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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***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 existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího 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 alternativním řešení sporů
u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů) 
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0793),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0454/2011),

– s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality Senátem Nizozemského království a Spolkovou radou 
Spolkové republiky Německo, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není
v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
28. března 20121,

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

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru 
pro právní záležitosti (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu 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 a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s čl. 26 odst. 2 SFEU vnitřní 
trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic,
v němž je zajištěn volný pohyb zboží
a služeb. Aby měli spotřebitelé důvěru ve 
vnitřní trh a aby využívali jeho výhod, je 
nezbytné, aby měli přístup k jednoduchým
a levným způsobům řešení sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb. To se vztahuje 
na transakce uskutečněné offline i online
a je to důležité zejména v případě, že 
spotřebitelé nakupují v zahraničí.

(2) V souladu s čl. 26 odst. 2 SFEU vnitřní 
trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic,
v němž je zajištěn volný pohyb zboží
a služeb. Vnitřní trh by měl spotřebitelům 
přinášet přidanou hodnotu v podobě vyšší 
kvality, větší rozmanitosti, přiměřených 
cen a vysokých bezpečnostních norem pro 
zboží a služby, čímž by se měla podpořit 
větší úroveň ochrany spotřebitelů. 

Or. en

Odůvodnění

Objasňuje konkrétní přínosy, které by měl vnitřní trh přinášet spotřebitelům. 

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Roztříštěnost vnitřního trhu 
poškozuje konkurenceschopnost, růst
a vytváření pracovních míst v Unii.
Odstranění přímých i nepřímých 
překážek, které brání řádnému fungování 
vnitřního trhu, a zvýšení důvěry občanů 
mají zásadní význam pro dokončení 
vnitřního trhu. 

Or. en

Odůvodnění

Účelem vnitřního trhu je vytvořit napříč vnitrostátními hranicemi prostor, v rámci něhož se 
mohou občané a podniky volně pohybovat a uplatňovat svá práva; vysoká míra roztříštěnosti 
však přináší nedostatky, které jsou příčinou frustrace občanů. 
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Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Přetrvávající překážky a mezery, jako 
je nedostatek informací, různý stupeň 
rozvoje systémů alternativního řešení 
sporů v různých zeměpisných oblastech
a odvětvích a roztříštěná
a nekoordinovaná regulace, oslabují 
důvěru spotřebitelů při nákupech, 
zejména pokud jde o přeshraniční 
nákupy. Ze stejných důvodů obchodníci 
neprovozují přeshraniční prodej, což 
oslabuje jejich konkurenceschopnost 
oproti obchodníkům v členských státech, 
kde takovéto postupy existují. 

Or. en

Odůvodnění

Obrovské mezery v legislativě, provádění a informovanosti v rámci trhu způsobují, že není 
plně využito jeho potenciálu. Zejména s ohledem na to, že je alternativní řešení sporů tak
nerovnoměrně rozvinuto, je nutné přijmout opatření na evropské úrovni, aby se zajistil rovný 
přístup spotřebitelů ke kvalitním postupům alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Zajištění přístupu k jednoduchým, 
účinným, rychlým a levným způsobům 
řešení domácích i přeshraničních sporů, 
které se vyskytnou při prodeji zboží či 
poskytování služeb, by mělo přinést 
prospěch spotřebitelům, a posílit tak jejich 
důvěru v trh. Tento přístup by se měl 
vztahovat na transakce uskutečněné na 
internetu i mimo něj a má velký význam 
zejména v případě, že spotřebitelé 
nakupují v zahraničí.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud občané získají větší důvěru v to, že budou moci v rámci Unie v případě problémů 
dosáhnout nápravy, zvýší to jejich účast na trhu, přičemž se jim zajistí přístup k širšímu 
spektru produktů a podpoří se hospodářský růst. 

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Alternativní řešení sporů nabízí 
jednoduché, rychlé a finančně nenáročné 
mimosoudní urovnání sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky. Alternativní 
řešení sporů však není dosud dostatečně 
vyvinuté v celé Evropské unii. Aby mohli 
spotřebitelé plně využívat potenciál 
alternativního řešení sporů, je nezbytné, 
aby bylo k dispozici pro všechny typy 
spotřebitelských sporů, aby úroveň kvality 
postupů alternativního řešení sporů byla 
vyrovnaná a aby spotřebitelé a obchodníci
o těchto postupech měli povědomí. Je 
rovněž nezbytné, aby subjekty 
alternativního řešení sporů řešily 
přeshraniční spory účinně.

(3) Alternativní řešení sporů nabízí 
jednoduché, rychlé a finančně nenáročné 
mimosoudní urovnání sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky. Alternativní 
řešení sporů však není v členských státech 
dosud dostatečně a jednotně vyvinuté. Je 
politováníhodné, že i přes doporučení 
Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998
o zásadách pro orgány příslušné pro 
mimosoudní urovnávání spotřebitelských 
sporů1 a doporučení Komise 2001/310/ES
o zásadách pro mimosoudní orgány při 
řešení spotřebitelských sporů dohodou2

nebyly mechanismy pro alternativní řešení 
sporů doposud správně zavedeny, ani 
uspokojivě nefungují ve všech 
zeměpisných oblastech či podnikatelských 
odvětvích v Unii. Spotřebitelé a obchodníci
dosud nemají povědomí o existujících 
alternativních mechanismech nápravy, 
přičemž jen velmi malé procento občanů 
ví, jak podat stížnost k subjektu 
alternativního řešení sporů.
_____________
1Úř. věst. L 115, 17.4.1998.
2 Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 56.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nesystematické využívání 
mechanismů alternativního řešení sporů, 
jejich nerovnoměrná kvalita a různý 
stupeň povědomí o nich v rámci členských 
států vyžadují, aby byla přijata opatření 
na úrovni Unie. Tato směrnice by měla 
vytvořit standardy kvality pro subjekty 
alternativního řešení sporů tím, že stanoví 
minimální úroveň harmonizace různých 
mechanismů alternativního řešení sporů
v rámci Unie, čímž by se zaručila jednotná 
úroveň ochrany a práv spotřebitelů jak při 
domácích, tak i přeshraničních sporech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Mají-li spotřebitelé plně využívat 
potenciálu vnitřního trhu, měly by být 
mechanismy alternativního řešení sporů
k dispozici u všech typů vnitrostátních
a přeshraničních sporů, na které se 
vztahuje tato směrnice, postupy 
alternativního řešení sporů by měly 
splňovat jednotné minimální standardy 
kvality v celé Unii a spotřebitelé
a obchodníci by měli mít povědomí
o existenci takovýchto postupů. S ohledem 
na zvýšený přeshraniční obchod a pohyb 
osob je rovněž důležité, aby subjekty 
alternativního řešení sporů řešily 
přeshraniční spory účinným způsobem. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Jak uvedl Evropský parlament ve 
svém usnesení ze dne 25. října 2011
o alternativním řešení sporů
v občanských, obchodních a rodinných 
věcech1 a ve svém usnesení ze dne 20. 
května 2010 o vytvoření jednotného trhu 
pro spotřebitele a občany2, měl by jakýkoli 
celostní přístup k jednotnému trhu
v rámci svých priorit vytvářet jednoduché, 
cenově dostupné, účelné a dostupné 
systémy nápravy.
__________
1Přijaté texty, P7_TA(2011)0449.
2Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament soustavně vyzývá k přijetí legislativních opatření k zajištění přístupu 
spotřebitelů k alternativnímu řešení sporů. 

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise ve svém Aktu o jednotném trhu 
identifikovala právní předpisy
o alternativním řešení sporů, které zahrnují 
rozměr elektronického obchodu, jako jeden
z dvanácti nástrojů k podnícení 
hospodářského růstu a posílení důvěry
v jednotný trh.

(4) Komise ve svém Aktu o jednotném trhu 
identifikovala právní předpisy
o alternativním řešení sporů, které zahrnují 
rozměr elektronického obchodu, jako jeden
z dvanácti nástrojů k podnícení 
hospodářského růstu, posílení důvěry
v jednotný trh a pokroku směrem k jeho 
dokončení.

Or. en



PR\899148CS.doc 11/67 PE487.749v01-00

CS

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropská rada vyzvala Parlament
a Radu, aby do konce roku 2012 přijaly 
první soubor prioritních opatření, která 
mají přinést nový impuls jednotnému trhu.

(5) Evropská rada vyzvala Parlament
a Radu, aby do konce roku 2012 přijaly 
první soubor prioritních opatření, která 
mají přinést nový impuls jednotnému trhu.
Rada zdůraznila význam elektronického 
obchodu a souhlasí s tím, že by systém 
alternativního řešení sporů měl nabídnout 
jak spotřebitelům, tak obchodníkům 
jednoduchou a rychlou nápravu s nízkými 
náklady. Úspěšné provádění tohoto 
systému vyžaduje trvalý politický závazek
a podporu veškerých aktérů, aniž by se 
činily kompromisy, pokud jde o cenovou 
dostupnost, transparentnost, flexibilitu, 
rychlost a kvalitu rozhodování subjektů 
alternativního řešení sporů spadajících do 
působnosti této směrnice;

Or. en

Odůvodnění

K naplnění potenciálu alternativního řešení sporů bude nutné, aby Komise, Parlament a Rada
v plné míře přijaly svůj závazek a odpovědnost. Především pak členské státy musí dohlížet na 
řádné provádění této směrnice. 

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) S ohledem na rostoucí význam 
internetového obchodu, a především 
přeshraničního obchodu jako pilíře 
hospodářské činnosti v Unii, je nezbytné 
zajistit dobré fungování systému 
alternativního řešení sporů a řádně 
integrovaný rámec pro řešení sporů 
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online v případě smluvních sporů v rámci 
internetového obchodu, aby se splnil cíl 
Aktu o jednotném trhu, kterým je posílení 
důvěry občanů ve vnitřní trh. 

Or. en

Odůvodnění

Obchodování přes internet se sice stalo v EU důležitým pilířem hospodářské činnosti, ovšem 
mnoho spotřebitelů a obchodníků stále s internetovým nákupem a prodejem váhá, jelikož se 
obávají toho, že v případě sporu nedosáhnou nápravy.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Tato směrnice a nařízení ... 
*Evropského parlamentu a Rady ze dne 
...** o online řešení spotřebitelských sporů
(nařízení o online řešení spotřebitelských 
sporů) představují dva propojené
a doplňující se návrhy. Platforma pro 
řešení sporů vzniklých při obchodování 
přes internet představuje nástroj, který 
spotřebitelům a obchodníkům poskytne 
jednotný postup pro mimosoudní řešení 
sporů vzniklých online, přičemž ji budou 
podporovat kvalitní subjekty 
alternativního řešení sporů v celé Unii.
Řádné fungování platformy pro řešení 
sporů vzniklých při internetovém 
obchodování je možné pouze tehdy, pokud 
se dosáhne využívání mechanismů 
alternativního řešení sporů.
_____________
*Úř. věst.: vložte prosím referenční číslo. 
** Úř. věst: vložte prosím datum přijetí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Rozvoj dobře fungujícího 
alternativního řešení sporů uvnitř Evropské 
unie je nutný k posílení důvěry spotřebitelů 
ve vnitřní trh, včetně v oblasti 
elektronického obchodování. Tento rozvoj 
by měl stavět na stávajících postupech 
alternativního řešení sporů v členských 
státech, přičemž by měl respektovat jejich 
právní tradice.

(6) Rozvoj dobře fungujícího 
alternativního řešení sporů uvnitř Evropské 
unie je nutný k posílení důvěry spotřebitelů 
ve vnitřní trh, včetně v oblasti 
elektronického obchodování, a k realizaci 
potenciálu a příležitostí, které nabízí 
přeshraniční a internetový obchod. Tento 
rozvoj by měl stavět na stávajících 
postupech alternativního řešení sporů
v členských státech, přičemž by měl 
respektovat jejich právní tradice. Jak 
stávající, tak i nově vytvořené řádně 
fungující subjekty pro řešení sporů, které 
splňují minimální kritéria kvality 
stanovená v této směrnici, by měly být 
označovány jako „subjekty alternativního 
řešení sporů“.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění rovných podmínek bude možná třeba nově vytvořit nové subjekty pro alternativní 
řešení sporů, jak jsou definovány v této směrnici, nebo adaptovat již existující subjekty tak, 
aby splňovaly požadavky této směrnice. 

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory mezi spotřebiteli
a obchodníky, které vzniknou v souvislosti
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb ve všech hospodářských odvětvích. 
To by mělo zahrnovat stížnosti předložené 
spotřebiteli proti obchodníkům, ale také
stížnosti předložené obchodníky proti
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla 

(7) Tato směrnice by se měla vztahovat na 
smluvní spory zahájené spotřebiteli vůči 
obchodníkům, které vzniknou v souvislosti
s prodejem zboží nebo poskytováním 
služeb, a to jak na internetu, tak i mimo 
něj, ve všech hospodářských odvětvích. 
Tato směrnice by se neměla vztahovat na 
jakékoli spory či stížnosti předložené 
obchodníky proti spotřebitelům ani na 
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vztahovat na spory mezi obchodníky; 
neměla by však bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

spory mezi obchodníky; tato směrnice by 
však neměla bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

Or. en

Odůvodnění

Případy, kdy obchodníci podávají stížnosti na spotřebitele, by měly být z působnosti této 
směrnice vyloučeny, neboť obchodníci mají k dispozici již dostatek prostředků, jak takovéto 
spory řešit. 

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tato směrnice by měla mít přednost 
před právními předpisy Unie, které 
obsahují ustanovení, jejichž cílem je 
podpořit vytváření subjektů alternativního 
řešení sporů v konkrétním odvětví. Pokud 
právní předpisy pro jednotlivá odvětví 
nařizují vytváření těchto subjektů, měla by 
tato směrnice mít přednost pouze
v rozsahu, v jakém tyto právní předpisy 
nezajišťují alespoň rovnocennou úroveň 
ochrany spotřebitele.

(10) Tato směrnice by měla mít přednost 
před právními předpisy Unie, které 
obsahují ustanovení, jejichž cílem je 
podpořit vytváření subjektů alternativního 
řešení sporů v konkrétním odvětví. Pokud 
právní předpisy pro jednotlivá odvětví 
nařizují vytváření subjektů alternativního 
řešení sporů, měla by tato směrnice mít 
přednost pouze v rozsahu, v jakém právní 
předpisy týkající se daného odvětví
nezajišťují alespoň rovnocennou úroveň 
ochrany spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Subjekty alternativního řešení sporů se 
značně liší v rámci celé Unie i v rámci 
členských států. Tato směrnice by se měla 
vztahovat na veškeré subjekty, které jsou 

(11) Subjekty alternativního řešení sporů se 
značně liší v rámci celé Unie i v rámci 
členských států. Tato směrnice by se měla 
vztahovat na veškeré subjekty, které 
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zřízeny na trvalém základě a nabízí řešení 
sporu prostřednictvím postupu 
alternativního řešení sporů. Rozhodčí 
řízení, jež vzniklo mimo rámec subjektu 
alternativního řešení sporů ad hoc pro 
konkrétní spor mezi spotřebitelem
a obchodníkem, by nemělo být považováno 
za postup alternativního řešení sporů.

splňují ustanovení této směrnice, jsou 
oznámeny Komisi a členským států
a nabízí řešení sporu prostřednictvím 
postupu alternativního řešení sporů 
Rozhodčí řízení, jež vzniklo mimo rámec 
subjektu alternativního řešení sporů ad hoc 
pro konkrétní spor mezi spotřebitelem
a obchodníkem, by nemělo být považováno 
za postup alternativního řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Členské státy by měly zajistit, aby 
spory, na něž se vztahuje tato směrnice, 
mohly být předloženy subjektu 
alternativního řešení sporů, který splňuje 
požadavky stanovené v této směrnici. 
Členské státy by měly mít možnost
splňovat tuto povinnost tím, že budou 
vycházet ze stávajících subjektů 
alternativního řešení sporů a v případě 
potřeby upraví jejich působnost nebo tím, 
že stanoví vytvoření nových subjektů 
alternativního řešení sporů. Tato směrnice 
by neměla zavazovat členské státy, aby 
vytvořily zvláštní subjekt alternativního 
řešení sporů v každém maloobchodním 
odvětví. Členské státy by měly mít 
možnost stanovit vytvoření zbytkového 
subjektu alternativního řešení sporů, který 
se bude zabývat spory, pro jejichž řešení 
není příslušný žádný zvláštní subjekt.

(13) Členské státy by měly zajistit, aby 
smluvní spory, na něž se vztahuje tato 
směrnice, mohly být předloženy subjektu 
alternativního řešení sporů, který splňuje 
kritéria kvality stanovená v této směrnici. 
Členské státy by mohly také splňovat tuto 
povinnost tím, že budou vycházet ze 
stávajících řádně fungujících subjektů 
alternativního řešení sporů a upraví jejich 
působnost tak, aby v případě potřeby 
splňovaly ustanovení této směrnice, nebo 
tím, že stanoví vytvoření nových subjektů 
alternativního řešení sporů. Tato směrnice 
by neměla zavazovat členské státy, aby 
vytvořily zvláštní subjekt alternativního 
řešení sporů v každém maloobchodním 
odvětví. Členské státy by měly stanovit 
vytvoření zbytkového subjektu 
alternativního řešení sporů, který se bude 
zabývat spory, pro jejichž řešení není 
příslušný žádný zvláštní subjekt.

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Touto směrnicí by neměli být dotčeni 
obchodníci, kteří jsou usazeni v členském 
státě, v němž působí subjekt alternativního 
řešení sporů, jenž se nachází v jiném 
členském státě. Členské státy by měly 
podporovat rozvoj takových subjektů.

(14) Touto směrnicí by neměli být dotčeni 
obchodníci, kteří jsou usazeni v členském 
státě, v němž působí subjekt alternativního 
řešení sporů, jenž se nachází v jiném 
členském státě. Členské státy by měly 
podporovat rozvoj takových nadnárodních
a celoevropských systémů řešení sporů, 
kdy jsou obchodníci z různých zemí
součástí stejného systému alternativního 
řešení sporů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Touto směrnicí by neměla být dotčena 
možnost členských států zachovat nebo 
zavést postupy alternativního řešení sporů 
zabývající se zároveň totožnými nebo 
podobnými spory mezi obchodníkem
a několika spotřebiteli. Tyto postupy lze 
vnímat jako úvodní krok k dalšímu rozvoji 
postupů kolektivního alternativního řešení 
sporů uvnitř Evropské unie.

(15) Touto směrnicí by neměla být dotčena 
možnost členských států zachovat nebo 
zavést postupy alternativního řešení sporů 
zabývající se zároveň totožnými nebo 
podobnými spory mezi obchodníkem
a několika spotřebiteli. Tyto postupy lze 
vnímat jako úvodní krok k dalšímu rozvoji 
postupů kolektivního alternativního řešení 
sporů uvnitř Evropské unie. Existence 
účinného systému pro kolektivní žaloby
a možnost snadného využití alternativního 
řešení sporů by se měly doplňovat a tyto 
dva postupy by se neměly vzájemně 
vylučovat. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Důvěrnost a soukromí by měly být 
respektovány v průběhu celého postupu 
alternativního řešení sporů. Nicméně by 
mělo být povoleno zveřejnění konečných 
rozhodnutí exemplární povahy, a to při 
dodržení veškerých zákonných povinností 
týkajících se důvěrnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Alternativní řešení sporů by mělo v co největší míře usilovat o zvýšení norem v oblasti 
osvědčených postupů v rámci daného odvětví, a to tím, že budou zveřejňována exemplární 
rozhodnutí týkající se obzvláště významných sporů, čímž se usnadní výměna informací
a osvědčených postupů v oblasti práv spotřebitelů v rámci daných odvětví. 

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Členské státy by měly zajistit, aby 
subjekty alternativního řešení sporů řešily 
spory způsobem, který je spravedlivý, 
praktický a vyvážený, jak vůči spotřebiteli, 
tak i obchodníkovi, a to na základě 
objektivního posouzení okolností, za nichž 
je stížnost podána, a při patřičném 
zohlednění práv zúčastněných stran. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li se dosáhnout toho, aby občané a obchodníci měli důvěru v subjekty alternativního 
řešení sporů, musí tyto subjekty řešit spory spravedlivým a objektivním způsobem. 
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Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) Nezávislost a integrita subjektů 
alternativního řešení sporů má zásadní 
význam pro to, aby občané EU nabyli 
důvěry, že mechanismy alternativního 
řešení sporů jim zaručí spravedlivý
a nezávislý výsledek. Osoba či kolegiátní 
orgán odpovědný za subjekt 
alternativního řešení sporů by měly být 
nezávislé na jakýchkoli osobách či 
subjektech, které by mohly mít na daném 
výsledku zájem, a neměly by být v žádném 
konfliktu zájmů, který by mohl ohrozit 
spravedlivost, nestrannost a nezávislost 
jejich rozhodnutí. 

Or. en

Odůvodnění

Pro spotřebitele je naprosto zásadní, aby věřili, že subjekty alternativního řešení sporů jsou 
naprosto nezávislé a nejsou ovlivňovány žádnou ze stran sporu. Je proto nanejvýš důležité, 
aby byla zásada nezávislosti v této směrnici uvedena.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací, 
jejichž je jedna ze stran členem.

(17) Fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů by měly být 
považovány za nestranné, pouze pokud 
nemohou podléhat tlaku, který by mohl 
ovlivnit jejich postoj ke sporu. Je zejména 
nezbytné zajistit, aby tento tlak nebyl 
vyvíjen v případě, kdy jsou subjekty 
alternativního řešení sporů financovány 
jednou ze stran sporu nebo organizací, 
jejichž je jedna ze stran členem. Proto by 
postupy, kdy je fyzická osoba odpovědná 
za řešení sporu zaměstnána obchodníkem 
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či pobírá jiné formy odměn výhradně od 
něj, neměly být považovány za postupy 
alternativního řešení sporů ve smyslu této 
směrnice, a tudíž by měly být vyloučeny
z její působnosti. Tato směrnice by však 
neměla mít vliv na možnost 
podnikatelských sdružení subjekt 
alternativního řešení sporů financovat. 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění transparentnosti 
subjektů a postupů alternativního řešení 
sporů je nezbytné, aby strany obdržely 
veškeré informace, které potřebují k tomu, 
aby učinily informované rozhodnutí před 
vlastním zapojením do postupu 
alternativního řešení sporů.

(18) Subjekty alternativního řešení sporů 
by měly být dostupné a transparentní. Za 
účelem zajištění transparentnosti subjektů
a postupů alternativního řešení sporů je 
nezbytné, aby strany obdržely jednoznačné
a srozumitelné informace, které potřebují
k tomu, aby učinily informované 
rozhodnutí před vlastním zapojením do 
postupu alternativního řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být účinné. Měly by stanovit 
jednoduché a rychlé řízení, jehož délka 
obecně nepřesahuje 90 dnů. Subjekt 
alternativního řešení sporů by měl mít 
možnost tuto dobu prodloužit v případě, že 
to vyžaduje složitost příslušného sporu.

(19) Řádně fungující subjekt 
alternativního řešení sporů by měl uzavřít 
řízení týkající se sporů souvisejících
s internetovými i ostatními obchody
v krátké časové lhůtě 90 kalendářních dnů 
ode dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporu oficiálně daný postup zahájí.
V případě některých odborných či velmi 
složitých sporů může subjekt 
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alternativního řešení sporů potřebovat 
více času, aby objektivně zvážil veškeré 
aspekty daného případu, a měl by mít 
možnost na základě vlastního uvážení 
lhůtu 90 dnů prodloužit, aby tak zajistil, že 
bude rozhodnutí tohoto sporu kvalitní. 

Or. en

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů mají být rychlou, neformální a levnou alternativou 
soudů. Z tohoto důvodu by měly subjekty alternativního řešení sporů učinit veškeré kroky
k tomu, aby zajistily, že spory budou řešeny v co nejranější fázi lhůty, která je stanovena na 
90 dnů a může být na základě řádného odůvodnění prodloužena. 

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné nebo spojené
s mírnými náklady pro spotřebitele, aby 
využívání těchto postupů zůstalo pro 
spotřebitele i nadále ekonomicky 
přiměřené.

(20) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být bezplatné. V případě, kdy jsou 
náklady účtovány, měly by být přiměřené, 
vyvážené a mírné, aby se zaručilo, že 
postupy alternativního řešení sporů budou 
pro spotřebitele dostupné a atraktivní
a budou pro ně spojeny s nízkými 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

S cílem nabízet dostupnou alternativu k soudním řízením by měly být obecně postupy 
alternativního řešení sporů pro spotřebitele bezplatné. Nicméně v případě, kdy tomu tak není, 
by účtované náklady měly být realistické a přiměřeně nízké. 

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Postupy alternativního řešení sporů by (21) Postupy alternativního řešení sporů by 
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měly být rovné, aby strany sporu byly plně 
informovány o svých právech a důsledcích 
rozhodnutí, jež v souvislosti s postupem 
alternativního řešení sporů učiní.

měly být rovné, aby strany sporu byly plně 
informovány o svých právech a důsledcích 
rozhodnutí, jež v souvislosti s postupem 
alternativního řešení sporů učiní. Obě 
strany by také měly mít možnost předložit 
své informace a důkazy, aniž by musely 
být fyzicky přítomny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Právo na účinnou právní ochranu
a spravedlivý proces jsou základní práva 
zaručená v článku 47 Listiny základních 
práv Evropské unie. Postupy 
alternativního řešení sporů by proto 
neměly nahrazovat soudní řízení a neměly 
by zbavovat spotřebitele nebo obchodníky 
jejich práva obrátit se při zjednávání 
nápravy na soudy. Nic v této směrnici by 
proto nemělo bránit stranám sporu ve 
výkonu jejich práva na přístup
k soudnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Dohoda mezi spotřebitelem
a obchodníkem o předání stížnosti 
subjektu alternativního řešení sporů by 
neměla být pro spotřebitele závazná, 
pokud byla uzavřena před vznikem sporu 
nebo pokud spotřebiteli upírá právo 
na soudní řešení sporu. Pokud jde
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o subjekty alternativního řešení sporů, 
které vydávají rozhodnutí, měla by být 
jejich rozhodnutí pro strany sporu 
závazná, pouze pokud byly o závazné 
povaze rozhodnutí předem informovány
a pokud s tím výslovně souhlasily.

Or. en

Odůvodnění

Postupy alternativního řešení sporů nesmí bránit občanům v tom, aby se domáhali 
spravedlnosti na základě svého práva řešit spor právní cestou. Zásada svobody zajistí, aby 
postupy subjektů alternativního řešení sporů tato práva neomezovaly.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) V případě postupů alternativního 
řešení sporů, které vydávají závazná 
rozhodnutí, by měli mít spotřebitelé 
zajištěnu minimálně stejnou úroveň 
ochrany, kterou jim poskytují povinná 
ustanovení právních předpisů členského 
státu, v němž má dotyčný subjekt 
alternativního řešení sporu sídlo.
V případě přeshraničních sporů nesmí být 
spotřebitel zbaven v důsledku řešení 
přijatého subjektem alternativního řešení 
sporů ochrany, kterou mu poskytují 
povinná ustanovení právních předpisů 
členského státu, v němž má spotřebitel své 
obvyklé bydliště.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na spory, kdy je stranám stanoveno řešení, je nutné přijmout zásadu zákonnosti, 
aby se zajistilo, že spotřebitelé nebudou zbaveni ochrany, kterou jim poskytují povinná 
ustanovení právních předpisů.
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Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21d) Členské státy by měly zajistit, aby 
stranám, jež se rozhodnou využít možnosti 
alternativního řešení sporů, nebránilo
v pozdějším zahájení soudního řízení ve 
věci daného sporu to, že v průběhu 
mimosoudního řešení sporu již uplynula 
promlčecí nebo prekluzivní lhůta. Proto se 
doba trvání soudní prekluzivní či 
promlčecí lhůty po dobu alternativního 
řešení sporu pozastaví.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelům využívajícím postupů alternativního řešení sporů by nemělo bránit v zahájení 
soudního řízení týkajícího se stejného sporu to, že v průběhu mimosoudního řešení vypršela 
promlčecí či prekluzivní lhůta. 

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21e) Mají-li subjekty alternativního 
řešení sporů být udržitelné a fungovat 
účinně, měly by dostávat patřičné 
finanční prostředky na provádění svých 
činností. Mohou být financovány
z veřejných či soukromých prostředků 
nebo z obou zdrojů zároveň. 

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 f (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21f) Kdykoli je to možné, by Komise měla 
vyčleňovat nezbytné finanční prostředky
z programu Spotřebitelé na období 
2014−2020, aby poskytla finanční 
prostředky pro vytvoření nových subjektů, 
vzdělávání prostředníků nebo dalšího 
podpůrného personálu, a mimo jiné pro 
poskytování informací a pomoci
spotřebitelům. Stávající zdroje a kontaktní 
místa by měly být organizovány 
efektivnějším způsobem, aby 
zpřístupňovaly informace občanům. 

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na nadcházející program Spotřebitelé na období 2014–2020 by Komise měla 
vyčlenit nezbytné prostředky na provádění této směrnice a na vytvoření systému 
alternativního řešení sporů v rámci celé Unie. 

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jakmile vznikne spor, je nezbytné, aby 
byli spotřebitelé schopni rychle určit, které 
subjekty alternativního řešení sporů jsou 
příslušné pro vyřízení jejich stížnosti, a aby 
věděli, zda se dotčený obchodník bude 
účastnit řízení předloženého subjektu 
alternativního řešení sporů. Obchodníci by 
proto měli tyto informace poskytnout
v hlavních obchodních dokladech a, mají-
li internetové stránky, na těchto 
internetových stránkách. Touto povinností 
by neměly být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. t), 
čl. 7 odst. 1 a článek 8 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2011/83/EU ze dne 25. října 2011
o právech spotřebitelů. V čl. 6 odst. 1 
písm. t) směrnice 2011/83/EU se stanoví, 

(22) Jakmile vznikne spor, je nezbytné, aby 
byli spotřebitelé schopni rychle určit, které 
subjekty alternativního řešení sporů jsou 
příslušné pro vyřízení jejich stížnosti, a aby 
věděli, zda se dotčený obchodník bude 
účastnit řízení předloženého subjektu 
alternativního řešení sporů. Obchodníci, 
kteří se zavážou využívat subjektů 
alternativního řešení sporů, by měli 
spotřebitele informovat o adrese či 
internetových stránkách příslušného 
subjektu či příslušných subjektů 
alternativního řešení sporů, pod něž 
spadají. Tyto informace by měly být 
uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka jasným, pochopitelným
a snadno a trvale přístupným způsobem, 
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že v případě spotřebitelských smluv 
uzavřených na dálku nebo mimo 
obchodní prostory musí být spotřebitel 
před uzavřením smlouvy obchodníkem 
informován o možnosti využití 
mechanismu mimosoudního urovnání 
stížností a nápravy, který se na 
obchodníka vztahuje, a o způsobu 
přístupu k němu. V čl. 7 odst. 1 směrnice 
2011/83/EU se stanoví, že v případě smluv 
uzavřených mimo obchodní prostory musí 
být tyto informace poskytnuty na papíře 
nebo, pokud s tím zákazník souhlasí, na 
jiném trvalém nosiči.

pokud takovéto stránky existují,
a ve všeobecných podmínkách smluv
o prodeji zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem
a spotřebitelem a v dalších příslušných 
dokumentech, např. dokumentech 
vydaných před uzavřením smlouvy, 
na fakturách a stvrzenkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Touto povinností uvedenou
v předcházejícím bodu odůvodnění 
týkající se podávání informací by neměly 
být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. t), čl. 7 odst. 
1 a článek 8 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. 
října 2011 o právech spotřebitelů1. V čl. 6 
odst. 1 písm. t) uvedené směrnice se 
stanovuje, že v případě spotřebitelských 
smluv uzavřených na dálku nebo mimo 
obchodní prostory musí být spotřebitel 
před uzavřením smlouvy obchodníkem 
informován o možnosti využití 
mechanismu mimosoudního urovnání 
stížností a nápravy, který se na 
obchodníka vztahuje, a o způsobu 
přístupu k němu. V čl. 7 odst. 1 směrnice 
2011/83/EU se stanovuje, že v případě 
smluv uzavřených mimo obchodní
prostory musí být tyto informace 
poskytnuty v papírové podobě nebo, pokud
s tím zákazník souhlasí, na jiném trvalém 
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nosiči.
______________
1 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Členské státy by měly mít možnost 
na základě vlastního uvážení subjektům 
alternativního řešení sporů dovolit, aby 
zavedly či zachovaly pravidla postupu, 
která jim umožní, aby fungovaly účinným
a efektivním způsobem, a to za podmínky, 
že budou dodržena ustanovení této 
směrnice. 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Členské státy by měly moci přijímat 
či zachovávat v platnosti vnitrostátní 
předpisy, které stanovují vyšší standardy 
kvality, než jsou harmonizované 
minimální standardy stanovené v této 
směrnici. 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23c) S cílem snížit zbytečnou zátěž pro 
systém alternativního řešení sporů by 
veškeří zúčastnění aktéři měli podporovat 
spotřebitele v tom, aby se předtím, než 
podají stížnost k subjektu alternativního 
řešení sporů nebo než se obrátí na soud,
pokusili řešit spor s obchodníkem smírně. 
Vnitřní systémy pro podávání stížností
v rámci jednotlivých podniků mohou 
představovat účinný způsob řešení 
stížností a zabránit tomu, aby se spory
v pozdější fázi vyhrotily. 

Or. en

Odůvodnění

Veškeří zúčastnění aktéři by měli spotřebitele podporovat v tom, aby dobrovolně kontaktovali 
daného obchodníka a využívali podnikové systémy pro řešení stížností, což by měl být první 
krok v rámci hierarchického systému. To může přinést rychlé vyřešení sporu a, pokud je 
dosaženo oboustranně přijatelného výsledku, může se zabránit tomu, aby se spor řešil 
prostřednictvím subjektu alternativního řešení sporů. 

Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23d) Členské státy by měly do vytváření 
systému alternativního řešení sporů a do 
jeho řízení zapojit zástupce 
spotřebitelských a podnikatelských 
organizací, zejména v souvislosti se 
zásadami nestrannosti a nezávislosti. 

Or. en

Odůvodnění

Zapojení zástupců spotřebitelů a podnikatelů do vytváření a řízení systému alternativního 
řešení sporů zajistí systému větší důvěryhodnost u spotřebitelů i obchodníků a přispěje
k dodržování kritérií nestrannosti a nezávislosti. 



PE487.749v01-00 28/67 PR\899148CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Úzká spolupráce mezi subjekty 
alternativního řešení sporů a vnitrostátními 
orgány pověřenými prosazováním právních 
předpisů Unie v oblasti ochrany 
spotřebitele by měla posílit účinné 
uplatňování těchto právních předpisů Unie.

(26) Úzká spolupráce mezi Komisí,
subjekty alternativního řešení sporů
a vnitrostátními orgány pověřenými 
prosazováním právních předpisů Unie
v oblasti ochrany spotřebitele by měla 
posílit účinné uplatňování těchto právních 
předpisů Unie. Komise by měla usnadnit 
administrativní spolupráci mezi členskými 
státy a subjekty alternativního řešení 
sporů tím, že bude pořádat pravidelné 
schůze s různými zúčastněnými aktéry za 
účelem výměny osvědčených postupů
a odborných znalostí mezi subjekty 
alternativního řešení sporů a za účelem 
diskusí o všech problémech, které 
vyvstanou v rámci fungování systémů 
alternativního řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno, že subjekty 
alternativního řešení sporů fungují řádně
a efektivně, měly by být důkladně 
sledovány. Komise a příslušné orgány 
podle této směrnice by měly zveřejnit
a aktualizovat seznam subjektů 
alternativního řešení sporů, které jsou
v souladu s touto směrnicí. Ostatní 
subjekty, například subjekty alternativního 
řešení sporů, sdružení spotřebitelů, 
obchodní sdružení a síť evropských 
spotřebitelských center, by tento seznam 
měly rovněž zveřejnit. Kromě toho by 
příslušné orgány měly pravidelně 

(27) Aby bylo zajištěno, že subjekty 
alternativního řešení sporů fungují řádně
a efektivně, měly by členské státy 
jmenovat příslušný orgán či orgány, které 
by důkladně tyto subjekty sledovaly
a dohlížely na ně. Komise a příslušné 
orgány podle této směrnice by měly 
zveřejnit a aktualizovat seznam subjektů 
alternativního řešení sporů, které jsou
v souladu s touto směrnicí. Ostatní 
subjekty, například subjekty alternativního 
řešení sporů, sdružení spotřebitelů, 
obchodní sdružení a síť evropských 
spotřebitelských center, by tento seznam 
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zveřejňovat zprávy o vývoji a fungování 
subjektů alternativního řešení sporů. 
Podklady pro vypracování těchto zpráv by 
příslušným orgánům měly oznamovat 
subjekty alternativního řešení sporů. 
Členské státy by měly podporovat subjekty 
alternativního řešení sporů v tom, aby tyto 
informace poskytovaly, a to 
prostřednictvím doporučení Komise 
2010/304/EU o používání harmonizované 
metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností
a dotazů spotřebitelů.

měly rovněž zveřejnit. Kromě toho by 
příslušné orgány měly pravidelně 
zveřejňovat zprávy o vývoji a fungování 
subjektů alternativního řešení sporů
v jejich členských státech, přičemž tyto 
zprávy bude sledovat a pravidelně 
hodnotit Komise. Podklady pro 
vypracování těchto zpráv by příslušným 
orgánům měly oznamovat subjekty 
alternativního řešení sporů. Členské státy 
by měly podporovat subjekty 
alternativního řešení sporů v tom, aby tyto 
informace poskytovaly, a to 
prostřednictvím doporučení Komise 
2010/304/EU o používání harmonizované 
metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností
a dotazů spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Poskytne-li se subjektům 
alternativního řešení sporů evropská 
značka jakosti, zvýší se důvěra občanů
a jejich přesvědčení o kvalitě systému 
alternativního řešení sporů, zejména při 
přeshraničních nákupech. Snadno 
rozpoznatelná značka evropské jakosti by 
měla spotřebitelům zaručit, že příslušný 
subjekt alternativního řešení sporů 
splňuje kritéria kvality stanovená v této 
směrnici. 

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27b) S cílem zaručit účinné
a koordinované provádění této směrnice 
by Komise poté, co provede konzultace
s Evropským parlamentem, Radou
a příslušnými zainteresovanými stranami, 
měla vypracovat pokyny ohledně kritérií 
kvality, a to v zájmu zvýšení celkové 
účinnosti subjektů alternativního řešení 
sporů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Článek 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice má přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby 
spory mezi spotřebiteli a obchodníky
mohly být předkládány subjektům 
nabízejícím nestranné, transparentní, 
účinné a spravedlivé postupy alternativního 
řešení sporů.

Cílem této směrnice je přispět k fungování 
vnitřního trhu a k dosažení vysoké úrovně 
ochrany spotřebitele tím, že zajistí, aby 
spotřebitelé mohli spory dobrovolně 
postupovat nestranným, transparentním
a nezávislým subjektům alternativního 
řešení sporů nabízejícím rychlé, účinné
a spravedlivé postupy alternativního řešení 
sporů.

Or. en

Odůvodnění

Obecným smyslem existence systému alternativního řešení sporů je řešit nerovnováhu, která 
existuje mezi obchodníkem a spotřebitelem, a nabídnout možnost, díky níž spotřebitel může 
usilovat o vyřešení své stížnosti způsobem, který je rychlejší a levnější než soudní cesta.
Jakožto opatření, které se zaměřuje na spotřebitele, by navrhované systémy alternativního 
řešení sporů měly být k dispozici pouze spotřebitelům, neboť obchodníci již mají k dispozici 
dostatečné (právní) prostředky, které jim umožňují uplatňovat a prosazovat svá práva. 

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení smluvních sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb obchodníkem 
usazeným v Unii spotřebiteli s pobytem
v Unii se zapojením subjektu alternativního 
řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví 
řešení nebo dává dotyčné strany 
dohromady s cílem usnadnit smírné řešení 
(dále jen „postupy alternativního řešení 
sporů“).

1. Tato směrnice se vztahuje na postupy 
pro mimosoudní řešení domácích
a přeshraničních smluvních sporů 
vzniklých v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb obchodníkem 
usazeným v Unii spotřebiteli s pobytem
v Unii se zapojením subjektu alternativního 
řešení sporů, který navrhuje nebo stanoví 
řešení nebo dává dotyčné strany 
dohromady s cílem usnadnit smírné řešení .

Or. en

Odůvodnění

Aby se zaručila vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, je důležité, aby se navrhovaná směrnice 
vztahovala na přeshraniční i domácí spory. Pokud by byla její působnost omezena na 
přeshraniční případy, přetrvávaly by u všech domácích sporů rozdíly mezi členskými státy, 
pokud jde o existenci a kvalitu postupů alternativního řešení sporů a povědomí o nich. 

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně
obchodníkem;

a) řízení před subjekty pro řešení sporů, 
pokud jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány obchodníkem či 
výhradně od něj pobírají jakoukoli formu 
odměny;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) řízení zahájená obchodníkem vůči 
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spotřebiteli. 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tato směrnice stanovuje 
harmonizované minimální standardy pro 
postup alternativního řešení sporů s cílem 
zajistit, aby po jejím provedení měli 
spotřebitelé zajištěn přístup
k transparentnímu, účinnému
a spravedlivému systému nápravy 
dosahujícímu vysoké kvality, a to bez 
ohledu na to, kde se nachází jejich 
bydliště v Unii. Členské státy mohou za 
účelem zajištění vyšší úrovně ochrany 
spotřebitele v oblasti působnosti této 
směrnice přijmout nebo ponechat
v platnosti přísnější předpisy, které jsou
v souladu se SFEU.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba dále poznamenat, že navržená směrnice je rámcovou směrnicí, která vychází ze 
stávajících systémů alternativního řešení sporů v členských státech. Jejím cílem je vytvořit 
minimální standardy kvality pro subjekty a postupy alternativního řešení sporů na základě 
přístupu minimální harmonizace.

Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) se „prodejem zboží“ rozumí smlouva, 
na jejímž základě obchodník převádí 
vlastnictví zboží spotřebiteli nebo se 
zavazuje k převedení tohoto vlastnictví
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a spotřebitel hradí cenu nebo se zavazuje
k její úhradě, včetně veškerých smluv, 
jejichž předmětem je zboží i služby;

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s čl. 2 odst. 1 se směrnice uplatňuje u sporů, které vyvstanou při prodeji zboží či 
poskytování služeb, proto je nutné, aby byly definovány smlouvy o prodeji zboží, které budou 
spadat do působnosti této směrnice. 

Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) se „poskytováním služeb“ rozumí 
jakákoli smlouva jiná než kupní smlouva 
na zboží, na jejímž základě obchodník 
poskytuje službu spotřebiteli nebo se 
zavazuje k jejímu poskytnutí a spotřebitel 
hradí příslušnou cenu nebo se zavazuje
k její úhradě;

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s čl. 2 odst. 1 se směrnice uplatňuje u sporů, které vyvstanou při prodeji zboží či 
poskytování služeb, proto je nutné, aby byly definovány smlouvy o poskytování služeb, které 
budou spadat do působnosti této směrnice. 

Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) se „postupem alternativního řešení 
sporů“ rozumí postup mimosoudního 
řešení smluvních sporů, jak je uveden v čl. 
2 odst. 1, za účasti subjektu řešení sporů, 
který splňuje kritéria kvality stanovená
v této směrnici;



PE487.749v01-00 34/67 PR\899148CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Článek 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) se „subjektem alternativního řešení 
sporů“ rozumí jakýkoli subjekt, ať už je 
jakkoli nazvaný nebo uváděný, který je 
zřízený na trvalém základě a nabízí řešení 
sporů prostřednictvím postupu 
alternativního řešení sporů;

1. e) se „subjektem alternativního 
řešení sporů“ rozumí jakýkoli 
subjekt usilující o mimosoudní 
vyřešení sporu, který je zřízený na 
trvalém základě, splňuje kritéria 
kvality stanovená v kapitole II této 
směrnici a byl v souladu s čl. 17 
odst. 2 oznámen Komisi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) se "příslušným orgánem" rozumí 
každý veřejný orgán určený členským 
státem na celostátní, regionální nebo 
místní úrovni a zvláště pověřený vymáhat 
dodržování zákonů na ochranu zájmů 
spotřebitelů;

Or. en

Odůvodnění

Nezbytné objasnění v souladu se změnami provedenými v článku 15. 

Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice, mohly být 
předloženy subjektu alternativního řešení 
sporů, který splňuje požadavky stanovené
v této směrnici.

1. Členské státy usnadní spotřebitelům 
přístup k postupům alternativního řešení 
sporů a zajistí, aby spory, na něž se 
vztahuje tato směrnice, mohly být 
předloženy subjektům alternativního řešení 
sporů, které splňují kritéria kvality 
stanovená v této směrnici, a to jestliže
s tím souhlasí jak daný obchodník, tak
i spotřebitel. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy zajistí snadný přístup spotřebitelů k postupům alternativního řešení sporů
a učiní v tomto ohledu maximum, aby tak spotřebitelé měli vysokou míru ochrany. 

Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) měly internetovou stránku umožňující
stranám podat stížnost online;

a) provozovaly internetové stránky, které 
stranám poskytnou jasným
a srozumitelným způsobem veškeré 
nezbytné informace o daném postupu 
alternativního řešení sporu a které 
umožní spotřebiteli podat stížnost online 
prostřednictvím emailu nebo jinou 
elektronickou cestou, jak stanovní 
nařízení (EU) č. ...;*.

_____________
* Úř. věst.: prosím vložte číslo nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o  řešení 
spotřebitelských sporů online (nařízení
o online řešení spotřebitelských sporů)

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytly stranám na jejich žádost 
informace uvedené v písm. a) na trvalém 
nosiči;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly informace o alternativním řešení spotřebitelských sporů k dispozici 
ve vhodném formátu.

Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) umožnily spotřebitelům podat
v nezbytných případech stížnost písemnou 
formou;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) umožňovaly stranám vyměňovat si
s nimi informace elektronickými 
prostředky;

b) pomáhaly s elektronickou výměnou 
informací mezi stranami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) při řešení sporů, na něž se vztahuje tato 
směrnice, podnikly nezbytná opatření
s cílem zajistit, že zpracování osobních 
údajů je v souladu s pravidly o ochraně 
osobních údajů stanovenými 
ve vnitrostátních právních předpisech, 
kterými se provádí směrnice 95/46/ES.

d) podnikly při řešení sporů, na něž 
se vztahuje tato směrnice, nezbytná 
opatření s cílem zajistit, že zpracování 
osobních údajů je v souladu s pravidly
o ochraně osobních údajů stanovenými 
ve vnitrostátních právních předpisech, 
kterými se provádí směrnice 95/46/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Subjekt alternativního řešení sporů 
nesmí odmítnout projednání určitého 
sporu z důvodu jeho neopodstatněnosti 
nebo problematičnosti nebo proto, že spor 
již v minulosti projednával jiný subjekt, 
aniž by stranám poskytl rozumné 
zdůvodnění svého rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy mohou stanovit časovou 
lhůtu, během níž může spotřebitel 
předložit subjektu alternativního řešení 
sporů svou stížnost. Tato lhůta nesmí být 
kratší než lhůta, kterou členské státy 
stanovily v právních předpisech a v rámci 
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níž mohou strany zahájit soudní řízení, 
pokud taková lhůta existuje.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mohou stanovit časovou lhůtu pro předložení stížnosti subjektům alternativního 
řešení sporů k projednání, která musí odpovídat jejich vlastnímu právnímu systému, aby 
spotřebitelé nepřišli o svá legitimní práva.

Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy zajistí, aby stranám, jež 
se rozhodnou využít možnosti postupu
v rámci subjektu alternativního řešení
sporů, nebránilo v pozdějším zahájení 
soudního řízení ve věci daného sporu to, 
že v průběhu mimosoudního řešení sporu 
již uplynula promlčecí nebo prekluzivní 
lhůta. Proto se doba trvání prekluzivní či 
promlčecí lhůty po dobu alternativního 
řešení sporu pozastaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou plnit své 
povinnosti podle odstavce 1 zajištěním 
existence zbytkového subjektu 
alternativního řešení sporů, který je 
příslušný pro řešení sporů, jak je uvedeno
v odstavci 1, pro jejichž řešení není 
příslušný žádný stávající subjekt 
alternativního řešení sporů.

3. Členské státy mohou plnit své 
povinnosti podle odstavce 1 vytvořením
a zajištěním existence zbytkového subjektu 
alternativního řešení sporů, který je 
příslušný pro řešení sporů, jak je uvedeno
v odstavci 1, pro jejichž řešení není 
příslušný žádný stávající subjekt 
alternativního řešení sporů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Nezávislost subjektů alternativního řešení 

sporů
1. Členské státy zajistí, aby byly subjekty 
alternativního řešení sporů organizovány 
tak, aby byly nezávislé na zájmech stran
a aby jednaly transparentně a 
s dostatečnými institucionálními 
zárukami.
2. Pokud rozhodnutí přijímá kolegiátní 
orgán, je nezávislost orgánu odpovědného 
za přijímání rozhodnutí zajištěna 
na základě rovnocenného zastoupení 
spotřebitelských organizací a odborných 
sdružení nebo na základě dodržení kritérií 
uvedených v odstavci 3.
3. Pokud rozhodnutí přijímá fyzická 
osoba, kterou zaměstnává odborné 
sdružení nebo která od tohoto sdružení 
pobírá plat, musí tato osoba splňovat 
následující kritéria, která zajistí 
nezávislost jejího jednání:
i) musí být jmenována kolegiátním 
orgánem, který se skládá ze stejného 
počtu osob zastupujících zájmy 
spotřebitelů i obchodníků;
ii) její funkční období je dostatečně 
dlouhé na to, aby jí umožnilo jednat 
nezávisle, přičemž tato osoba nesmí být 
zproštěna svých úkolů bez náležitého 
důvodu;
iii) nesmí dostávat pokyny od obchodníka 
nebo jeho zástupce ani nesmí být
v hierarchickém či funkčním vztahu 
se stranou zapojenou do sporu.
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Subjekt alternativního řešení sporů musí 
mít navíc k dispozici přiměřený rozpočet, 
který je oddělen od celkového rozpočtu 
odborného sdružení.

Or. en

Odůvodnění

Zásada nezávislosti je něco jiného než zásada nestrannosti. Je proto nanejvýš důležité, aby 
byla zásada nezávislosti v této směrnici uvedena samostatně. Subjekty alternativního řešení 
sporů musejí splňovat jistá kritéria, která zajistí jejich nezávislost.

Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejní 
na svých internetových stránkách a 
v tištěné podobě ve svých prostorách
informace o:

1. Členské státy zajistí, že subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejní 
na svých internetových stránkách
a na požádání na trvalém nosiči informace 
o:

Or. en

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů musejí poskytovat určité informace nejen na svých 
internetových stránkách, ale také ve svých prostorách. V některých případech však veřejně 
přístupné prostory chybějí. Mělo by proto stačit, aby byly příslušné informace na požádání 
poskytovány na trvalém nosiči.

Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) fyzických osobách odpovědných 
za alternativní řešení sporů, způsobu jejich 
jmenování a délce jejich mandátu;

a) fyzických osobách odpovědných 
za alternativní řešení sporů, o jejich 
kvalifikaci, poli působnosti, způsobu jejich 
jmenování a délce jejich mandátu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) jejich případném členství v sítích 
subjektů alternativního řešení sporů 
usnadňujících řešení přeshraničních sporů;

c) případně o jejich členství v sítích 
subjektů alternativního řešení sporů 
usnadňujících řešení přeshraničních sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(j) přibližné délce postupu alternativního 
řešení sporů;

j) průměrné délce postupu alternativního 
řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) případně o vymahatelnosti rozhodnutí 
subjektu alternativního řešení sporů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejňovaly 
na svých internetových stránkách a 
v tištěné podobě ve svých prostorách
výroční zprávy o své činnosti. Tyto zprávy 
budou obsahovat tyto informace, které 
se vztahují jak na domácí, tak 
na přeshraniční spory:

2. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejňovaly 
na svých internetových stránkách
a na požádání na trvalém nosiči výroční 
zprávy o své činnosti. Tyto zprávy budou 
obsahovat tyto informace, které se vztahují 
jak na domácí, tak na přeshraniční spory:

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) jakékoli opakující se problémy, jež 
vedou ke sporům mezi spotřebiteli
a obchodníky;

b) jakékoli systematické, často se 
vyskytující problémy, jež vedou ke sporům 
mezi spotřebiteli a obchodníky,
a doporučení, jak lze tyto problémy řešit 
nebo se jim vyhnout;

Or. en

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů mají jedinečné postavení nejen v tom, že zjišťují 
systematicky se vyskytující problémy v určité oblasti nebo v určitém odvětví, ale také v tom, 
že mohou navrhovat jejich řešení.

Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „exemplární rozhodnutí“ založená 
na výsledcích důležitých sporů, která 
povedou ke zvýšení úrovně obchodníků
a umožní výměnu informací
a osvědčených postupů;
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Or. en

Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů musejí mít větší vliv na trh, než je pouhé řešení 
jednotlivých sporů. Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, měly by se tyto subjekty snažit 
zvyšovat úroveň osvědčených postupů mezi průmyslovými podniky tím, že budou v případě 
konkrétních sporů zveřejňovat „exemplární rozhodnutí“.

Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podíl řízení v rámci řešení sporů, která 
byla ukončena před dosažením výsledku;

c) podíl řízení v rámci řešení sporů, která 
byla zastavena, a důvody jejich zastavení;

Or. en

Odůvodnění

Podíl řízení v rámci řešení sporů, která byla zastavena, aniž by se dospělo k jejich vyřešení, 
není dostatečně jasný, ledaže bychom měli informace o důvodech jejich zastavení. Zastavení 
řízení v rámci alternativního řešení sporu kromě toho nutně neznamená, že nebylo dosaženo 
žádného výsledku.

Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) případně o jejich spolupráci v rámci sítí 
subjektů alternativního řešení sporů 
usnadňujících řešení přeshraničních sporů.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) postupy alternativního řešení sporů 
musí být snadno přístupné pro obě strany
bez ohledu na to, kde se daná strana 
nachází;

a) postupy alternativního řešení sporů musí 
být k dispozici a přístupné jak online, tak
i offline bez ohledu na to, kde se obě 
strany nacházejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) strany musí mít přístup k postupu, aniž 
by byly nuceny využívat zákonného 
zástupce; strany však v jakékoli fázi 
postupu mohou být zastupovány třetí 
stranou nebo jim třetí strana může 
pomáhat;

b) strany musí mít přístup k postupu, aniž 
by byly nuceny využívat zákonného 
zástupce; daný postup však nemůže 
stranám v jakékoli fázi postupu upřít 
jejich právo na nezávislé poradenství
a na to, aby byly zastupovány třetí stranou 
nebo aby jim třetí strana pomáhala;

Or. en

Odůvodnění

Zásada, že strany mohou být zastupovány, by měla být ve směrnici zachována, s tím,
že se jasně uvede, že strany mají možnost vyhledat nezávislé poradenství nebo že mohou být 
zastoupeny třetí stranou.

Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) postup alternativního řešení sporů musí 
být bezplatný nebo spojený s mírnými
náklady pro spotřebitele;

c) postup alternativního řešení sporů musí 
být pokud možno bezplatný, případně 
musí být spojen s minimálními náklady 
pro spotřebitele;

Or. en
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Odůvodnění

Subjekty alternativního řešení sporů mají být rychlou, neformální a levnou alternativou 
soudů. Proto by mělo řešení sporů v jejich rámci probíhat zdarma. Pokud tomu tak není, měly 
by být účtované náklady realistické a přiměřeně nízké, aby se zajistilo, že spotřebitelé budou 
tyto subjekty řádně využívat a že k nim budou mít přístup.

Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) spor musí být vyřešen do 90 dnů ode 
dne, kdy subjekt alternativního řešení 
sporů obdržel stížnost. V případě složitých
sporů může subjekt alternativního řešení 
sporů tuto lhůtu prodloužit.

d) spory se obvykle řeší ve lhůtě
90 kalendářních dnů ode dne, kdy subjekt 
alternativního řešení sporů oficiálně zahájí 
daný postup, avšak v případě jistých sporů, 
zvláště těch, které jsou velmi složité nebo 
odborné, může příslušná osoba nebo 
kolegiátní orgán za účelem kvalitního 
vyřešení sporu na základě svého 
rozhodnutí tuto 90denní lhůtu prodloužit;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v rámci 
postupů alternativního řešení sporů:

1. Členské státy zajistí, aby postupy
alternativního řešení sporů:

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) strany měly možnost vyjádřit své a) bylo stranám umožněno vyjádřit své 
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názory a vyslechnout argumenty
a skutečnosti předložené druhou stranou
a vyjádření odborníků;

názory, získat argumenty, důkazy, 
dokumenty a skutečnosti předložené 
druhou stranou, včetně vyjádření a názorů 
odborníků, a vyjádřit se k nim;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by neměla vylučovat postupy, které probíhají výhradně písemnou formou nebo 
elektronicky, tím, že by stanovila povinnost argumenty si „vyslechnout“. Strany by navíc měly 
mít možnost vyjádřit se k argumentům a skutečnostem předloženým druhou stranou, včetně 
případných vyjádření a názorů odborníků.

Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) výsledek postupu alternativního řešení 
sporů byl k dispozici oběma stranám, a to 
písemně nebo na jiném trvalém nosiči,
s uvedením odůvodnění, z něhož výsledek 
vychází.

b) byly strany informovány o výsledku
postupu alternativního řešení sporů, a to 
písemně nebo na jiném trvalém nosiči,
s uvedením odůvodnění, z něhož výsledek 
vychází.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby u postupů 
alternativního řešení sporů, které se 
zaměřují na řešení sporu návrhem řešení,

2. Členské státy zajistí, aby u postupů 
alternativního řešení sporů, jejichž cílem je 
vyřešit spor na základě navrženého řešení,

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byl spotřebitel před odsouhlasením 
navrhovaného řešení informován o tom, 
že:

a) byly strany před odsouhlasením 
navrhovaného řešení informovány
o právech, která mají v souladu
s příslušnými právními předpisy, a o tom, 
že:

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) má možnost volby, zda s navrhovaným 
řešením souhlasí;

i) mají možnost se rozhodnout, zda
s navrhovaným řešením souhlasí;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) navrhované řešení může být méně 
příznivé než výsledek určený soudem 
za použití právních pravidel;

ii) jsou upozorněny na to, že navrhované 
řešení by se mohlo lišit od výsledku 
určeného soudem za použití právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) před schválením nebo zamítnutím iii) mají před tím, než budou
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navrhovaného řešení má právo požadovat 
nezávislé poradenství;

s navrhovaným řešením souhlasit, 
odmítnou jej nebo se jím budou řídit, 
právo požadovat nezávislé poradenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) byly strany před schválením 
navrhovaného řešení informovány
o právním účinku takové dohody;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) bylo stranám před vyjádřením jejich
souhlasu s navrhovaným řešením nebo 
smírnou dohodou poskytnuto přiměřená 
lhůta na rozmyšlenou.

c) byla stranám před tím, než udělí svůj 
souhlas s navrhovaným řešením nebo 
smírnou dohodou, poskytnuta přiměřená 
lhůta na rozmyšlenou.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Svoboda

1. Členské státy zajistí, aby byla 
rozhodnutí subjektů alternativního řešení 
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sporů pro strany sporu závazná, pouze 
pokud byly o závazné povaze rozhodnutí 
předem informovány a pokud s tím 
výslovně souhlasily.
2. Členské státy zajistí, aby dohoda mezi 
spotřebitelem a obchodníkem o předání 
stížností subjektu alternativního řešení 
sporů nebyla pro spotřebitele závazná, 
pokud byla tato dohoda uzavřena před 
vznikem sporu nebo pokud spotřebiteli 
upírá právo na soudní řešení sporu.

Or. en

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité, aby postup v rámci subjektu alternativního řešení sporů nebránil 
spotřebitelům domáhat se spravedlnosti na základě jejich práva řešit spor soudní cestou. 
Zásada svobody zajistí, aby postupy subjektů alternativního řešení sporů tato práva 
neomezovala.

Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
Zákonnost

Členské státy zajistí, aby řešení přijaté
v rámci postupů alternativního řešení 
sporů, jejichž cílem je spor vyřešit 
na základě přijetí určitého řešení, 
nezbavovalo ve svém důsledku spotřebitele 
ochrany, kterou jim poskytují povinná 
ustanovení právních předpisů členského 
státu, v němž má dotyčný subjekt 
alternativního řešení sporu své sídlo.
V případě přeshraničních spotřebitelských 
sporů nesmí být spotřebitel zbaven
v důsledku řešení přijatého subjektem 
alternativního řešení sporů ochrany, 
kterou mu poskytují povinná ustanovení 
právních předpisů členského státu, v němž 
má spotřebitel své obvyklé bydliště, jak je 
stanoveno v článku 6 nařízení (ES) 
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č. 593/2008.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná směrnice neobsahuje důležitou zásadu zákonnosti, podle níž spotřebitele vždy 
chrání povinná ustanovení právních předpisů země, kde mají své bydliště. Proto je nutné
v případě sporů, kdy je stranám sděleno řešení, tuto zásadu přijmout, aby se zajistilo, 
že spotřebitelé nebudou zbaveni ochrany, kterou jim poskytují povinná ustanovení právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Článek 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9c
Prováděcí pokyny

1. Komise po projednání s Evropským 
parlamentem, Radou a příslušnými 
zúčastněnými stranami vypracuje 
prováděcí pokyny k této směrnici. Tyto 
pokyny se zaměří zejména na kritéria 
kvality stanovená v kapitole II, 
na spolupráci mezi subjekty 
alternativního řešení sporů
v případě přeshraničních sporů, 
na spolupráci mezi těmito subjekty
a orgány členských států, jak je stanoveno
v článcích 13 a 14, a na vztah mezi touto 
směrnicí a jinými právními předpisy Unie. 
Komise za tímto účelem vypracuje tyto 
pokyny na základě ustálené praxe 
používané v členských státech, 
dobrovolných kodexů chování, norem 
kvality a jakýchkoli jiných příslušných 
údajů.
2. Komise předá tyto prováděcí pokyny 
členským státům a zveřejní je.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k minimální harmonizaci v rámci této směrnice a k nejrůznějším postupům 
alternativního řešení sporů v členských státech přijme Evropská komise pokyny, které 
členským státům poskytnou dodatečná pravidla pro ujasnění a snadnější provádění této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka snadným, přímým, zřetelným
a trvale přístupným způsobem, pokud tyto 
internetové stránky existují, 
ve všeobecných podmínkách smluv
o prodeji zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem
a spotřebitelem a na fakturách
a stvrzenkách vztahujících se k těmto 
smlouvám. Musí být uvedeno, jakým 
způsobem lze získat přístup k dalším 
informacím o dotyčném subjektu 
alternativního řešení sporů a o podmínkách 
jeho využití.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka jasným, pochopitelným
a snadno přístupným způsobem, pokud 
tyto internetové stránky existují, 
ve všeobecných podmínkách smluv
o prodeji zboží nebo o poskytování služeb 
uzavřených mezi obchodníkem
a spotřebitelem a v dalších příslušných 
dokumentech, např. dokumentech 
vydaných před uzavřením smlouvy, 
na fakturách a stvrzenkách. Musí být 
uvedeno, jakým způsobem lze získat 
přístup k dalším informacím o dotyčném 
subjektu alternativního řešení sporů a 
o podmínkách jeho využití.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování těchto informací na všech stvrzenkách a fakturách by nebylo v případě 
mikropodniků a malých podniků vždy praktické.

Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 
mohli v případě sporů vzniklých
v souvislosti s přeshraničním prodejem 

1. Členské státy v případě sporů vzniklých
v souvislosti s přeshraničním prodejem 
zboží nebo přeshraničním poskytováním 
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zboží nebo přeshraničním poskytováním 
služeb získat pomoc. Tato pomoc se 
zaměří zejména na pomoc spotřebitelům
v přístupu k subjektu alternativního řešení 
sporů působícímu v jiném členském státě, 
který je příslušný pro řešení jejich 
přeshraničního sporu.

služeb zajistí, aby spotřebitelé mohli získat 
pomoc v přístupu k subjektu alternativního 
řešení sporů působícímu v jiném členském 
státě, který je příslušný pro řešení jejich 
přeshraničního sporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou odpovědnost 
za úkol uvedený v odstavci 1 přenést
na svá centra sítě evropských 
spotřebitelských center, na sdružení 
spotřebitelů nebo na jakýkoli jiný subjekt.

2. Členské státy přenesou odpovědnost 
za úkol uvedený v odstavci 1 na svá centra 
sítě evropských spotřebitelských center.

Or. en

Odůvodnění

Pomoc musí být spotřebitelům, kteří vedou přeshraniční spor, poskytnuta prostřednictvím 
formalizované strukturované sítě evropských spotřebitelských center vytvořené Komisí.

Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů, sdružení 
spotřebitelů, podnikatelská sdružení,
centra sítě evropských spotřebitelských 
center a tam, kde je to vhodné, subjekty 
určené v souladu s čl. 11 odst. 2
zpřístupnily veřejnosti ve svých prostorách
a na svých internetových stránkách seznam 
subjektů alternativního řešení sporů 
podle čl. 17 odst. 3.

Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů a centra sítě 
evropských spotřebitelských center 
zpřístupnily veřejnosti na svých 
internetových stránkách a pokud možno 
na trvalém nosiči ve svých prostorách
seznam subjektů alternativního řešení 
sporů podle čl. 17 odst. 3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy budou podporovat 
sdružení spotřebitelů a obchodníky v tom, 
aby zpřístupnili veřejnosti na svých 
internetových stránkách, příp. způsobem, 
který považují za vhodný, seznam subjektů 
alternativního řešení sporů podle čl. 17 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Soulad s články 11 a 12.

Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato spolupráce zahrnuje vzájemnou 
výměnu informací o obchodních
postupech uplatňovaných obchodníky,
v souvislosti s nimiž spotřebitelé podali 
stížnosti. Zahrnuje rovněž poskytování 
technických posudků a informací těmito 
vnitrostátními orgány subjektům 
alternativního řešení sporů, jsou-li tento 
posudek nebo informace nezbytné 
pro řešení jednotlivých sporů.

2. Tato spolupráce zahrnuje vzájemnou 
výměnu informací o postupech
v konkrétních podnikatelských odvětvích,
v souvislosti s nimiž spotřebitelé podali 
stížnosti. Zahrnuje rovněž poskytování 
technických posudků a informací těmito 
vnitrostátními orgány subjektům 
alternativního řešení sporů, jsou-li tento 
posudek nebo informace nezbytné 
pro řešení jednotlivých sporů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tímto článkem nejsou dotčena 
ustanovení týkající se služebního nebo 
obchodního tajemství, která se vztahují 
na orgány členských států uvedené
v odstavci 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí příslušný orgán 
odpovědný za sledování fungování a rozvoj 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
jsou usazeny na jeho území. Každý členský 
stát sdělí orgán, jejž určil, Komisi.

1. Každý členský stát určí příslušný orgán 
odpovědný za sledování fungování a rozvoj 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
jsou usazeny na jeho území. Každý členský 
stát může určit několik příslušných 
orgánů; v tomto případě stanoví, který
z těchto příslušných orgánů je pro Komisi 
jedinou kontaktní kanceláří. Každý 
členský stát informuje Komisi o tom, který 
příslušný orgán, příp. příslušné orgány, 
včetně jediné kontaktní kanceláře, určil.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby směrnice poskytovala členským státům možnost určit několik příslušných 
orgánů. V tomto případě členské státy pověří jeden konkrétní příslušný orgán, aby fungoval 
jako kontaktní kancelář, která bude koordinovat informace mezi určenými příslušnými orgány
a Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise vypracuje seznam příslušných 
orgánů, které jí byly sděleny v souladu
s odstavcem 1, a tento seznam zveřejní
v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Komise vypracuje seznam příslušných 
orgánů, příp. včetně jediné kontaktní 
kanceláře, které jí byly sděleny v souladu
s odstavcem 1, a tento seznam zveřejní
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) prohlášení ohledně druhů sporů, 
na něž se vztahují postupy uplatňované 
subjekty alternativního řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) prohlášení o prvcích, které jsou 
nezbytné pro zjištění jejich způsobilosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) odůvodněné prohlášení vycházející 
ze sebehodnocení subjektu alternativního 

h) odůvodněné prohlášení týkající se toho, 
zda je určitý subjekt alternativního řešení 
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řešení sporů o tom, zda je způsobilý jako 
subjekt alternativního řešení sporů 
spadající do oblasti působnosti této 
směrnice a zda je v souladu s požadavky 
stanovenými v kapitole II.

sporů způsobilý jako subjekt alternativního 
řešení sporů spadající do oblasti působnosti 
této směrnice a zda splňuje kritéria kvality 
stanovená v kapitole II.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů sdělily 
příslušným orgánům nejméně jednou 
ročně tyto údaje:

2. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů sdělily 
příslušným orgánům každé dva roky tyto 
údaje:

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) příslušné statistiky prokazující, jakým 
způsobem obchodníci využívají
alternativní řešení u svých sporů 
se spotřebiteli;

e) počet obchodníků, kteří u svých sporů 
se spotřebiteli využívají alternativní 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) jakékoli opakující se problémy, jež 
vedou ke sporům mezi spotřebiteli

f) jakékoli systematické, často 
se vyskytující problémy, jež vedou 
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a obchodníky; ke sporům mezi spotřebiteli a obchodníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) případně posouzení účinnosti jejich 
spolupráce v rámci sítí subjektů 
alternativního řešení sporů, které usnadňují 
řešení přeshraničních sporů;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) sebehodnocení účinnosti postupu 
alternativního řešení sporů, jejž subjekt 
nabízí, a možné způsoby zlepšení jeho 
úspěšnosti.

h) hodnocení účinnosti postupu 
alternativního řešení sporů, jejž subjekt 
nabízí, a možné způsoby zlepšení jeho 
práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý příslušný orgán zhodnotí 
na základě informací, které obdržel
v souladu s čl. 16 odst. 1, zda se subjekty 
alternativního řešení sporů, které mu byly 
oznámeny, kvalifikují jako subjekty 
alternativního řešení sporů spadající 

1. Každý příslušný orgán zhodnotí 
na základě objektivního nezávislého 
hodnocení a informací, které obdržel
v souladu s čl. 16 odst. 1, zda se subjekty 
alternativního řešení sporů, které mu byly 
oznámeny, kvalifikují jako subjekty 
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do oblasti působnosti této směrnice a jsou
v souladu s požadavky stanovenými
v kapitole II.

alternativního řešení sporů spadající 
do oblasti působnosti této směrnice a zda 
splňují kritéria kvality stanovená
v kapitole II.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý příslušný orgán sestaví na základě 
hodnocení podle odstavce 1 seznam 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
splňují podmínky stanovené v odstavci 1.

Každý příslušný orgán sestaví na základě 
hodnocení podle odstavce 1 seznam 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
splňují podmínky stanovené v odstavci 1.
Pokud subjekt alternativního řešení sporů 
splňuje požadavky stanovené v této 
směrnici, příslušný orgán jej nesmí 
odmítnout nahlásit a začlenit na seznam.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) prvky, které jsou nezbytné pro zjištění 
jejich způsobilosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) odvětví a druhy sporů, které 



PR\899148CS.doc 59/67 PE487.749v01-00

CS

projednává každý subjekt alternativního 
řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) případně potřebu fyzické přítomnosti 
stran nebo jejich zástupců; a

e) případně potřebu fyzické přítomnosti 
stran nebo jejich zástupců, včetně 
prohlášení subjektu alternativního řešení 
sporů o tom, zda postup v rámci 
alternativního řešení sporu je nebo může 
být veden ústní nebo písemnou formou;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý příslušný orgán předá tento seznam 
Komisi. V případě, že jsou příslušnému 
orgánu oznámeny jakékoli změny
v souladu s čl. 16 odst. 1 druhým 
pododstavcem, musí být seznam okamžitě 
aktualizován a příslušné informace 
oznámeny Komisi.

Každý příslušný orgán předá tento seznam 
Komisi. V případě, že jsou příslušnému 
orgánu v souladu s čl. 16 odst. 1 druhým 
pododstavcem oznámeny jakékoli změny, 
musí být seznam okamžitě aktualizován
a příslušné informace oznámeny Komisi.
Pokud subjekt alternativního řešení sporů 
již nesplňuje požadavky stanovené v této 
směrnici, příslušný orgán jej ze seznamu 
vyškrtne.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby členské státy zaznamenávaly a pravidelně aktualizovaly informace
o veškerých změnách týkajících se subjektů alternativního řešení sporů.
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Pozměňovací návrh 115
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud členský stát určil několik 
příslušných orgánů, informuje Komisi
o seznamu a o jeho aktualizacích podle 
odstavce 2 jediná kontaktní kancelář.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem omezení administrativní zátěže a byrokracie je v situaci, kdy je v členských státech 
určeno několik příslušných orgánů, nutné, aby o seznamu a o jeho příslušných aktualizacích 
informovala Komisi kontaktní kancelář.

Pozměňovací návrh 116
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise sestaví seznam subjektů 
alternativního řešení sporů, které jí byly 
sděleny v souladu s odstavcem 2, a tento 
seznam aktualizuje, pokud budou Komisi
oznámeny změny v souladu s druhou větou 
odst. 2 třetího pododstavce. Komise 
zveřejní tento seznam a jeho aktualizace
a předá je příslušným orgánům a členským 
státům.

3. Komise sestaví seznam nahlášených 
subjektů alternativního řešení sporů, které 
jí byly sděleny v souladu s odstavcem 2,
a pokud jí budou oznámeny změny
v souladu s druhou větou třetího 
pododstavce odstavce 2, tento seznam 
aktualizuje. Komise zveřejní tento seznam
a jeho aktualizace a předá je příslušným 
orgánům a členským státům, spotřebitelům
a obchodním organizacím a síti 
evropských spotřebitelských center.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nahlášené subjekty alternativního 
řešení sporů zveřejněné na seznamu 
poskytnutém Komisí získají snadno 
rozeznatelnou evropskou značku kvality, 
která spotřebitelům zaručuje, že příslušný 
subjekt splňuje kritéria kvality stanovená
v této směrnici. V případě, že je určitý 
subjekt alternativního řešení sporů 
ze seznamu Komise vyškrtnut, evropská 
značka kvality přestane platit. 

Or. en

Odůvodnění

Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností a zvýšení důvěry spotřebitelů v daný systém 
bude vytvořena snadno rozeznatelná evropská značka kvality, která zaručí, že systém 
alternativního řešení sporů splňuje kritéria kvality vyžadovaná touto směrnicí. Tato značka 
kvality by se měla v případě, že subjekt již není na seznamu Komise, okamžitě odstranit.

Pozměňovací návrh 118
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Každý příslušný orgán zveřejní 
konsolidovaný seznam subjektů 
alternativního řešení sporů podle odstavce 
3 na své internetové stránce a pomocí 
jakýchkoli dalších prostředků, jež uzná 
za vhodné.

4. Každý příslušný orgán zveřejní 
konsolidovaný seznam subjektů 
alternativního řešení sporů podle 
odstavce 3 na své internetové stránce
a případně na trvalém nosiči.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Každý příslušný orgán zveřejní každé 5. Každý příslušný orgán zveřejní 
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dva roky zprávu o rozvoji a fungování 
subjektů alternativního řešení sporů. 
Zpráva bude obsahovat zejména:

do 31. prosince 2015 a poté každé tři roky 
zprávu o rozvoji a fungování subjektů 
alternativního řešení sporů. Zpráva bude 
obsahovat zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) určení oblastí, pokud existují, 
ve kterých postupy alternativního řešení 
sporů dosud neřeší spory, na něž 
se vztahuje tato směrnice;

a) zjištění, v jakých oblastech a odvětvích, 
pokud existují, se spory, na něž se vztahuje 
tato směrnice, dosud neřeší postupy jejich 
alternativního řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) v případě potřeby doporučení, jak 
zlepšit fungování subjektů alternativního 
řešení sporů.

d) v případě potřeby doporučení, jak zlepšit 
účinné a účelné fungování subjektů 
alternativního řešení sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud členský stát určil několik 
příslušných orgánů, zveřejní zprávu 
jediná kontaktní kancelář. Zpráva bude 
obsahovat všechny subjekty alternativního 
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řešení sporů sídlící v členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Návrh směrnice
Článek 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději [Úřad pro úřední tisky: vložit 
datum: pět let po vstupu v platnost]
a následně každé tři roky předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě
a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 
této směrnice. Tato zpráva se bude zabývat 
vývojem a využitím subjektů alternativního 
řešení sporů a dopadem této směrnice 
na spotřebitele a obchodníky. K této zprávě 
se v případě potřeby přiloží návrhy 
na změnu této směrnice.

Nejpozději …* a následně každé čtyři roky 
předloží Komise Evropskému parlamentu, 
Radě a Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru zprávu o uplatňování 
této směrnice. Tato zpráva se bude zabývat 
vývojem a využitím subjektů alternativního 
řešení sporů a dopadem této směrnice 
na spotřebitele a obchodníky. K této zprávě 
se v případě potřeby přiloží návrhy 
na změnu této směrnice.

_____________
*Úř. věst.: vložte prosím datum pět let po vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. en

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Cílem návrhu směrnice Komise o alternativním řešení spotřebitelských sporů je poskytnout 
jednoduchý, rychlý a nenákladný způsob řešení sporů týkajících se prodeje zboží či 
poskytování služeb v celé Evropské unii. Po uvedení této směrnice v platnost budou mít 
spotřebitelé s bydlištěm v EU přístup ke kvalitnímu mechanismu alternativního řešení sporů, 
pokud se setkají s problémy při koupi zboží nebo služeb, ať už v rámci své země nebo
v zahraničí, od obchodníka se sídlem v některém z členských států EU.

Souvislosti

Třebaže se od zavedení jednotného trhu ochrana spotřebitele zvýšila, stále v této oblasti 
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existují nedostatky, které občanům, a zejména spotřebitelům a malým středním podnikům, 
ztěžují život. Jak se uvádí v usnesení Parlamentu ze dne 25. října 2011 o alternativním řešení 
sporů v občanských, obchodních a rodinných záležitostech1 a v usnesení Parlamentu ze dne 
20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany2, jakož i v Aktu
o jednotném trhu, měli by být všichni evropští občané schopni volně pohybovat a uplatňovat 
svá práva, a to i pokud jde o nákup zboží a služeb od obchodníků se sídlem v jiných 
členských státech, v rámci celého jednotného trhu.

K vysoké míře ochrany spotřebitelů zavazuje EU jak Smlouva o fungování Evropské unie, tak 
Listina základních práv Evropské unie. SFEU dále stanovuje, že vnitřní trh má zahrnovat 
prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží a služeb. 

Komise vydala své první doporučení ohledně mechanismů alternativního řešení 
spotřebitelských sporů před 14 lety. Opatření, která byla přijata na vnitrostátní úrovni, se však 
ukázala být zcela nedostačující, jelikož mnoho občanů stále nemá přístup k účinnému 
mechanismu alternativního řešení sporů přístup v odvětví nebo v oblasti, ve které to potřebují. 
Je proto třeba učinit kroky na evropské úrovni s cílem zajistit alespoň minimální úroveň 
harmonizace a zasadit se o to, aby se spotřebitelé v celé Unii mohli těšit stejně vysoké úrovni 
ochrany.

Alternativní řešení sporů a vnitřní trh

Absence jednoduchého, nenákladného a rychlého nástroje pro řešení sporů představuje
v současné době pro mnoho občanů překážku při využívání jednotného trhu. Spotřebitelé
v souvislosti s těmito problémy přicházejí podle odhadů o 0,4 % evropského HDP, ale pouze 
5 % z nich se v roce 2010 obrátilo na subjekt alternativního řešení sporů. Pokud jde
o podniky, pouhých 9 % z nich uvádí, že služeb subjektu alternativního řešení sporů někdy 
využilo. Spotřebitelé budou v přeshraničním měřítku nakupovat pouze tehdy, budou-li mít 
důvěru v to, že v případě problémů se zakoupeným zbožím nebo službami dosáhnou nápravy. 
Obchodníky, zejména malé a střední podniky, odrazuje od přeshraničního obchodování to, že 
se budou muset přizpůsobit právním systémům jiných členských států. Vzhledem k těmto 
skutečnostem je tedy naprosto nezbytné, aby se směrnice zabývala nejen přeshraničními 
spory, ale také spory vnitrostátními. 

Dále je třeba uvést, že ačkoli se obchodování přes internet stalo v EU důležitým pilířem 
hospodářské činnosti, mnoho spotřebitelů a obchodníků stále s internetovým nákupem
a prodejem váhá, jelikož se obává toho, že v případě sporu nedosáhne nápravy. Dobře 
harmonizovaný mechanismus alternativního řešení sporů vzniklých při obchodování přes 
internet poskytne občanům nutné záruky pro využívání všech výhod internetového 
obchodování. Platforma pro řešení sporů vzniklých při obchodování přes internet bude 
spotřebitelům a obchodníkům sloužit jako nástroj k podávání žádostí o mimosoudní řešení 
těchto sporů prostřednictvím jednotného postupu, přičemž základním předpokladem tohoto 
systému bude existence kvalitních subjektů alternativního řešení sporů v celé Unii. 

Nutnost přijmout zásadní legislativní opatření v této oblasti je naléhavá i proto, že silnější 
                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0449.
2 Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011.
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postavení spotřebitelů je nezbytné k oživení jednotného trhu, a tedy i k nastartování růstu
a vytváření pracovních míst. Z tohoto hlediska je tedy uplatňování mechanismu alternativního 
řešení spotřebitelských sporů také v souladu se strategií Evropa 2020 a bude tvořit součást 
holistického přístupu k oživení jednotného trhu.

Cíle

Směrnice v zásadě usiluje o odstranění tří nejvýznamnějších přetrvávajících překážek 
bránících spotřebitelům a obchodníkům v přístupu k dobře fungujícímu subjektu 
alternativního řešení sporů. Prvním problémem je to, že mechanismus alternativního řešení 
sporů není v jednotlivých odvětvích, ani zemích jako takových uplatňován systematicky. 
Mnoho spotřebitelů a obchodníků navíc jednoduše neví nebo nemá dostatek informací o tom, 
jaké výhody v používání mechanismů alternativního řešení sporů tkví. A konečně, pokud 
systémy alternativního řešení sporů již existují, jejich kvalita se velmi liší a často nedosahuje 
standardů stanovených v doporučeních Komise.

Návrh zprávy

Zpravodaj vítá návrh Komise jako solidní výchozí rámec pro dosažení systematického 
využívání alternativního řešení sporů ze strany občanů. Několik opatření tohoto návrhu 
se však pokusil upřesnit způsobem uvedeným níže, s cílem dosáhnout vyváženého systému, 
který poskytne silnou ochranu nezávislosti a kvality subjektů alternativního řešení sporů
a zároveň zajistí, aby činnost těchto subjektů byla praktická, účinná a transparentní. 

Oblast působnosti

Články 1 a 2 vymezují předmět a oblast působnosti směrnice. Pozměňovací návrhy 
se na tomto místě snaží dosáhnout toho, aby se zajistila možnost alternativního způsobu řešení
u všech spotřebitelských sporů a aby byl spotřebitelům poskytnut kvalitní, transparentní, 
účinný a spravedlivý mechanismus nápravy. Stávající i nově vytvořené mechanismy řešení 
sporů splňující minimální normy kvality stanovené touto směrnicí se budou nazývat „subjekty 
alternativního řešení sporů“ a bude jim následně udělena známka evropské kvality, která zvýší 
jejich důvěryhodnost z hlediska spotřebitelů. Možnost obchodníků zahajovat spory 
se spotřebiteli se vypouští, protože obchodníci již mají pro řešení těchto situací dostatečné 
prostředky, aniž by se na ně vztahovala působnost této směrnice.
Přístup ke službám subjektů alternativního řešení sporů

Článek 5 se zabývá především tím, jak služby subjektů alternativního řešení sporů zpřístupnit. 
Možnost alternativního řešení sporů by měla být dostupná všem spotřebitelům s bydlištěm
v EU. Návrh zprávy proto přichází s tím, že spotřebitelé by měli mít možnost získat informace
a zahájit spor běžným i elektronickým způsobem. Zpravodaj navíc do článku 5 vkládá 
ustanovení o tom, že řešení sporu nelze zamítnout z důvodu jeho neopodstatněnosti nebo 
problematičnosti nebo proto, že spor již v minulosti projednával jiný subjekt alternativního
řešení sporů, ledaže by všechny strany získaly řádné zdůvodnění tohoto zamítnutí. 

Nezávislost subjektů alternativního řešení sporů

U subjektů alternativního řešení sporů má klíčový význam jejich důvěryhodnost. Kromě 
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požadavku na to, aby byly osoby odpovědné za alternativní řešení sporů nestranné, zpravodaj 
navrhuje, aby musely být nezávislé i na všech stranách sporu, čímž se zajistí, že spor bude 
posuzován nepředpojatě a jeho výsledek bude spravedlivý vůči oběma stranám. Návrh zprávy 
rovněž do textu směrnice vkládá nový článek o nezávislosti, který poskytne pevné 
institucionální záruky pro zajištění toho, aby spotřebitelská a odborná sdružení byla ve správě 
subjektů alternativního řešení sporů zastoupena rovnoměrně. V zájmu posílení nezávislosti 
subjektů alternativního řešení sporů přichází návrh zprávy s ustanovením o nutnosti, aby 
osoby zaměstnané příslušným odborným sdružením a pověřené řešením konkrétního sporu 
byly jmenovány kolegiátním orgánem, aby jejich funkční období bylo pevně stanoveno a aby 
nepodléhaly pokynům ze strany obchodníků či jejich zástupců.

Transparentnost

V článku 7 se stanovují minimální požadavky na transparentnost, které subjekty 
alternativního řešení sporů musí splňovat. Vysoká úroveň transparentnosti těchto subjektů 
nejenže zvýší jejich důvěryhodnost u spotřebitelů a podniků, ale také poskytne údaje, které 
přispějí k průběžnému zkvalitňování jejich činnosti. Součástí této strategie by mělo být 
zveřejnění „příkladných rozhodnutí“, která usnadní výměnu osvědčených postupů a bude 
obchodníky motivovat ke zvýšení norem.

Účinnost

Pokud jde o způsob fungování alternativního řešení sporů, měl by být jednoduchý, rychlý, 
cenově dostupný a neměla by s ním být spojena nadměrná administrativní zátěž. Jinými slovy, 
subjekty pověřené touto činností musí nabízet jasné výhody, které běžné mechanismy řešení 
sporů, jako soudy, nenabízejí. Jedině tak je budou spotřebitelé využívat. Zpravodaj proto 
navrhuje, aby se běžná lhůta pro řešení sporů dobře fungujícími subjekty alternativního řešení 
sporů pohybovala do 90 dnů od oficiálního zahájení řízení. Tuto lhůtu by bylo možné 
překročit pouze na základě rozhodnutí osob pověřených alternativním řešením příslušného 
sporu z důvodu nutnosti zajistit kvalitní řešení sporu mimořádně složitého nebo odborného 
charakteru.

Svoboda a zákonnost

Je nezbytně nutné zajistit ochranu občanských, zákonem daných práv, a to především pokud 
subjekty alternativního řešení sporů vydávají závazná rozhodnutí. Členské státy by měly být 
schopny samy rozhodnout, zda subjektům alternativního řešení sporů umožní vydávat 
rozhodnutí, která budou pro jednu či všechny strany sporu závazná. Zpravodaj však na tomto 
místě ještě vkládá další článek v zájmu ochrany práva obou stran na to, aby byly o závazném 
rozhodnutí informovány, a na to, aby se rozhodly, zda jej přijmou, či nikoli. Rozhodnutí navíc 
nemůže být pro spotřebitele závazné, pokud bylo přijato před vznikem sporu nebo pokud 
spotřebiteli upírá právo na soudní řešení sporu. V zájmu posílení práv občanů při těch 
postupech alternativního řešení sporů, jejichž cílem je spor vyřešit vydáním určitého 
rozhodnutí, se vkládá nový článek, který zajišťuje, aby spotřebitelé nemohli pozbýt ochrany, 
kterou jim poskytují povinná ustanovení právních předpisů členského státu, v němž má 
dotyčný subjekt alternativního řešení své sídlo. 

Informace
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Posledním významným nedostatkem současné situace v oblasti řešení sporů je to, že o těchto 
postupech a výhodách, které nabízejí, ví jen málo občanů. Tento stav se snaží napravit 
článek 10 tím, že stanovuje obchodníkům povinnost informovat spotřebitele o subjektech 
alternativního řešení sporů příslušných pro jejich spory na svých internetových stránkách, 
ve smluvních podmínkách a v dalších k tomu určených dokumentech. Zpravodaj se domnívá, 
že poskytování přesných a jasných informací o možnostech přístupu k alternativnímu řešení 
sporů má na úspěch této iniciativy velký vliv. Proto návrh zprávy obsahuje výzvu 
pro obchodníky, aby tyto informace poskytovali v celé řadě dokumentů, aniž by tím zaváděl 
povinnosti, které by představovaly nadměrnou zátěž, zejména pro mikrosubjekty a malé
a střední podniky.

Závěr

Návrh zprávy k problematice alternativního řešení sporů přistupuje ze tří stran. V prvé řadě 
nabízí pevný rámec pro rozvoj subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů, čímž 
umožňuje, aby se dosud nedostatečně využívaný nástroj alternativního řešení sporů začal 
používat plošně. Za druhé se návrh zprávy zaměřuje na to, že mnoho spotřebitelů
a obchodníků není v současné době o postupech alternativního řešení sporů informováno. 
Tento problém řeší tím, že ukládá obchodníkům povinnost, aby na svých internetových 
stránkách a ve svých dokumentech podávali o alternativním řešení sporů náležité informace.
A konečně jako třetí způsob nápravy současné situace v této oblasti navrhuje harmonizaci 
kritérií kvality, v jejímž důsledku budou mít spotřebitelé přístup ke kvalitním, nestranným, 
nezávislým, spravedlivým a transparentním mechanismům alternativního řešení sporů 
bez ohledu na to, v jaké části Unie svou koupi uskuteční.


