platobnej neschopnosti 
niektorého z podnikov zúčastnených na 
cestovnej službe záruku účinného a 
okamžitého vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku zabezpečenia
návratu do vlasti v prípade platobnej 
neschopnosti Ak je to možné, ponúkne sa 
pokračovanie cesty.

Or. de

Odôvodnenie

Ustanovenia o účinnosti a rozsahu ochrany pred platobnou neschopnosťou by mali platiť pre
všetkých zúčastnených, pre balíky služieb a asistenčné cestovné služby. Doprava späť by sa 
napríklad nemala uskutočniť rýchlo, ak je cestujúci len na začiatku cesty. Ak je možné 
uskutočniť ďalší plánovaný priebeh, malo by byť možné pokračovanie cesty čo najdlhšie.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou
organizátora alebo predajcu, ktorý 
sprostredkúva obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a pôsobí na jeho 
území, avšak usadený je v inom členskom 
štáte, o objasnenie požiada členský štát 

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou 
organizátora alebo predajcu, ktorý 
sprostredkúva obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb, avšak usadený je v 
inom členskom štáte, o objasnenie požiada 
členský štát usadenia. Členské štáty 
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usadenia. Členské štáty odpovedajú na 
žiadosti z iných členských štátov najneskôr 
do pätnástich pracovných dní od ich 
doručenia.

odpovedajú na žiadosti z iných členských 
štátov najneskôr do pätnástich pracovných 
dní od ich doručenia.

Or. de

Odôvodnenie

V opačnom prípade by išlo o dieru, cez ktorú možno obísť zodpovednosť. Zmena je v kontexte 
článku 15 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) že na cestujúcich sa nebudú vzťahovať 
žiadne z práv, ktoré sú na základe tejto 
smernice udelené výlučne cestujúcim, ktorí 
si zakúpili balík služieb, bude sa však na 
nich vzťahovať právo na refundáciu 
zálohových platieb a, pokiaľ je v službách 
zahrnutá aj doprava cestujúcich, aj právo 
na zabezpečenie návratu do vlasti v 
prípade, ak sa samotný predajca alebo 
niektorý z poskytovateľov služieb dostane 
do platobnej neschopnosti.

b) že na cestujúcich sa nebudú vzťahovať 
žiadne z práv, ktoré sú na základe tejto 
smernice udelené výlučne cestujúcim, ktorí 
si zakúpili balík služieb, bude sa však na 
nich vzťahovať právo na refundáciu 
zálohových platieb a, pokiaľ je v službách 
zahrnutá aj doprava cestujúcich, aj právo 
na zabezpečenie návratu do vlasti v 
prípade, ak sa samotný predajca alebo 
niektorý z poskytovateľov služieb dostane 
do platobnej neschopnosti, a

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Prípadne o existujúcom práve na 
stornovanie a jeho podmienkach.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 82

Návrh smernice
Článok -18 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok -18
Neinformovanie

1. Ak existuje právo na stornovanie, ale 
cestujúci o ňom nebol informovaný, môže 
od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek 
nákladov.
2. Ak nebol cestujúci informovaný 
o zvýšení ceny alebo ďalších dodatočných 
nákladoch, neznáša tieto náklady.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh smernice
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď je organizátor usadený mimo EHP, 
podlieha predajca usadený v členskom 
štáte povinnostiam stanoveným pre 
organizátorov v kapitolách IV a V, pokiaľ 
predajca nepredloží dôkaz, že organizátor 
spĺňa ustanovenia kapitol IV a V.

Keď je organizátor usadený mimo EHP, 
podlieha predajca usadený v členskom 
štáte povinnostiam stanoveným pre 
organizátorov v kapitolách IV a V, pokiaľ 
predajca nepredloží dôkaz, že organizátor 
spĺňa ustanovenia kapitol IV a V. Pri 
sprostredkovaní takéhoto organizátora 
neodpadá existujúca zodpovednosť za 
odškodnenie pri porušení iných 
zmluvných povinností starostlivosti. 
Ostatné zodpovednosti sprostredkovateľa 
za sprostredkovanie nie sú dotknuté 
týmito predpismi.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 84

Návrh smernice
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby predajca, 
ktorý súhlasil s tým, že zabezpečí 
rezerváciu balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb alebo 
ktorý sprostredkúva rezerváciu takýchto 
služieb, niesol zodpovednosť za všetky 
chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno
pripísať cestujúcemu alebo 
neodvrátiteľným a mimoriadnym 
okolnostiam..

Členské štáty zabezpečia, aby predajca, 
ktorý súhlasil s tým, že zabezpečí 
rezerváciu balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb alebo 
ktorý sprostredkúva rezerváciu takýchto 
služieb, niesol zodpovednosť v prípade, ak 
urobí chyby v priebehu rezervácie.
Sprostredkovateľ nie je zodpovedný, ak 
takéto chyby možno pripísať cestujúcemu 
alebo neodvrátiteľným a mimoriadnym 
okolnostiam.

Or. de

Odôvodnenie

Z pôvodného odôvodnenia 37 vyplýva, že sprostredkovateľ je zodpovedný za chyby pri 
rezervácii, ktoré sám spôsobil. Nebolo by primerané, ak by sa rozšírila zodpovednosť 
sprostredkovateľa za udalosti, ktoré nemôže ovplyvniť. Malo by sa to objasniť v príslušnom
článku.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Smernica 90/314/ES sa zrušuje od [18 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice].

Smernica 90/314/ES sa zrušuje od [24 
mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice].

Or. de

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [18 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

1. Netýka sa slovenskej verzie

Or. de

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Tieto ustanovenia sa začnú uplatňovať 
[18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice].

2. Tieto ustanovenia sa začnú uplatňovať 
[24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice].

Or. de
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecné súvislosti
Spravodajca víta prepracovanie smernice o balíku cestovných, dovolenkových a výletných 
služieb 90/314/EHS, najmä preto, že do nej treba zahrnúť internetový predaj. Netreba však 
zabúdať na to, že trh cestového ruchu je stále v pohybe, najmä online, a pravidelne prináša 
nové podnikateľské nápady. Rozsah pôsobnosti smernice by sa teda nemal príliš obmedziť ani 
príliš konkretizovať, aby sa tak zabránilo situácii, že smernica bude už momente svojho 
schválenia opäť zastaraná. Treba bezpodmienečne predísť tomu, aby sa vyvinuli obchodné 
modely, ktorých cieľom je obchádzať rozsah pôsobnosti. Záväzný charakter smernice má teda 
zásadný význam, rovnako ako povinnosť členských štátov zabezpečiť jej dodržiavanie, 
účinnosť a mieru ochrany pred platobnou neschopnosťou a súčasne stanoviť sankcie 
a ukladať ich v prípade porušenia povinnosti zo strany podnikov. Dôležitým prvkom je 
vzájomné uznávanie ochrany pred platobnou neschopnosťou a administratívna spolupráca 
členských štátov. Mimoriadny význam má navyše skutočnosť, aby členské štáty spolu 
s Komisiou odkazovali na práva vyplývajúce z tejto smernice a upozorňovali na to, na aké 
druhy ciest sa uvedená smernica uplatňuje a v prípade ktorých ciest sa táto ochrana 
neposkytuje.
Okrem toho treba zabezpečiť, aby sa nová smernica neprekrývala s platnými právnymi 
predpismi v oblasti práv cestujúcich. Rozhodujúce je, aby sa práva dali kumulovať iba vtedy, 
ak sa neuplatňuje rovnaký nárok. Rozsiahlejšie nároky na náhradu škody však musia byť 
možné v každom prípade. Zainteresované podniky musia mať možnosť požadovať jeden od 
druhého odškodnenie. Usporiadanie vzájomných nárokov potom určuje vnútroštátne právo. 
Spotrebiteľ by sa však vždy mal obracať na organizátora, pretože právne usporiadanie medzi 
podnikmi je preňho bezpredmetné.

Úplná alebo minimálna harmonizácia
Kľúčovou témou je otázka, či sa má uplatňovať úplná alebo minimálna harmonizácia. Návrh 
Komisie v tomto smere neurčuje jasné smerovanie. Určite nie je jednoduché prijať 
jednoznačný prístup, najmä ak je pravdepodobné, že niektoré členské štáty sa voči úplnej 
harmonizácii budú vehementne ohradzovať. Netreba však zabúdať na to, že cieľom je 
spoločný vnútorný trh. Spotrebitelia by teda mali mať k dispozícii jednotnú ochranu a jasné, 
jednoznačné práva, ktoré by sa nemali odlišovať len pre to, že žijú v Eupene či Aachene, 
ktoré sú síce vzdialené len 16 km, ale ležia v rôznych členských štátoch. Spravodajca teda 
zastáva názor, že úplná harmonizácia je v záujme európskych spotrebiteľov a z hľadiska 
konkurencieschopnosti aj v záujme európskych podnikov. S cieľom zaručiť jednotný postup 
sa preto do smernice vložil nový článok „Úroveň harmonizácie“, ktorý zodpovedá zneniu 
článku 4 smernice o ochrane spotrebiteľov. V dôsledku toho členské štáty nemôžu ponechať 
v platnosti ani zaviesť vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto 
smernice, pokiaľ to daná smernica nestanovuje inak. Platí to aj pre prísnejšie či voľnejšie 
právne predpisy na zabezpečenie odlišnej úrovne ochrany spotrebiteľa. Spravodajca si je 
vedomý, že členské štáty môžu proti tomuto bodu dôrazne protestovať. Ide však výslovne 
o to, aby sa nastolila spoločná vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov, pretože v opačnom 
prípade by boli spotrebitelia z členských štátov s nižšou úrovňou ochrany diskriminovaní. 
Cieľom musí byť pozdvihnutie úrovne ochrany, nie jej zníženie. 
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Rozsah pôsobnosti a definície
Čo sa týka rozsahu pôsobnosti, nemali by doň patriť cesty, ktoré ponúkajú alebo zostavujú 
fyzické alebo právnické osoby, ktoré z tejto činnosti nemajú priamy ani nepriamy finančný 
zisk, pretože cesty organizované na neziskové účely, napríklad cesty futbalových klubov, 
škôl, univerzít alebo charitatívnych zariadení, nemôžu podliehať povinnosti poistenia voči 
platobnej neschopnosti a ani pri nich nemôže vznikať zodpovednosť. To by bolo neprimerané.
V článku 2 sa musia objasniť aj podmienky týkajúce sa výnimky pre služobné cesty. Mali by 
závisieť od rámcovej dohody, a nie od toho, či sa podnik špecializuje na organizovanie 
služobných ciest. Okrem toho musí byť jasné, že pri rámcovej dohode medzi 
zamestnávateľom cestujúceho a podnikom ide o zamestnávateľa v zmysle právnickej osoby. 

V článku 2 sa ďalej výnimka z rozsahu pôsobnosti rozširuje aj na tie doplnkové zmluvy, ktoré 
sa poskytujú ako doplnkové služby k balíku služieb. Táto zmena má zabrániť, aby sa 
predajcovia, najmä malé miestne cestovné kancelárie, na základe doplnkovej rezervácie 
dopravy k miestu odchodu (napr. cesty vlakom k letisku) stali poskytovateľmi balíka služieb. 
V tom prípade by totiž boli spolu so samotným organizátorom cesty zodpovední za celú cestu. 

Na účely stanovenia toho, či ide o balík služieb alebo o súvisiace cestovné služby, pôvodne 
nazvané asistenčné cestovné služby (tento pojem by sa mal zmeniť, pretože niektoré štáty ho 
už používajú v inom význame), by sa mala brať do úvahy iba kombinácia rôznych služieb 
cestovného ruchu, napr. ubytovania, dopravy, ako aj prenájmu auta. Kombinácia dvoch 
doplnkových služieb alebo hlavnej služby a nepodstatnej vedľajšej služby by nemala patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Na zmluvy o doprave s ubytovaním, napríklad cesty 
spacími vlakovými vozňami či cesty trajektom s ubytovaním by sa teda rozsah pôsobnosti 
smernice nemal vzťahovať. Plavby na výletných lodiach, ako aj viacdňové vlakové cesty s 
ubytovaním, ktoré sa skladajú z viacerých cestovných prvkov a majú výslovne cestovný 
charakter, a nie iba dopravný charakter, by však do rozsahu pôsobnosti mali byť zahrnuté. 
Aby nedošlo k neprimeranému zaťažovaniu hotelierstva, prenocovanie v hoteli spojené 
s rezerváciou podujatí, ako sú lístky na muzikál či kúpeľné kúry, by malo byť vyňaté, ak 
hlavným prvkom cesty nie je doplnková služba. Čo sa týka rozdelenia doplnkových služieb na 
podstatné alebo nepodstatné, nestačí zohľadniť iba 20-percentnú cenovú hranicu, ale aj 
charakter cesty, výslovné želanie cestujúceho pri rezervovaní alebo označenie poskytovateľa 
pri rezervácii.
Dôležité je jasne rozlišovať medzi balíkom služieb a súvisiacimi cestovnými službami a 
ozrejmiť rozdelenie zodpovednosti najmä v prípade informácií poskytovaných pred 
uzatvorením zmluvy. 

Informácie poskytované pred uzatvorením zmluvy, stornovanie a ukončenie zmluvy
Pokiaľ ide o informácie poskytované pred uzatvorením zmluvy, organizátorom cesty by sa 
nemalo ukladať príliš veľa informačných povinností. Bolo by tak prehnané napríklad povinne 
informovať o jazykoch používaných pri všetkých aktivitách alebo o vhodnosti cesty pre 
akýchkoľvek cestujúcich s obmedzenou mobilitou. Údaje o vhodnosti cesty pre ľudí 
s obmedzenou mobilitou by sa mali poskytovať na požiadanie konkrétnej osoby. Je však 
mimoriadne dôležité, aby sa uvádzali všetky relevantné kontaktné údaje, aj pre prípad, že 
cestujúci bude chcieť nahlásiť nesplnenie zmluvných podmienok. 
Právo na stornovanie by malo výslovne existovať pre zmluvy uzatvorené mimo obchodných 
priestorov alebo zmluvy uzatvorené na diaľku.  Cestujúci by mal mať právo ukončiť zmluvu 
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do 24 hodín po doručení potvrdenia o rezervácii. Toto by však nemalo platiť pre zmluvy 
uzatvorené na diaľku, ktoré boli uzatvorené menej ako 14 dní pred odchodom.
Okrem toho by mal mať cestujúci za každých okolností možnosť ukončiť zmluvu za 
poskytnutie primeranej náhrady. Dôkazné bremeno v súvislosti s primeranosťou náhrady 
nesie organizátor cesty, pretože iba on môže určiť vzniknuté náklady alebo úspory. Ak je 
cesta výrazne ohrozená mimoriadnymi neodvrátiteľnými okolnosťami, ako je vojnový stav 
alebo prírodná katastrofa, cestujúci by mal mať právo ukončiť zmluvu bez poskytnutia 
náhrady. Neplatí to však vtedy, ak príslušné okolnosti existovali už pred rezerváciou 
a cestujúci bol o nich informovaný. 

Zmeny týkajúce sa cesty, zníženie alebo zvýšenie ceny
V niektorých prípadoch môže nastať nutnosť jednostrannej zmeny zmluvy o ceste zo strany 
organizátora. Pokiaľ sa takáto zmena týka zásadných vlastností cesty a vedie preto k jej 
dôležitej zmene, má cestujúci právo na odstúpenie od zmluvy bez nároku na finančné 
odškodnenie. Musí mu byť umožnené odstúpiť od celej cesty vrátane doplnkových služieb, 
ktoré si objednal. Zvýšenie ceny by sa malo môcť ďalej odraziť len vtedy, keď presahuje 3 % 
ceny cesty. Zníženie ceny sa musí v každom prípade prejaviť počnúc znížením presahujúcim 
3 % ceny. V prípade zníženia ceny môže organizátor účtovať ako administratívne náklady 
najviac 10 eur. Zmeny ceny musia byť vždy písomne odôvodnené. Ako právny dôsledok 
zvýšenia ceny o viac ako 10 % alebo ako právny dôsledok povolenej závažnej zmeny zmluvy 
by malo byť cestujúcemu okrem bezplatného odstúpenia od zmluvy alternatívne možné získať 
nárok na účasť na rovnocennej ceste. Samotné odstúpenie od zmluvy nie je pre cestujúceho 
často zadosťučinením, keďže v takom krátkom termíne si nedokáže rezervovať podobnú 
cestu. Je to dôležité najmä uprostred sezóny alebo pre (menšie) skupiny cestujúcich či rodiny. 
Cestujúci sa preto môže rozhodnúť pre jednu z troch možností: akceptuje cestu za vyššiu 
cenu, akceptuje alternatívne ponúknutú cestu alebo odstúpi od zmluvy o ceste s právom na 
bezprostrednú úhradu vopred zaplatenej ceny za cestu vrátane všetkých vedľajších nákladov, 
ktoré mu pritom vznikli. Ak cestujúci neodpovie na písomne oznámenú zmenu týkajúcu sa 
cesty alebo na zvýšenie ceny presahujúce 10 %, platí, že akceptuje cestu za vyššiu cenu.  
Dôkazové bremeno takéhoto oznámenia znáša organizátor cesty.

Cestujúci v prípade ťažkostí 
Ak sa cestujúci počas cesty alebo dovolenky ocitne v ťažkostiach, za ktoré nenesie vinu 
organizátor, mal by mu tento byť napriek tomu povinný okamžite poskytnúť primeranú 
pomoc. K tomu patrí okrem iného poskytnutie informácií, praktickej pomoci, napríklad 
pokiaľ ide o komunikáciu na diaľku alebo zabezpečenie alternatívnych cestovných služieb. 
Nesmie to však ísť finančne na úkor organizátora cesty, pretože ten nemá v žiadnom prípade 
vplyv na to, v akej situácii sa cestujúci ocitne. Cestujúci musí vzniknuté náklady znášať sám, 
alebo ich môže vymáhať od zodpovednej tretej osoby. Organizátori ciest však musia v rámci 
informačnej povinnosti pred uzavretím zmluvy poukázať na cestovné poistenie a na poistenie 
v prípade odstúpenia od zmluvy o ceste.

Platobná neschopnosť
Dôležité je zabezpečiť komplexnú ochranu pre prípad platobnej neschopnosti. Neplatí to len 
pre finančné zabezpečenie, ale aj pre bezprostredný návrat cestujúcich na miesto odchodu v 
prípade, že cestujúci „stroskotajú” v inom než členskom štáte než vo vlastnom Cestujúci 
musia byť zabezpečení voči platobnej neschopnosti organizátora cesty, sprostredkovateľa 
cesty alebo podniku podieľajúceho sa na asistenčných cestovných službách. Pritom by sa však 
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malo ozrejmiť, že návrat cestujúcich na miesto odchodu sa nemusí bezprostredne uskutočniť, 
keďže v prípade pochybností by to mohlo znamenať, že cestujúci budú musieť byť prepravení 
na miesto svojho odchodu, hoci ich dovolenka sa práve začala. Pokiaľ je to možné, mala by sa 
skôr ponúkať možnosť pokračovania cesty. 

Objektívna zodpovednosť
Veľmi dôležitá je aj otázka objektívnej zodpovednosti. Táto zodpovednosť sa sama osebe 
nesmie zamietnuť. Preto je správne, že podobne ako v revízii nariadenia (ES) 261/2004 o 
právach cestujúcich v leteckej doprave v prípade, že vzhľadom na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti nie je možné zabezpečiť včasný návrat cestujúceho na miesto odchodu, 
znáša do istej miery zodpovednosť organizátor cesty. Táto situácia však nie je celkom 
porovnateľná so situáciou čistých letov, v ktorej ide výlučne o dopravu. Preto je dôležité, aby 
ubytovanie umožnili v prvom rade organizátori cesty. Cestujúci tak musí alebo smie urobiť až 
vtedy, ak to organizátor cesty výslovne nemôže alebo nechce vykonať. V prípade, že si 
cestujúci musí nakoniec hľadať ubytovanie sám, malo by sa toto ubytovanie obmedziť buď na 
3 dni bez cenového limitu, alebo na 5 dní v maximálnej výške 100 eur/noc, ktorú určí 
Komisia.
Pokiaľ však ide o objektívnu zodpovednosť v súvislosti so znížením ceny (článok 12), 
situácia je iná. V návrhu Komisie sa však určuje, že riziko nezmluvného plnenia z dôvodu 
neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností znáša výlučne cestujúci. V tomto prípade by mal 
byť pomer rizika na oboch strán 50:50.  

Vzhľadom na krátkosť času si spravodajca vyhradzuje právo predložiť ďalšie pozmeňujúce 
návrhy, ktoré si táto správa vyžaduje, až v priebehu konania. Množstvo zúčastnených strán a 
ich pozície sú dôvodom na dôkladné preskúmanie. Okrem toho sa musí brať do úvahy aj to, 
ako sa budú vyvíjať prelínajúce a prípadne identické ustanovenia v revízii nariadenia o 
právach cestujúcich v leteckej doprave, o ktorej rokovania nateraz nie sú uzavreté. Cieľom 
spravodajcu je dosiahnuť vyvážený pomer medzi spotrebiteľmi a hospodárskymi subjektmi. 
Výsledkom by malo byť zrozumiteľné a správne rozčlenené nariadenie, ktoré bude 
vyhovovať moderným trendom našej doby aj do budúcnosti a všetkým zúčastneným stranám 
poskytne dostatočnú a trvalú ochranu.


