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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

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

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů – Kapitola 
IV–VII
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0614),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0349/2008),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
16. prosince 20091,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska 
Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2010),

1. zaujímá v prvním čtení následující postoj;

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

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

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o právech spotřebitelů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu založení Evropského společenství o fungování Evropské unie,
a zejména na článek 95 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise2,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru3,

v souladu s řádným legislativním postupem postupem podle článku 251 Smlouvy o ES4,

vzhledem k těmto důvodům:

(...)
(37a) Problémy spotřebitelů a jejich konflikty s obchodníky většinou souvisejí s dodáním 

zboží, jako v případech, kdy se zboží během přepravy ztratí nebo poškodí, či
v případech pozdních nebo neúplných dodávek. Proto je vhodné harmonizovat 
vnitrostátní předpisy týkající se dodání zboží a přenosu rizika.

(37b) Jestliže obchodník nesplnil svou povinnost dodat zboží, měl by ho spotřebitel na 
trvalém nosiči vyzvat k provedení dodávky ve lhůtě nejméně sedmi dnů a sdělit mu 
svůj úmysl odstoupit od smlouvy, pokud dodávka nebude splněna. Odstoupení od 
smlouvy by se po bezvýsledném uplynutí této lhůty mělo považovat za uskutečněné. 
Aniž jsou dotčena práva spotřebitele na odškodnění, měl by mít v případě již 
provedené platby nárok na vrácení peněz během sedmi dnů od odstoupení od 
smlouvy. Členské státy by měly mít možnost přijmout nebo ponechat v platnosti 

                                               
* Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a 
kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutým textem.
Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění 
je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno přeškrtnutým textem.
2 Úř. věst. C [...], [...], s. [...].
3 Úř. věst. C [...], [...], s. [...].

4 Úř. věst. C [...], [...], s. [...].
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vnitrostátní právní předpisy o jiných možnostech nápravy při nedodání ve lhůtě, již 
stanoví spotřebitel, aby byla zajištěna vyšší úroveň ochrany pro spotřebitele. 

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

(39) Obchodník by měl být odpovědný spotřebiteli, jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou. Mělo by se předpokládat, že zboží je v souladu se smlouvou tehdy, pokud 
splňuje určité podmínky, zejména pokud jde o jeho kvalitu. Kvalita a provedení, 
které může spotřebitel rozumně očekávat, závisejí mimo jiné i na tom, zda je zboží 
nové nebo použité, a rovněž na předpokládané životnosti zboží. Případ rozporu zboží 
se smlouvou by měl být považován za pravděpodobný také tehdy, kdy se jedná
o chybné dodání nebo deficit dodávky. 

(39a) V případě rozporu zboží se smlouvou by měl mít spotřebitel právo požadovat 
bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě, přičemž se může 
rozhodnout mezi opravou a nahrazením zboží; jinak by měl mít nárok na snížení 
kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

(40) Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího opravu zboží nebo jeho 
nahrazení, ledaže by takové zjednání nápravy bylo neproveditelné nebo neúměrné. 
Mělo by se objektivně zjistit, zda je takové zjednání nápravy neúměrné. Neúměrné 
by mělo být takové zjednání nápravy, které v porovnání s jinými formami přináší 
nepřiměřené náklady; při odpovědi na otázku, zda se jedná o nepřiměřené náklady, 
bude rozhodující, zda jsou náklady na zjednání takové nápravy jednoznačně vyšší 
než náklady na zjednání jiné formy nápravy. Jestliže je zboží v rozporu se 
smlouvou, měl by mít spotřebitel v první řadě možnost požádat obchodníka o opravu 
nebo výměnu zboží za jiné dle uvážení obchodníka, pokud obchodník neprokáže, že 
uvedená náprava je nepřípustná, nemožná nebo by pro něj představovala 
nepřiměřenou zátěž. Zátěž obchodníka by měla být určena objektivně s přihlédnutím
k nákladům vzniklým obchodníkovi při nápravě rozporu se smlouvou, k hodnotě 
zboží a závažnosti rozporu se smlouvou. Nedostatek náhradních dílů by neměl 
představovat oprávněný důvod pro to, že obchodník v rozumné lhůtě či bez 
nepřiměřené zátěže neprovedl nápravu rozporu se smlouvou.

(41) Spotřebiteli by při nápravě rozporu se smlouvou neměly vzniknout žádné náklady; to 
platí zejména u poštovného, nákladů na práci a materiál a také u nákladů na 
odstranění rozporu se smlouvou vlastními silami ze strany spotřebitele
v přiměřeném rozsahu. Kromě toho by spotřebitel neměl platit obchodníkovi 
náhradu za používání vadného zboží.

(42) Pokud obchodník odmítl rozpor se smlouvou napravit nebo se o to více než jednou 
bez úspěchu pokusil, měl by mít Spotřebitel by měl mít nárok na to, aby si sám zvolil 
jakoukoli dostupnou nápravu, pokud nemá nárok na nápravu nebo nahrazení. 
Odmítnutí obchodníka může být explicitní nebo implicitní, přičemž implicitním 
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odmítnutím se rozumí situace, kdy obchodník nereaguje na žádost spotřebitele
o nápravu rozporu se smlouvou nebo ji ignoruje. Členské státy mají možnost 
přijmout nebo zachovat vnitrostátní právní předpisy o svobodné volbě možností 
nápravy při rozporu zboží se smlouvou, aby byla zajištěna vyšší úroveň ochrany pro 
spotřebitele. Tato opatření však musí být ve vztahu k ochraně spotřebitele nezbytně 
nutná, přiměřená a účinná . 

(42a) Je-li obchodník jakožto konečný prodávající odpovědný vůči spotřebiteli v důsledku 
jednání nebo opomenutí výrobce, mělo by být zajištěno, že obchodník jakožto 
konečný prodávající může uplatnit postih proti ručiteli nebo ručitelům ve smluvním 
řetězci. Za tímto účelem by měly vnitrostátní předpisy členských států stanovit 
osobu ručitele a také postup a podmínky uplatnění. 

(42b) Spotřebitel by měl mít pro rozpory se smlouvou k dispozici dvouletou záruční lhůtu. 
Není-li prokázán opak, mělo by se v jeho prospěch mít za to, že rozpory se 
smlouvou, které se objevily v průběhu šesti měsíců po přenosu rizika, existovaly již
v okamžiku přenosu rizika. Členské státy by měly mít možnost přijmout nebo 
ponechat v platnosti vnitrostátní právní předpisy týkající se záručních lhůt, 
obrácení důkazního břemene nebo přijmout či ponechat v platnosti zvláštní 
pravidla pro značné rozpory se smlouvou, které se projeví po uplynutí záruční 
lhůty, aby byla zajištěna vyšší úroveň ochrany pro spotřebitele. Tato opatření však 
musí být ve vztahu k ochraně spotřebitele nezbytně nutná, přiměřená a účinná. 

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

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

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

(46) Ustanovení o nepřiměřených smluvních podmínkách by se nemělo vztahovat na 
smluvní podmínky, které přímo nebo nepřímo odrážejí závazná právní ustanovení 
členských států, která jsou v souladu s právem Společenství. Podobně podmínky, 
které odrážejí zásady nebo ustanovení mezinárodních úmluv, jejichž stranami jsou 
členské státy nebo Společenství, zejména v oblasti dopravy, by neměly být 
podrobeny zkoušce nepřiměřenosti.

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

(48) Při posuzování přiměřenosti by měl být brán zvláštní ohled na sílu vyjednávacích 
pozic stran, na to, zda byl spotřebitel nějak ovlivňován, aby souhlasil s podmínkou,
a zda bylo zboží dodáno nebo služby poskytnuty na zvláštní objednávku spotřebitele. 
Požadavku přiměřenosti může být učiněno zadost tím, že obchodník s druhou 
stranou, jejíž oprávněné zájmy by měl brát v úvahu, jedná poctivě a slušně.

(49) Pro účely této směrnice by neměla být posuzována ani přiměřenost podmínek, které 
se týkají hlavního předmětu smlouvy, ani poměr kvality a ceny dodaného zboží nebo 
poskytnutých služeb, pouze v případě, pokud tyto podmínky neodpovídají 
požadavkům na transparentnost. K hlavnímu předmětu smlouvy a k poměru kvality
a ceny by však mělo být přihlédnuto při posuzování přiměřenosti jiných podmínek. 
Například v pojistných smlouvách by předmětem takového posouzení neměly být 
podmínky, které jasně definují nebo vymezují pojištěné riziko a závazek 
pojišťovatele, protože se tato omezení berou v úvahu při výpočtu pojistné prémie, 
kterou platí spotřebitel.

(50) Za účelem zajištění právní jistoty a lepšího fungování vnitřního trhu by směrnice 
měla obsahovat dva seznamy nepřiměřených podmínek. Příloha II obsahuje seznam 
podmínek, jež by za všech okolností měly být považovány za nepřiměřené. Příloha 
III obsahuje seznam podmínek, jež by měly být považovány za nepřiměřené, pokud 
obchodník neprokáže opak. Tytéž seznamy by měly platit ve všech členských 
státech. Členské státy mohou však přijmout nebo ponechat v platnosti ustanovení
s cílem prohlásit dodatečné smluvní podmínky za jakýchkoli okolností za 
nepřiměřené, resp. je prohlásit za podmínky, které jsou pravděpodobně 
nepřiměřené. Tato opatření však musí být ve vztahu k ochraně spotřebitele 
nezbytně nutná, přiměřená a účinná.

(51) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi5.

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

                                               
5 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(53) Komise by měla své pravomoci ke změně příloh II a III využít pro zajištění 
jednotného provádění pravidel o nepřiměřených podmínkách tak, že uvedené přílohy 
doplní o smluvní podmínky, jež by za všech okolností měly být považovány za 
nepřiměřené, nebo jež by měly být považovány za nepřiměřené, pokud obchodník 
neprokáže opak.

(54) Členské státy mohou použít jakoukoli formu vnitrostátního smluvního práva, která 
odpovídá požadovanému cíli, a sice že nepřiměřené smluvní podmínky by neměly 
být pro spotřebitele závazné.

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

(56) V souladu se Smlouvou zajišťuje směrnice vysokou úroveň ochrany spotřebitele. 
Tato směrnice nijak nebrání obchodníkům v tom, aby nabízeli spotřebitelům smluvní 
podmínky, jež jim zajišťují ještě lepší ochranu, než jim poskytuje tato směrnice.

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

(58) Je nutné, aby členské státy stanovily sankce za porušení ustanovení této směrnice
a zajistily jejich prosazování. Sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(59) Spotřebitel nesmí být zbaven ochrany zaručené touto směrnicí. Pokud je právo 
rozhodné pro smlouvu právem třetí země, mělo by se použít nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové 
vztahy (Řím I), aby se určilo, zda má spotřebitel nárok na ochranu v rámci této 
směrnice.

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

Jelikož směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005
o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně 
směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 
98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
(„směrnice o nekalých obchodních praktikách“)6 zakazuje setrvačný prodej 
spočívající v nevyžádaném dodání zboží nebo služeb spotřebiteli, ale nestanoví 
žádný smluvní opravný prostředek, je třeba v této směrnici zavést smluvní opravný 
prostředek spočívající v tom, že spotřebitel nemusí poskytnout žádnou úhradu za 
takové nevyžádané dodání.(61a) Měl by být stanoven postup vzájemného 
hodnocení, v jehož rámci musí členské státy v průběhu lhůty pro provedení této 
směrnice nejprve provést přezkum svých právních předpisů s cílem určit, které 
přísnější předpisy, jež jsou v souladu se smlouvou, budou v jejich právním systému 
ponechány v platnosti nebo přijaty s cílem zajistit vyšší úroveň ochrany pro 
spotřebitele. Nejpozději do konce lhůty pro provedení této směrnice do 
vnitrostátních předpisů by členské státy měly vypracovat zprávu o výsledcích tohoto 
přezkumu. Každá zpráva by měla být předána všem ostatním členským státům

                                               
6 Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22
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a příslušným zájmovým skupinám. Členské státy mohou během šesti měsíců 
předložit své připomínky k těmto zprávám. Komise by měla nejpozději rok po 
uplynutí lhůty pro provádění této směrnice a poté každé tři roky vydat souhrnnou 
zprávu, která bude případně obsahovat legislativní návrhy. Při vytváření společné 
metodiky by Komise měla být členským státům v případě potřeby nápomocna.

(61b) Pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů ve všech členských státech by 
měly být osoby a organizace, které mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitelů, 
povzbuzovány k tomu, aby informovaly členské státy a Komisi o svém hodnocení
a aby vyjádřily nezávazná doporučení za účelem jejich zohlednění v rámci 
přezkumu této směrnice.

(61) Směrnice 2002/58/ES již upravuje nevyžádaná sdělení a zajišťuje vysokou úroveň 
ochrany spotřebitele. Odpovídající ustanovení týkající se téže oblasti, která jsou 
obsahem článku 10 směrnice 97/7/ES, by měla být zrušena.

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

(63) Směrnice 85/577/EHS, 93/13/EHS a 97/7/ES a směrnice 1999/44/ES by měly být 
zrušeny.

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

(65) Tato směrnice dodržuje základní práva a zachovává zásady uznávané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

(…)

Kapitola IV

Další práva spotřebitelů v oblasti kupních smluv

Článek 21
Oblast působnosti

1. Tato kapitola se použije na kupní smlouvy. Aniž je dotčen čl. 24 odst. 5, pokud se 
jedná o smlouvu se smíšeným účelem, jejímž předmětem je jak zboží, tak služby, 
použije se tato kapitola pouze na zboží. Za kupní smlouvy se ve smyslu této 
směrnice považují také
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2. Tato kapitola se použije rovněž na Smlouvy o dodání zboží, které je nutno sestavit 
nebo vyrobit.

3. Tato kapitola se nepoužije na náhradní díly, které obchodník vyměnil v rámci 
nápravy rozporu se smlouvou opravou zboží podle článku 26.

4. Členské státy se mohou rozhodnout nepoužít Tato kapitola neplatí pro na prodej 
použitého použité zboží, které se prodává při veřejné dražbě veřejných dražbách.

Článek 22
Dodání

1. Pokud se strany nedohodly jinak, obchodník dodá zboží tak, že převede zboží do 
fyzického držení spotřebitele nebo třetí strany (jiné než dopravce) určené 
spotřebitelem nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy.

2. Pokud Nesplní-li obchodník nesplnil své povinnosti ohledně dodání, spotřebitel má
po něm může na trvalém nosiči požadovat, aby dodání provedl ve lhůtě přiměřené 
okolnostem, která nesmí být kratší než sedm dní, a aby mu objasnil svůj úmysl 
odstoupit od kupní smlouvy, pokud k dodání nedojde. Pokud výše uvedená lhůta 
uplynula bez výsledku, má se za to, že spotřebitel od kupní smlouvy odstoupil. 
Spotřebitel, který již cenu zaplatil, má nárok na vrácení všech částek, které zaplatil, 
do sedmi dnů od data, kdy od kupní smlouvy odstoupil data dodání stanoveného
v odstavci 1. Práva spotřebitele požadovat náhradu škody nejsou dotčena.

2a. Členské státy mohou přijmout nebo ponechat v platnosti vnitrostátní právní 
předpisy, které stanoví jiné možnosti nápravy pro spotřebitele, pokud obchodník 
nedodá zboží v přiměřené lhůtě uvedené v odstavci 2. 

Článek 23
Přechod rizika

1. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na spotřebitele v okamžiku, kdy on 
sám nebo třetí strana (jiná než dopravce) určená spotřebitelem získá zboží do 
fyzického držení.

2. Riziko uvedené v odstavci 1 přechází na spotřebitele v termínu dodání dohodnutém 
stranami, jestliže spotřebitel nebo třetí strana (jiná než dopravce) určená 
spotřebitelem nepodnikla odpovídající kroky pro získání zboží do fyzického držení.

Článek 24
Soulad se smlouvou

1. Obchodník dodá je povinen dodat zboží spotřebiteli v souladu s kupní smlouvou.

2. Zboží se považuje za dodané v souladu se smlouvou, jestliže splňuje tyto 
podmínky:

a) souhlasí s popisem uvedeným obchodníkem prodejcem a má vlastnosti zboží, 
které obchodník spotřebiteli předvedl ve formě vzorku nebo modelu;
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b) hodí se ke konkrétnímu účelu, pro který je spotřebitel požadoval, o němž 
obchodníka informoval v době uzavření smlouvy a s nímž obchodník souhlasil;

c) hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá, nebo

d) vykazuje jakost a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu a které 
může spotřebitel rozumně očekávat podle charakteru zboží a rovněž zejména 
na základě veřejného vyjádření v reklamě nebo na etiketách obchodníka, 
výrobce nebo jeho zástupce o konkrétních vlastnostech zboží.

3. Ve smyslu tohoto článku se nejedná o rozpor se smlouvou v případě, že spotřebitel
v okamžiku uzavření smlouvy věděl o rozporu se smlouvou nebo pokud o něm 
rozumně musel vědět nebo pokud byl rozpor se smlouvou způsoben materiálem 
dodaným spotřebitelem.

4. Obchodník není vázán veřejným vyjádřením uvedeným v odst. 2 písm. d), jestliže 
prokáže, že došlo k některé z těchto situací:

a) dotyčné vyjádření neznal a rozumně znát nemohl;
b) dotyčné vyjádření bylo v době uzavření smlouvy opraveno;

c) rozhodnutí o koupi nemohlo být dotyčným vyjádřením ovlivněno.
5. Jakýkoli rozpor se smlouvou mající původ v nesprávné montáži zboží se považuje

za je rovnocenný rozporu zboží se smlouvou v případě, že montáž byla součástí 
kupní smlouvy o zboží a byla prováděna obchodníkem nebo na jeho odpovědnost. 
To platí i v případě, že bylo zboží určené k montáži namontováno spotřebitelem a 
k nesprávné montáži došlo v důsledku chyby v návodu k montáži.

Článek 25
Práva – odpovědnost za rozpor se smlouvou

Obchodník odpovídá spotřebiteli za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku 
přechodu rizika na spotřebitele.

Článek 26
Náprava rozporu se smlouvou

1. Při rozporu zboží se smlouvou Jak je stanoveno v odstavcích 2 až 5, pokud je zboží
v rozporu se smlouvou, má spotřebitel má nárok buď na:

a) nápravu rozporu uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě opravou 
zboží nebo jeho nahrazením podle odstavců 2, 3 a 5, nebo na

b) odpovídající snížení kupní ceny nebo na zrušení kupní smlouvy podle 
odstavců 4, 5 a 5a.

c) odstoupení od smlouvy.
2. Obchodník napraví rozpor se smlouvou opravou zboží nebo jeho nahrazením podle 

svého uvážení. Spotřebitel může také od obchodníka požadovat nápravu zboží 
nebo jeho nahrazení, pokud to není nemožné nebo nepřiměřené.
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3. Některá z možností nápravy uvedených v odstavci 2 se považuje za nepřiměřenou, 
pokud by obchodníkovi způsobila náklady, které by Pokud obchodník prokáže, že 
náprava rozporu se smlouvou opravou zboží nebo nahrazením je nepřípustná, 
nemožná nebo by pro něj představovala nepřiměřenou zátěž, spotřebitel si může 
zvolit mezi snížením ceny a odstoupením od smlouvy. Zátěž je pro obchodníka 
nepřiměřená tehdy, když mu způsobí náklady, které jsou ve srovnání se snížením 
ceny nebo odstoupením od smlouvy nadměrné, s přihlédnutím k tomu, jakou 
hodnotu by mělo zboží v souladu se smlouvou, a k závažnosti rozporu se smlouvou.

a) pokud jde o hodnotu, kterou by zboží mělo v případě, že by nebylo v rozporu 
se smlouvou,
b) s přihlédnutím k významu rozporu se smlouvou a
c) po zvážení otázky, zda by náhradní možnost nápravy (opravu nebo 

nahrazení) bylo možné použít, aniž by spotřebiteli vznikly značné obtíže,
ve srovnání s náhradní možností nápravy (opravou nebo nahrazením) byly 
nepřípustné.
K nápravě nebo k náhradnímu dodání musí dojít v přiměřené lhůtě a bez značných 
obtíží pro spotřebitele. Spotřebitel smí odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud 
rozpor se smlouvou není nevýznamný.

4. Aniž je dotčen odst. 5 písm. b), může spotřebitel požadovat přiměřené snížení 
kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy smí usilovat o jakoukoli nápravu 
uvedenou v odstavci 1, když dojde k jedné z těchto situací:

a) spotřebitel nemá nárok na opravu ani na nahrazení obchodník implicitně 
nebo explicitně odmítl napravit rozpor se smlouvou;

b) obchodník nenapravil rozpor se smlouvou v přiměřené lhůtě;
c) obchodník napravil se pokusil napravit rozpor se smlouvou a způsobil přitom 

spotřebiteli značné obtíže;
d) tatáž vada se objevila během krátké doby více než jednou.

5. Značné obtíže pro spotřebitele a přiměřená lhůta nutná pro obchodníka k tomu, aby 
napravil rozpor se smlouvou, se posuzují s přihlédnutím k povaze zboží a k účelu 
požadovanému od spotřebitele ve smyslu čl. 24 odst. 2 písm. b) k povaze zboží 
nebo k účelu, za jakým si spotřebitel toto zboží pořídil, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 
2 písm. b).

5a. Při nevýznamném rozporu se smlouvou nemá spotřebitel nárok na odstoupení od 
smlouvy.

5b. Členské státy mohou přijmout nebo ponechat v platnosti vnitrostátní právní 
předpisy, které spotřebitelům umožňují, aby si při rozporu zboží se smlouvou 
svobodně vybrali některou z možností nápravy uvedených v odstavci 1, aby se 
zajistila vyšší úroveň ochrany pro spotřebitele. Tato opatření musí být nezbytně 
nutná, aby byl spotřebitel chráněn odpovídajícím způsobem, a musí být přiměřená
a účelná.
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Článek 27
Náklady a škody

1. Spotřebitel má nárok na bezplatnou nápravu rozporu se smlouvou.

1a. Také náklady na odstranění rozporu se smlouvou vlastními silami musí obchodník 
spotřebiteli vrátit v přiměřeném rozsahu. 

2. Aniž jsou dotčena ustanovení této kapitoly, spotřebitel může požadovat náhradu za 
veškeré škody, které nebyly napraveny podle článku 26.

Článek 27a
Právo na postih

Je-li obchodník jakožto konečný prodávající odpovědný spotřebiteli za rozpor se smlouvou, 
který vznikl v důsledku jednání nebo opomenutí výrobce, předcházejícího prodávajícího ve 
stejném smluvním řetězci nebo jiného prostředníka, může obchodník jakožto konečný 
prodávající uplatnit postih proti ručiteli nebo ručitelům ve smluvním řetězci. Vnitrostátní 
právo stanoví ručitele, proti němuž nebo proti nimž může obchodník jakožto konečný 
prodávající uplatnit postih, a také příslušný postup a podmínky uplatnění.

Článek 28
Lhůty a důkazní břemeno

1. Obchodník je podle článku 25 odpovědný v případě, že se rozpor se smlouvou 
projeví ve lhůtě dvou let od přechodu rizika na spotřebitele.

2. Jestliže obchodník sjednal nápravu rozporu se smlouvou nahrazením zboží, je podle 
článku 25 odpovědný, pokud se rozpor se smlouvou projeví ve lhůtě dvou let od 
okamžiku, kdy spotřebitel nebo třetí strana (jiná než dopravce) určená 
spotřebitelem získala nahrazené zboží do fyzického držení.

3. V případě již použitého zboží se obchodník a spotřebitel mohou dohodnout na 
kratší záruční lhůtě, která nesmí být kratší než jeden rok.

4. Aby mohl spotřebitel využít svých práv podle článku 25, informuje obchodníka
o rozporu se smlouvou do dvou měsíců ode dne, kdy rozpor se smlouvou zjistil.

5. Jestliže nebyl prokázán opak, předpokládá se, že rozpor se smlouvou, který se 
projeví v průběhu šesti měsíců od přechodu rizika na spotřebitele, existoval již
v uvedeném okamžiku, pokud tato domněnka není neslučitelná s charakterem zboží 
nebo s povahou rozporu se smlouvou.

5a. Členské státy mohou přijmout nebo ponechat v platnosti vnitrostátní právní 
předpisy, které stanoví delší záruční lhůtu, delší obrácení důkazního břemene ve 
prospěch spotřebitele nebo zvláštní pravidla pro značné rozpory se smlouvou, které 
se projeví po uplynutí záruční lhůty, aby byla zajištěna vyšší úroveň ochrany pro 
spotřebitele. Tato opatření musí být nezbytně nutná, aby byl spotřebitel chráněn 
odpovídajícím způsobem, a musí být přiměřená a účelná.
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Článek 29
Obchodní záruky

1. Obchodní záruka je pro poskytovatele záruky závazná na základě podmínek 
stanovených v záručním listě. Jestliže záruční list neexistuje, obchodní záruka je 
závazná na základě podmínek stanovených v oznámení o obchodní záruce.

2. Záruční list je vyhotoven v jasném a srozumitelném jazyce a je čitelný. Obsahuje:
a) práva spotřebitele stanovená v rámci platných vnitrostátních právních 

předpisů podle článku 26 a jasné prohlášení, že uvedená práva nejsou obchodní 
zárukou dotčena;

b) uvedení toho, co je obsahem obchodní záruky a podmínky pro její uplatnění, 
zejména trvání, místní působnost záruky a jméno a adresu poskytovatele 
záruky;

c) aniž jsou dotčeny články 32 a 35 a příloha III bod 1 písm. j), případně údaj
o tom, že obchodní záruka není přenositelná na dalšího kupujícího.

3. Na žádost spotřebitele mu obchodník dá k dispozici záruční list na trvalém nosiči.

4. Nedodržením ustanovení odstavce 2 nebo 3 není dotčena platnost záruky.

Kapitola V

Práva spotřebitelů týkající se smluvních podmínek

Článek 30
Oblast působnosti

1. Tato kapitola se použije na smluvní podmínky ve smlouvách mezi obchodníky
a spotřebiteli, které nebyly sjednány jednotlivě. Smluvní podmínka se nepovažuje 
za jednotlivě sjednanou, pokud byla předem formulovaná obchodníkem nebo třetí 
stranou, a spotřebitel proto neměl možnost ovlivnit její obsah, zejména v rámci 
předem sepsané běžné smlouvy. souhlasil, aniž měl možnost ovlivnit jejich obsah, 
zejména v případech, kdy jsou tyto smluvní podmínky součástí předem sepsané 
běžné smlouvy.

2. Skutečnost, že spotřebitel měl možnost ovlivnit obsah určitých určité aspekty
smluvních podmínek nebo jedna smluvní podmínka byly sjednány jednotlivě, 
nevylučuje použití této kapitoly na zbývající část smlouvy ostatní smluvní 
podmínky, které tvoří součást smlouvy, pokud se podle celkového hodnocení 
jedná o předem sepsanou běžnou smlouvu.

3. Tato kapitola se nepoužije na smluvní podmínky, které odrážejí závazná závazná
právní ustanovení nebo ustanovení či zásady mezinárodních úmluv, která jsou
v souladu s právem Společenství, nebo ustanovení či zásady mezinárodních úmluv, 
jejichž stranami jsou členské státy nebo Unie.
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Článek 31
Požadavky na transparentnost smluvních podmínek

1. Smluvní podmínky jsou uvedeny formulovány jasným a srozumitelným jazykem
a jsou čitelné.

2. Smluvní podmínky jsou spotřebiteli dány k dispozici takovým způsobem, aby měl 
skutečně možnost seznámit se s nimi před uzavřením smlouvy s náležitým ohledem 
na použité komunikační prostředky.

3. Obchodník si vyžádá výslovný souhlas spotřebitele pro každou dodatečnou platbu 
kromě předpokládané úhrady za hlavní smluvní závazek obchodníka. Pokud 
obchodník tento výslovný souhlas spotřebitele neobdržel, ale podsunul mu jej 
pomocí předem nastavených možností, které musí spotřebitel zamítnout, aby se 
vyhnul dodatečné platbě, má spotřebitel nárok na vrácení této platby.

4. Členské státy nestanoví žádné prezentační požadavky týkající se způsobu, jakým 
jsou smluvní podmínky formulovány nebo zpřístupněny spotřebiteli ve smlouvě 
uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Článek 32
Obecné zásady

1. Členské státy zajistí, aby Smluvní podmínka, která není obsahem přílohy II nebo 
III, byla je považována za nepřiměřenou, jestliže v rozporu s požadavkem 
přiměřenosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, 
které vyplývají ze smlouvy, v neprospěch spotřebitele.

2. Aniž jsou dotčeny články 34 a 38, posuzuje se nepřiměřenost smluvní podmínky
s ohledem na charakter zboží nebo služeb produktů, pro které byla smlouva 
uzavřena, a s odvoláním na všechny okolnosti v době uzavření smlouvy, které 
uzavření smlouvy provázely, a na všechny další podmínky této smlouvy nebo jiné 
smlouvy, ze kterých tato smlouva vychází. Při posuzování přiměřenosti smluvní 
podmínky přihlíží příslušný vnitrostátní orgán rovněž ke způsobu, jakým byla 
smlouva vyhotovena a dána obchodníkem spotřebiteli k dispozici podle článku 31.

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na Posouzení nepřiměřenosti smluvních podmínek se 
netýká ani hlavního předmětu hlavního předmětu smlouvy ani přiměřenosti mezi 
cenou resp. předpokládanou úhradou a zbožím resp. službami předpokládané 
úhrady za hlavní smluvní závazek obchodníka, jestliže obchodník dodržel všechna 
ustanovení článku 31 odst. 1, 2 a 3.

Článek 33
Důkazní břemeno

Tvrdí-li obchodník Jestliže obchodník tvrdí, že určitá podmínka podmínka běžné smlouvy 
byla individuálně sjednána, je povinen o tom předložit důkaz.
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Článek 34
Podmínky považované za nepřiměřené za všech okolností

1. Členské státy zajistí, aby smluvní podmínky uvedené na seznamu v příloze II byly 
považovány za nepřiměřené za všech okolností. Uvedený seznam smluvních 
podmínek platí ve všech členských státech a smí být změněn pouze v souladu s čl. 39 
odst. 2 a článkem 40.

1a. Členské státy mohou přijmout nebo ponechat v platnosti ustanovení s cílem 
prohlásit dodatečné smluvní podmínky za jakýchkoli okolností za nepřiměřené. 
Tato ustanovení musí být nezbytně nutná, aby byl spotřebitel chráněn 
odpovídajícím způsobem, a musí být přiměřená a účelná.

Článek 35
Podmínky, jež jsou pravděpodobně nepřiměřené

1. Členské státy zajistí, aby smluvní podmínky uvedené na seznamu v příloze III bodě 1 
byly považovány za nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže, že tyto smluvní
podmínky jsou přiměřené v souladu s článkem 32. Uvedený seznam smluvních 
podmínek platí ve všech členských státech a smí být změněn pouze v souladu s čl. 39 
odst. 2 a článkem 40.

1a. Členské státy mohou přijmout nebo ponechat v platnosti ustanovení s cílem 
prohlásit dodatečné smluvní podmínky za pravděpodobně nepřiměřené. Tato 
ustanovení musí být nezbytně nutná, aby byl spotřebitel chráněn odpovídajícím 
způsobem, a musí být přiměřená a účelná.

Článek 36
Výklad podmínek

1. Při pochybnosti o významu některé podmínky smluvní podmínky má převahu 
výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější.

2. Tento článek se nepoužije v souvislosti s postupy stanovenými v čl. 38 odst. 2.

Článek 37
Účinky nepřiměřených smluvních podmínek

Nepřiměřené smluvní podmínky nejsou jsou pro spotřebitele závazné nezávazné. Smlouva je 
pro strany závazná na stejném základě, pokud může nadále platit existovat i bez těchto 
nepřiměřených podmínek.

Článek 38
Prosazování práva v souvislosti s nepřiměřenými smluvními podmínkami

1. Členské státy zajistí, aby v zájmu spotřebitelů a obchodníků konkurentů existovaly 
přiměřené a účinné prostředky zabraňující dalšímu pro ukončení dalšího používání 
nepřiměřených podmínek ze strany obchodníka ve smlouvách, které uzavírá 
uzavírají obchodníci se spotřebiteli.
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2. Prostředky uvedené v odstavci 1 musí zahrnovat také právní předpisy, podle nichž 
Zejména osoby či organizace, které mají na základě vnitrostátního práva oprávněný 
zájem na ochraně spotřebitelů, v souladu s vnitrostátními právními předpisy 
mohou podat žalobu u soudu nebo příslušných správních orgánů, aby tyto orgány 
rozhodly o tom aby rozhodly, zda jsou smluvní podmínky, které byly navrženy
navržené k obecnému použití, nepřiměřené, a použít účinné prostředky pro 
ukončení používání takových podmínek.

3. Členské státy umožní soudům nebo správním orgánům používat vhodné a účinné 
prostředky zabraňující obchodníkům v dalším používání podmínek, které byly 
shledány nepřiměřenými.

4. Prostředky uvedené v odstavci 2 se mohou při dodržování vnitrostátních právních 
předpisů Členské státy zajistí, aby právní kroky uvedené v odstavcích 2 a 3 mohly 
být použity použít samostatně nebo společně, v závislosti na vnitrostátním 
procesním právu, proti určitému počtu obchodníků stejného hospodářského 
odvětví nebo proti jejich sdružení, která používají stejné všeobecné tytéž obecné
smluvní podmínky nebo podobné podmínky nebo jejich používání doporučují.

Článek 39
Přezkum podmínek v přílohách II a III

1. Členské státy oznámí Komisi podmínky, které byly shledány příslušnými 
vnitrostátními orgány za nepřiměřené a které považují za významné pro účely 
změny této směrnice, jak je stanoveno v odstavci 2.

2. S ohledem na oznámení obdržená podle odstavce 1 změní Komise přílohy II a III. 
Uvedená opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijmou regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 40 odst. 2.

Kapitola VI

Obecná ustanovení

Článek 40 Výbor

1. Komisi je nápomocen Výbor pro nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských 
smlouvách (dále jen „výbor“). 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 
1999/468/ES 7s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 41
Prosazování

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

                                               
7 Úř. věst. L 184, 17.07.99, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 
200, 22.7.2006, s. 11).
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2. Prostředky uvedené v odstavci 1 zahrnují opatření, jejichž prostřednictvím může 
jeden nebo několik níže uvedených orgánů určených na základě vnitrostátního 
práva dát podnět k zahájení soudního řízení nebo řízení před příslušnými správními 
orgány za účelem zajištění používání vnitrostátních právních předpisů k provádění 
této směrnice:

a) orgány veřejné správy nebo jejich zástupci;
b) organizace spotřebitelů s oprávněným zájmem na ochraně spotřebitelů;

c) profesní organizace, které mají oprávněný zájem.

Článek 42
Sankce

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich 
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi nejpozději do data uvedeného
v článku 46 a neprodleně jí oznámí jakékoliv následné změny, které se jich týkají.

Článek 43
Kogentní povaha směrnice

Pokud je rozhodné právo pro smlouvu právem členského státu, spotřebitelé se nesmí vzdát 
práv, která pro ně vyplývají z této směrnice.

Článek 44
Informace

Členské státy přijmou vhodná opatření k informování spotřebitelů o vnitrostátních právních 
předpisech, kterými se provádí tato směrnice, a případně vyzvou obchodníky a držitele 
kodexu, aby informovali spotřebitele o svých kodexech chování.

Článek 45
Setrvačný prodej

Spotřebitel nemusí poskytnout žádnou úhradu v případech nevyžádaného dodání produktu, 
jak je stanoveno v čl. 5 odst. 5 a v příloze I bodě 29 směrnice 2005/29/ES. Neexistenci 
odpovědi ze strany spotřebitele po takovém nevyžádaném dodání nelze považovat za souhlas.

Článek 46
Provedení

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [osmnácti měsíců od vstupu této směrnice
v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.
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Budou tyto předpisy používat od [dvou let od jejího vstupu v platnost].

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních 
předpisů, které v oblasti působnosti této směrnice přijmou.

Článek 46a
Oznamovací povinnost a vzájemné hodnocení

1. Členské státy předloží Komisi do [konce lhůty pro provedení] a poté každé tři roky 
zprávu obsahující tyto údaje:

a) znění dodatečných povinností informovat, které členské státy podle čl. 5 odst. 3 
písm. b) a c) přijmou nebo ponechají v platnosti;

b) znění odchylných vnitrostátních právních předpisů, které členské státy podle čl. 
22 odst. 2 písm. a) přijmou nebo ponechají v platnosti;

c) znění odchylných vnitrostátních právních předpisů, které členské státy podle čl. 
26 odst. 5 písm. b) a čl. 28 odst. 5 písm. a) přijmou nebo ponechají v platnosti; 

d) znění dodatečných smluvních podmínek, které členské státy podle čl. 34 odst. 1 
písm. a) prohlásí za všech okolností za nepřiměřené;

e) znění dodatečných smluvních podmínek, které členské státy podle čl. 35 odst. 1 
písm. a) prohlásí za podmínky, které jsou pravděpodobně nepřiměřené;

f) znění rozhodnutí zásadního významu – spolu s odpovídajícími odůvodněními –
které jejich soudy, smírčí instance nebo příslušné správní orgány přijímají také
v oblasti spadající do této směrnice.

2. Pro údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), b), c), d) a e) musí členské státy jednotlivě 
prohlásit, proč jsou odchylná vnitrostátní právní opatření nezbytně nutná, aby byl 
spotřebitel vhodným způsobem chráněn, a proč jsou přiměřená a účelná. Jediným 
měřítkem pro hodnocení účinnosti odchylného vnitrostátního právního předpisu pro 
ochranu spotřebitelů je jeho využitelnost v obchodní praxi na straně jedné
a praktické a právní provádění důkazů v úspěšně ukončených soudních řízeních na 
straně druhé.

3. Komise zajistí, aby údaje uvedené v odst. 1 písm. d) a e) byly snadno přístupné pro 
spotřebitele i obchodníky, např. na internetové stránce.

4. Komise zašle zprávy uvedené v odstavci 1 ostatním členským státům, které ke každé 
zprávě do šesti měsíců od jejího doručení předloží své stanovisko. Ve stejné lhůtě 
Komise tyto zprávy projedná se zúčastněnými stranami.
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Článek 46b
Předkládání zpráv orgány pro ochranu práv spotřebitele

Osoby nebo organizace, které podle vnitrostátního práva ve smyslu čl. 38 odst. 2 mají 
oprávněný zájem na ochraně spotřebitele, informují Komisi o tom, k jakým výsledkům došly 
při hodnocení uplatňování a účinnosti této směrnice.

Článek 46c
Zpráva Komise

S ohledem na stanoviska uvedená v čl. 46 písm. a) odst. 4 a čl. 46 písm. b) předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do [jednoho roku po uplynutí lhůty pro 
provedení] a poté každé tři roky podrobnou zprávu o provádění této směrnice. Ke zprávě 
případně přiloží návrhy pro přizpůsobení směrnice vývoji v této oblasti.

Kapitola VII
Závěrečná ustanovení

Článek 47
Zrušení

Směrnice 85/577/EHS, 93/13/EHS a 97/7/ES a směrnice 1999/44/ES ve znění směrnic 
uvedených v příloze IV se zrušují.
Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací 
tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 48 Přezkum

Komise provede přezkum této směrnice a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě 
nejpozději do [vložte totéž datum jako v čl. 46 odst. 1 druhém pododstavci + pět let].
V případě potřeby předloží návrhy na přizpůsobení směrnice vývoji v dané oblasti. Komise si 
může vyžádat informace od členských států.

Článek 49
Vstup v platnost

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

Článek 50
Určení

Tato směrnice je určena členským státům.
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Dáno v Bruselu dne […]

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda
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PŘÍLOHA II

SMLUVNÍ PODMÍNKY, JEŽ JSOU ZA VŠECH OKOLNOSTÍ POVAŽOVÁNY ZA 
NEPŘIMĚŘENÉ

Smluvní podmínky jsou nepřiměřené za všech okolností, jestliže jejich cílem nebo důsledkem 
je:

a) vyloučení nebo omezení zákonné odpovědnosti obchodníka, pokud spotřebitel 
na základě jednání nebo opomenutí obchodníka přijde o život nebo utrpí 
újmu na zdraví za smrt spotřebitele nebo újmu na jeho zdraví způsobené 
jednáním nebo opomenutím uvedeného obchodníka;

(aa) vyloučení nebo omezení zákonné odpovědnosti obchodníka, pokud jsou 
poškozeny předměty spotřebitele na základě úmyslného nebo hrubě 
nedbalého jednání nebo opomenutí obchodníka; 

(ab) obchodníkovi je pro vypovězení smlouvy uzavřené na dobu neurčitou 
vyhrazena kratší lhůta než spotřebiteli;

b) omezení povinnosti obchodníka dodržovat závazky, na které přistoupili jeho 
zástupci, nebo podmiňování těchto závazků dodržením zvláštního formálního 
požadavku zvláštní podmínky, kterou může ovlivnit výhradně obchodník;

c) zbavení spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek, 
zejména požadovat na spotřebiteli, aby předkládal spory výlučně rozhodčímu 
soudu, na který se nevztahují ustanovení právních předpisů, nebo bránění 
uplatnění tohoto práva, nepřiměřené omezování důkazů, které má spotřebitel
k dispozici, nebo ukládání důkazního břemene, které by podle použitelných 
právních předpisů mělo příslušet druhé smluvní straně, spotřebiteli;

ca) výlučná působnost pro veškeré soudní spory vyplývající ze smlouvy je svěřena 
soudu příslušnému podle bydliště obchodníka, pokud je tento soud příslušný 
také pro bydliště spotřebitele;

cc) obchodník může libovolně stanovit cenu zboží nebo služeb, která má být 
určena po uzavření smlouvy;

d) omezování důkazů, které má spotřebitel k dispozici, nebo ukládání důkazního 
břemene, které by podle rozhodného práva měl nést obchodník, na spotřebitele;

e) vyhrazení práva obchodníkovi určovat, zda je dodané zboží nebo zda jsou 
poskytnuté služby v souladu se smlouvou, nebo vyhrazení výlučného práva 
obchodníkovi vykládat jakoukoli podmínku smlouvy;

f) obchodník může ukončit nebo změnit smlouvu kvůli zavedení eura.
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PŘÍLOHA III

SMLUVNÍ PODMÍNKY, JEŽ JSOU POVAŽOVÁNY ZA NEPŘIMĚŘENÉ

1. Smluvní podmínky jsou považovány za nepřiměřené, jestliže jejich cílem nebo 
důsledkem je:

a) vyloučení nebo nepřiměřené omezení práv spotřebitele vůči obchodníkovi 
nebo jiné straně v případě úplného nebo částečného nesplnění nebo závadného 
nedostatečného splnění některého ze závazků vyplývajících ze smlouvy 
obchodníkem, včetně práv spotřebitele uhradit vyrovnat dluh, který má
u obchodníka, případnou pohledávkou spotřebitele vůči němu;

b) povolení pro obchodníka ponechat si částky vyplacené spotřebitelem, pokud 
spotřebitel smlouvu neuzavře nebo nedodrží, aniž by spotřebitel měl vůči 
obchodníkovi nárok na odškodnění v odpovídající výši, pokud obchodník 
smlouvu neuzavře nebo nedodrží umožnění obchodníkovi ponechat si částku 
zaplacenou spotřebitelem pro případ, že spotřebitel neuzavře nebo nedodrží 
smlouvu, aniž má spotřebitel právo na náhradu této částky v případě, že 
obchodník neuzavře nebo nedodrží smlouvu;

c) že spotřebitel, který neplní své závazky, musí obchodníkovi uhradit 
nepřiměřeně vysoké odškodné požadavek, aby spotřebitel, který nesplnil své 
závazky, platil náhradu škody, která výrazně převyšuje újmu způsobenou 
obchodníkovi;

d) že je obchodníkovi povoleno vypovědět smlouvu podle vlastního uvážení, 
pokud stejné právo není vyhrazeno také spotřebiteli, a obchodníkovi je 
povoleno pro případ, že sám vypoví smlouvu, si ponechat částky vyplacené za 
služby, které dosud neposkytl umožnění obchodníkovi libovolně ukončit 
smlouvu, aniž totéž právo přísluší spotřebiteli;

e) že je obchodníkovi povoleno – kromě předložení závažných důvodů –
vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou bez dodržení přiměřené 
lhůty umožnění obchodníkovi ukončit smlouvu na dobu neurčitou bez patřičné 
výpovědní lhůty, s výjimkou případů, kdy spotřebitel závažným způsobem 
smlouvu porušil;

f) že se smlouva na dobu určitou automaticky prodlužuje, pokud se spotřebitel 
nevyjádřil jinak a když termín stanovený spotřebiteli k tomu, aby vyjádřil 
přání neprodlužovat smlouvu, je nepřiměřeně krátký automatické obnovení 
smlouvy na dobu určitou, pokud se spotřebitel nevyjádřil jinak a pokud 
spotřebitel musí dodržet dlouhou výpovědní lhůtu pro ukončení smlouvy na 
konci každé lhůty pro obnovení;

g) že obchodník může zvýšit cenu, aniž by spotřebitel měl právo odstoupit od 
smlouvy, pokud konečná cena je příliš vysoká v poměru k ceně, která byla 
dohodnuta při uzavření smlouvy umožnění obchodníkovi zvýšit cenu 
dohodnutou se spotřebitelem v době uzavření smlouvy, aniž by měl spotřebitel 
právo smlouvu ukončit;

h) povinnost spotřebitele splnit všechny své závazky i v případě, že obchodník 
všechny své závazky neplní nesplnil;
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i) stanovení možnosti pro obchodníka převést své smluvní závazky bez souhlasu 
spotřebitele na třetí osobu, pokud to může mít vliv na snížení záruk 
spotřebiteli umožnění obchodníkovi převést své závazky vyplývající ze 
smlouvy bez souhlasu spotřebitele;

j) omezení práva spotřebitele na další prodej zboží omezením přenositelnosti 
obchodní záruky poskytované obchodníkem;

k) možnost, aby prodávající nebo poskytovatel jednostranně změnil podmínky 
smlouvy bez pádného důvodu, který je uveden ve smlouvě; umožnění 
obchodníkovi jednostranně měnit podmínky smlouvy, mimo jiné i vlastnosti 
produktu nebo služby;

ka) možnost, aby obchodník jednostranně změnil bez pádného důvodu hlavní 
znaky zboží, které má být dodáno, nebo služby, která má být poskytnuta;

l) jednostranná změna smluvních podmínek, které byly spotřebiteli dány
k dispozici na trvalém nosiči, prostřednictvím on-line smluvních podmínek, ke 
kterým spotřebitel nedal souhlas.

la) závaznost dohody pro spotřebitele, zatímco prodávající nebo poskytovatel 
váže plnění služeb na podmínku, jejíž uskutečnění závisí pouze na jeho 
vlastní vůli;

lb) neodvolatelný předpoklad souhlasu spotřebitele s podmínkami, se kterými se 
nemohl skutečně seznámit před uzavřením smlouvy;

2. Bod 1 písm. e) není na překážku podmínkám, jimiž si poskytovatel finančních 
služeb vyhrazuje právo bez oznámení ihned ukončit smlouvu s platností na dobu 
neurčitou, je-li k tomu pádný důvod, za předpokladu, že obchodník má povinnost 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu nebo strany se nepoužije na 
podmínky, na základě nichž si poskytovatel finančních služeb vyhrazuje právo 
jednostranně ukončit smlouvu na dobu neurčitou bez výpovědní lhůty, pokud má 
povinnost o tom neprodleně informovat druhou smluvní stranu nebo strany.

3. Bod 1 písm. g) písm. e), g) a ka) se nevztahuje na se nepoužije na
a) obchody s převoditelnými cennými papíry, finančními nástroji a s jiným 

zbožím jinými produkty nebo službami, u nichž je cena závislá na kotaci či 
indexu burzy cenných papírů nebo tržní sazbě, na které nemá obchodník žádný 
vliv;

b) smlouvy o nákupu nebo prodeji cizí měny, cestovních šeků nebo 
mezinárodních peněžních poukázek vystavených v cizí měně;

c) doložky o indexaci cen, pokud je zákon připouští, za předpokladu, že způsob, 
kterým se ceny mění, je výslovně popsán.

3a. Bod 1 písm. g) není na překážku doložkám o cenové indexaci, pokud je zákon 
připouští a způsob, kterým se ceny mění, je výslovně popsán.

4. Bod 1 písm. k) není na překážku podmínkám, jimiž se nepoužije na
a) podmínky, na základě nichž si poskytovatel finančních služeb vyhrazuje právo 

bez předchozího oznámení změnit úrokovou sazbu, kterou má platit spotřebitel 
nebo která má být spotřebiteli placena, nebo částku jiných poplatků za finanční 
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služby, v případě, kdy je k tomu pádný důvod, za předpokladu, že se po 
poskytovateli vyžaduje, aby při nejbližší příležitosti informoval druhou 
smluvní stranu nebo strany, a že tato strana nebo strany mají možnost 
vypovědět smlouvu ihned okamžitě;

b) obchody s převoditelnými cennými papíry, finančními nástroji a s jinými 
produkty nebo službami, u nichž je cena závislá na kotaci či indexu burzy 
cenných papírů nebo tržní sazbě, na které nemá obchodník žádný vliv;

c) smlouvy o nákupu nebo prodeji cizí měny, cestovních šeků nebo 
mezinárodních peněžních poukázek vystavených v cizí měně;

d) podmínky, na základě nichž si obchodník vyhrazuje právo jednostranně měnit 
podmínky smlouvy na dobu neurčitou, pokud má povinnost o tom spotřebitele 
patřičně informovat a pokud má spotřebitel možnost smlouvu ukončit.
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PŘÍLOHA IV
Zrušené směrnice a seznam jejich následných změn

(uvedené v článku 47)
Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 
20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele
v případě smluv uzavřených mimo obchodní
prostory

Úř. věst. L 372, 31. 12. 1985, s. 31.

Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 
1993 o nepřiměřených podmínkách ve 
spotřebitelských smlouvách

Úř. věst. L 95, 21. 4. 1993, s. 29.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
97/7/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/29/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007

Úř. věst. L 144, 4. 6. 1997, s. 19.

Úř. věst. L 271, 9. 10. 2002, s. 16.

Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 29.

Úř. věst. L 319, 5. 12. 2007, s. 1.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
1999/44/ES

Úř. věst. L 171, 7. 7. 1999, s. 12.

PŘÍLOHA IV
SROVNÁVACÍ TABULKA

(vloží se později)


