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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá návrh nařízení o online řešení spotřebitelských sporů předložený Komisí, 
neboť přispěje k fungování vnitřního trhu a zlepší pokrytí alternativního řešení sporů, jelikož 
přístup k tomuto způsobu řešení sporů může být obtížný kvůli jazykovým překážkám, 
postupům, se kterými nejsou spotřebitelé obeznámeni, atd.

Rozhodně se však domnívá, že navržený systém může těchto cílů dosáhnout pouze tehdy, 
bude-li komplexní (včetně vnitrostátních, přeshraničních a online a offline transakcí), 
v souladu s vysokými standardy (vysoká úroveň ochrany spotřebitele, nestrannost, účinnost, 
transparentnost), snadno použitelný a pokud poskytne účinné výsledky a zachová přístup ke 
spravedlnosti, tj. především nezbaví spotřebitele jejich práva na zjednání nápravy před 
soudem.

Předložené pozměňovací návrhy usilují o dosažení tohoto cíle, zejména:
 rozšířením oblasti působnosti návrhu nařízení i na přeshraniční a vnitrostátní 

transakce, neboť není důvod rozlišovat mezi oběma druhy transakcí (a v praxi to často 
ani není možné); z téhož důvodu by do oblasti působnosti měly být zahrnuty i spory, 
které vznikají v souvislosti s offline transakcemi;

 přejmenováním platformy na „platforma pro poskytování informací online“ s cílem 
přesněji vymezit její funkci („poskytovat informace“) a oblast působnosti (jakožto 
online nástroje pro online i offline transakce);

 zajištěním toho, že platforma pro poskytování informací online skutečně poskytuje 
spotřebitelům maximální podporu, aby měli z alternativního řešení sporů prospěch, 
tím, že přístup ke službám obchodníka pro podávání stížností bude začleněn do 
platformy, všem zúčastněným stranám budou poskytovány úplné veřejně přístupné 
informace o postupech alternativního řešení sporů a subjektech alternativního řešení 
sporů, budou v platformě zpřístupněny kontaktní údaje asistentů, spotřebitelům bude 
poskytována pomoc, i na kontaktních místech a ze strany asistentů, s vyplněním 
formuláře pro podání stížnosti a při výběru nejvhodnějšího subjektu alternativního 
řešení sporů a v případě, že by spotřebitel a obchodník nebyli schopni v první fázi 
identifikovat žádný společný příslušný subjekt alternativního řešení sporů, bude jim 
prostřednictvím ad hoc mechanismu složeného z příslušných asistentů poskytnuta 
podpora;

 co nejsrozumitelnějším konstatováním skutečnosti, že za online platformu je 
odpovědná Komise;

 podporou levného alternativního řešení sporů a využívání online nástrojů, a to 
informováním spotřebitelů v nejvyšší možné míře a co nejdříve o takových aspektech, 
jako jsou poplatky a nutnost fyzické přítomnosti, a konkrétním uvedením online 
komunikace v doložce o přezkumu; 

 jasně vymezenými lhůtami, v nichž musí být identifikován příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů a spor vyřešen;

 novým uspořádáním pravomocí přijímat prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci 
oproti návrhu Komise s cílem lépe zohlednit cíle stanovené v článcích 290 a 291 
SFEU.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o online řešení spotřebitelských sporů 
(nařízení o online řešení spotřebitelských 
sporů)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
online platformě pro alternativní řešení 
spotřebitelských sporů 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

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 výhod jeho 
digitálního rozměru, je nezbytné, aby měli 
přístup k jednoduchým a levným 
způsobům řešení sporů vzniklých v 
souvislosti s prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb online. To je 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. 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 je zjevně důležité 
v případě, že spotřebitelé nakupují v 
zahraničí, ale také v případě vnitrostátních 
transakcí. Rovněž by mohlo být obtížné 
rozlišovat mezi přeshraniční a vnitrostátní 
transakcí na straně jedné a mezi online a 
offline transakcí na straně druhé. Toto 
nařízení by se proto mělo vztahovat na 
přeshraniční i vnitrostátní transakce a 
rovněž na online i offline transakce.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele 
každodenní realitou, když cestují, nakupují 
a provádí platby. Spotřebitelé jsou na 
vnitřním trhu klíčovými hráči, a proto by 
jim měla být věnována náležitá péče. 
Digitální rozměr vnitřního trhu se stává 
důležitým pro spotřebitele i obchodníky. 
Spotřebitelé stále více nakupují po 
internetu a čím dál větší počet obchodníků 
prodává online. Spotřebitelé a obchodníci 
by měli mít důvěru v provádění transakcí v 
digitálním prostředí.

(5) Vnitřní trh je pro spotřebitele 
každodenní realitou, když cestují, nakupují 
a provádí platby. Spotřebitelé jsou na 
vnitřním trhu klíčovými hráči, a proto by 
jim měla být věnována náležitá péče. 
Spotřebitelé a obchodníci by v provádění 
transakcí na vnitřním trhu měli mít 
důvěru.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Přístup k levnému a snadnému řešení 
sporů může posílit důvěru spotřebitelů a 
obchodníků v digitální trh. Spotřebitelé a 
obchodníci přesto stále čelí mnoha 
překážkám při hledání mimosoudního 
řešení, zejména v případě sporů vzniklých 
v souvislosti s přeshraničními online 
transakcemi. Tyto spory tak v současnosti 
zůstávají často nevyřešené.

(6) Přístup k levnému a snadnému řešení 
sporů může posílit důvěru spotřebitelů a 
obchodníků ve vnitřní trh. Spotřebitelé a 
obchodníci přesto stále čelí mnoha 
překážkám při hledání mimosoudního 
řešení sporů. Spory tak v současnosti 
zůstávají často nevyřešené.

(Tento pozměňovací návrh (vypuštění slov 
„přeshraničními“ a „online transakcemi“) 
se týká celého textu návrhu. Jeho přijetí si 
vyžádá odpovídající změny v celém textu.)
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Online řešení sporů nabízí snadné a 
levné mimosoudní vyřešení sporů 
vzniklých v souvislosti s přeshraničními 
online transakcemi. V současnosti však 
chybějí mechanismy, díky kterým by 
spotřebitelé a obchodníci mohli vyřešit tyto
spory elektronickými prostředky. To je na 
úkor spotřebitelů, působí jako překážka pro 
přeshraniční online transakce, vytváří 
nerovné podmínky pro obchodníky, a tak 
dochází k poškozování rozvoje 
elektronického obchodu.

(7) Alternativní řešení sporů nabízí snadné 
a levné mimosoudní vyřešení sporů. V 
současnosti však chybějí mechanismy, díky 
kterým by spotřebitelé a obchodníci mohli 
vyřešit spory elektronickými prostředky. 
To je na úkor spotřebitelů, působí jako 
překážka pro transakce, vytváří nerovné 
podmínky pro obchodníky, a tak dochází k 
poškozování rozvoje vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení smluvních sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v 
souvislosti s přeshraničním online
prodejem zboží nebo poskytováním služeb 
obchodníky. Toto nařízení by se nemělo 
vztahovat na spory mezi spotřebiteli a 
obchodníky, které vznikají v souvislosti 
s online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb, jestliže alespoň 
jeden z nich není usazen nebo nemá 
bydliště v členském státě Unie v době, kdy 
si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto 
služby, anebo jestliže spotřebitel 
i obchodník je usazen nebo má bydliště ve 
stejném členském státě.

(8) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 
mimosoudní řešení smluvních sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky, které vznikají v 
souvislosti s prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb obchodníky. Toto 
nařízení by se nemělo vztahovat na spory 
mezi spotřebiteli a obchodníky, které 
vznikají v souvislosti s prodejem zboží 
nebo poskytováním služeb, jestliže alespoň 
jeden z nich není usazen nebo nemá 
bydliště v členském státě Unie v době, kdy 
si spotřebitel objedná toto zboží nebo tyto 
služby. Toto nařízení by mělo být omezeno 
na stížnosti předložené spotřebiteli vůči 
obchodníkům.
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Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je zajistit soudržnost s pozměňovacími návrhy, které se týkají 
návrhu směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Definice „online prodeje zboží nebo 
poskytování služeb“ by měla pokrývat 
transakce v rámci online prodeje zboží 
nebo poskytování služeb, kdy obchodník 
nebo jeho prostředník nabízí zboží či 
služby prostřednictvím internetové stránky 
nebo jiného elektronického prostředku a 
spotřebitel si takové zboží nebo služby na 
této stránce nebo prostřednictvím jiného 
elektronického prostředku objednal. To by 
se mělo vztahovat i na případy, kdy se 
spotřebitel dostal na internetovou stránku 
anebo k jiné službě informační 
společnosti prostřednictvím mobilního 
elektronického zařízení, jímž je například 
mobilní telefon.

vypouští se

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na spory mezi spotřebiteli a obchodníky, 
které vzniknou v souvislosti s 
přeshraničním prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb offline. Toto nařízení 
by se nemělo vztahovat na spory mezi 
obchodníky.

(12) Toto nařízení by se nemělo vztahovat 
na spory mezi obchodníky.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření 
platformy pro online řešení sporů na 
evropské úrovni. Platforma pro online 
řešení sporů by měla mít podobu 
interaktivní internetové stránky nabízející 
jednotné kontaktní místo pro spotřebitele a 
obchodníky, kteří usilují o mimosoudní 
vyřešení sporů, které vznikly v souvislosti 
s transakcemi přeshraničního 
elektronického obchodu. Měla by umožnit 
spotřebitelům a obchodníkům předkládat 
stížnosti vyplněním elektronického 
formuláře dostupného ve všech úředních 
jazycích Evropské unie a tyto stížnosti 
postoupit subjektu alternativního řešení 
sporů příslušnému pro řešení daného sporu. 
Platforma by měla subjektům 
alternativního řešení sporů nabídnout 
možnost vést postup řešení sporu 
prostřednictvím platformy. 

(14) Cílem tohoto nařízení je vytvoření 
platformy pro poskytování informací
online na evropské úrovni. Platforma by 
měla mít podobu interaktivní internetové 
stránky nabízející jednotné kontaktní místo 
pro spotřebitele a obchodníky, kteří usilují 
o mimosoudní vyřešení sporů. Měla by 
umožnit spotřebitelům a obchodníkům 
předkládat stížnosti vyplněním 
elektronického formuláře dostupného ve 
všech úředních jazycích Evropské unie a 
tyto stížnosti postoupit subjektu 
alternativního řešení sporů příslušnému pro 
řešení daného sporu. Platforma by měla 
subjektům alternativního řešení sporů 
nabídnout možnost vést postup řešení 
sporu prostřednictvím platformy. 

(Tento pozměňovací návrh („platforma pro 
poskytování informací online“) se týká 
celého textu návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Komise by měla stanovit, rozvíjet, 
udržovat a zajišťovat činnost platformy, 
zejména poskytováním nezbytných 
finančních prostředků a odborných 
znalostí.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Je také třeba vzít v úvahu, že se 
navzdory kontroverzi zdá, že členské státy, 
jejichž vnitrostátní právní předpisy 
překračují základní požadavky směrnice o 
mediaci, dosáhly významných výsledků, 
co se týče podpory mimosoudního 
vyrovnání občanskoprávních a 
obchodních sporů, a že dosažené výsledky, 
zejména v Itálii, Bulharsku a Rumunsku, 
dokazují, že mediace může přispět 
k rychlému a efektivnímu mimosoudnímu 
řešení sporů prostřednictvím postupů 
odpovídajících potřebám stran a 
chránících spotřebitele, což platí tím spíše, 
když se jedná o elektronicky uzavřený 
obchod. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Systém online řešení sporů na 
evropské úrovni by měl navazovat na 
stávající subjekty alternativního řešení 
sporů v členských státech a respektovat 
právní tradice členských států. Subjekty 
alternativního řešení sporů, které obdržely 
stížnost prostřednictvím platformy pro 
online řešení sporů, by proto měly 
používat svoje procedurální předpisy, 
včetně předpisů týkajících se nákladů. Toto 
nařízení má však v úmyslu zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost. To by 
mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že 

(15) Systém na evropské úrovni by měl 
navazovat na stávající subjekty 
alternativního řešení sporů v členských 
státech a respektovat právní tradice 
členských států. Subjekty alternativního 
řešení sporů, které obdržely stížnost 
prostřednictvím platformy pro poskytování 
informací online, by proto měly používat 
svoje procedurální předpisy, včetně 
předpisů týkajících se nákladů. V této 
souvislosti je třeba mít na paměti, že 
v souladu s čl. 8 písm. c) směrnice 
…./…/EU [= směrnice o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů] Úřad pro 
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takové řešení sporů proběhne co 
nejrychleji.

úřední tisky: vložit číslo] by náklady 
spotřebitelů neměly být příliš vysoké. Toto 
nařízení má však v úmyslu zavést určitá 
společná pravidla použitelná na tyto 
postupy, které zajistí jejich účinnost. To by 
mělo zahrnovat pravidla zajišťující, že 
takové řešení sporů proběhne co 
nejrychleji.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Pokud se strany nedohodnou na 
jednom příslušném subjektu 
alternativního řešení sporů, měl by mít 
spotřebitel, aby bylo podpořeno 
zpracování stížnosti prostřednictvím 
platformy, možnost zvolit si jednoho 
asistenta ve svém místě bydliště, který se 
pokusí identifikovat subjekt alternativního 
řešení sporů, s nímž budou obě strany 
souhlasit.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Síť asistentů pro online řešení sporů 
by měla poskytovat podporu řešení sporů 
týkajících se stížností předložených
prostřednictvím platformy pro online 
řešení sporů. Uvedená síť by se měla 
skládat z kontaktních míst pro online 
řešení sporů v členských státech, ve 
kterých sídlí asistenti pro online řešení 
sporů. 

(18) Síť asistentů pro řešení sporů by měla 
poskytovat podporu řešení sporů 
prostřednictvím platformy pro poskytování 
informací online. Uvedená síť by se měla 
skládat z kontaktních míst v členských 
státech, ve kterých sídlí asistenti. 

(Tento pozměňovací návrh (vypuštění slov 
„online“ a „online řešení sporů“ 
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v souvislosti s asistenty a kontaktními 
místy) se týká celého textu návrhu. Jeho 
přijetí si vyžádá odpovídající změny 
v celém textu.)

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Aby se neznásoboval počet 
přístupových míst pro spotřebitele, měly 
by členské státy především přenést 
odpovědnost za kontaktní místa na svá 
centra v rámci sítě evropských 
spotřebitelských center. Asistenti by měli 
poskytovat podporu řešení sporů 
prostřednictvím platformy, zejména 
poskytováním pomoci a informací 
spotřebitelům. Vzhledem k tomu, že 
úspěch platformy tak bude závislý i na 
schopnostech a odborných znalostech 
asistentů, měla by jim Komise a členské 
státy zajistit odpovídající odbornou 
přípravu. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Obchodníci by měli na svých 
internetových stránkách informovat 
spotřebitele o platformě online řešení 
sporů a uvést odkaz na její domovskou 
stránku. Měli by rovněž tyto informace 
poskytovat, pokud spotřebitel podal 
stížnost obchodníkovi, oddělení pro 
vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
ombudsmanovi společnosti. Touto 

(22) Obchodníci by měli na svých 
internetových stránkách jasným a lehce 
srozumitelným způsobem informovat 
spotřebitele o platformě pro poskytování 
informací online a uvést odkaz na její 
domovskou stránku. Měli by rovněž tyto 
informace poskytovat, pokud spotřebitel 
podal stížnost obchodníkovi, oddělení pro 
vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
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povinností by neměl být dotčen čl. 10 odst. 
1 až 3 směrnice .…/…/EU [Úřad pro 
úřední tisky: vložit číslo] týkající se 
informování spotřebitelů ze strany 
obchodníků o postupech alternativního 
řešení sporů, které se vztahují na uvedené 
obchodníky, a o tom, zda se k řešení sporů 
se spotřebiteli zavázali používat postupy 
alternativního řešení sporů či nikoli. 
Kromě toho by touto povinností neměly 
být dotčeny čl. 6 odst. 1 písm. t) 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, 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. 

ombudsmanovi společnosti. Touto 
povinností by neměl být dotčen čl. 10 odst. 
1 až 3 směrnice .…/…/EU [Úřad pro 
úřední tisky: vložit číslo]. Kromě toho by 
touto povinností neměly být dotčeny čl. 6 
odst. 1 písm. t) 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, 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. 
Povinnost informovat spotřebitele o 
existenci platformy pro poskytování 
informací online by neměla vést 
k nadměrné administrativní zátěži malých 
podniků a mikropodniků, jak jsou 
definovány v doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o 
definici mikropodniků a malých a 
středních podniků1. Malé podniky a 
mikropodniky by měly spotřebiteli 
poskytnout veškeré relevantní informace, 
pokud se potýká s konkrétním problémem.
___________
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné doplnit nebo změnit 
některé prvky tohoto nařízení, které nejsou 
podstatné, měla by být přenesena na 
Komisi pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 

(23) Aby bylo možné doplnit nebo změnit 
některé prvky tohoto nařízení, které nejsou 
podstatné, měla by být přenesena na 
Komisi pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
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Evropské unie, pokud jde o druh informací, 
které žalující strana musí uvést v 
elektronickém formuláři pro podávání 
stížností, který je k dispozici v platformě 
online řešení sporů. Je zvlášť důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
vedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Až bude 
Komise připravovat a vypracovávat akty 
v přenesené pravomoci, měla by zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Evropské unie, pokud jde o druh informací, 
které žalující strana musí uvést v 
elektronickém formuláři pro podávání 
stížností, který je k dispozici v platformě 
pro poskytování informací online, i o 
technické postupy týkající se podávání 
stížností. Je zvlášť důležité, aby Komise 
během svých přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni, a zejména konzultace s 
evropským inspektorem ochrany údajů. 
Až bude Komise připravovat a 
vypracovávat akty v přenesené pravomoci, 
měla by zajistit souběžné, včasné a náležité 
předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Aby se zajistily jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o fungování platformy online 
řešení sporů, způsoby podávání stížností a 
spolupráce se sítí asistentů pro online 
řešení sporů. Uvedené pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Pro přijímání prováděcích aktů týkajících 
se elektronického formuláře pro podávání 
stížností by měl být použit poradní postup, 
jelikož má čistě technickou povahu. Pro 
přijímání pravidel týkajících se způsobů 
spolupráce mezi asistenty sítě asistentů 
pro online řešení sporů by měl být použit
přezkumný postup.

(24) Aby se zajistily jednotné podmínky 
pro provádění tohoto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, 
pokud jde o fungování platformy pro 
poskytování informací online a spolupráci
se sítí asistentů. Uvedené pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Pro přijímání pravidel týkajících se 
způsobu provádění funkcí platformy pro 
poskytování informací online by měl být 
použit přezkumný postup.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem tohoto nařízení je přispět k 
fungování vnitřního trhu, a zejména jeho 
digitálního rozměru, a k dosažení vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele 
prostřednictvím platformy pro usnadnění 
nestranného, transparentního, účinného a 
spravedlivého mimosoudního řešení sporů 
mezi spotřebiteli a obchodníky online.

Účelem tohoto nařízení je přispět k 
fungování vnitřního trhu a k dosažení 
vysoké úrovně ochrany spotřebitele 
prostřednictvím online platformy pro 
usnadnění nestranného, transparentního, 
účinného a spravedlivého mimosoudního 
řešení sporů mezi spotřebiteli a 
obchodníky.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů, které vznikly 
v souvislosti s transakcemi 
přeshraničního elektronického prodeje
zboží nebo poskytování služeb mezi 
obchodníky a spotřebiteli, a sice 
prostřednictvím zásahu subjektu 
alternativního řešení sporů v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo] 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) a s využitím 
evropské platformy pro online řešení 
sporů.

Toto nařízení se použije na mimosoudní 
řešení smluvních sporů, které vznikly v 
souvislosti s prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb mezi obchodníky a 
spotřebiteli a které spotřebitelé postoupili
subjektu alternativního řešení sporů v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo] 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) a s využitím 
evropské online platformy pro alternativní
řešení sporů.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) se „online prodejem zboží nebo 
poskytováním služeb“ rozumí transakce v 
rámci online prodeje zboží nebo 
poskytování služeb, kdy obchodník nebo 
jeho prostředník nabízí zboží či služby 
prostřednictvím internetové stránky nebo
jiného elektronického prostředku a 
spotřebitel si takové zboží nebo služby na 
této stránce nebo prostřednictvím jiného 
elektronického prostředku objednal;

vypouští se

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) se „přeshraničním online prodejem 
zboží nebo přeshraničním poskytováním 
služeb“ rozumí online prodej zboží nebo 
poskytování služeb, jestliže v době 
objednání tohoto zboží nebo služeb má 
spotřebitel bydliště v jiném členském státě 
než ve kterém je usazen obchodník;

vypouští se

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – písm. g – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) se „postupem alternativního řešení 
sporů“ rozumí mimosoudní řešení sporu 
prostřednictvím zásahu subjektu řešení 
sporů, který navrhuje nebo stanoví řešení 
nebo dává dotyčné strany dohromady s 

g) se „postupem alternativního řešení 
sporů“ rozumí mimosoudní řešení sporu, 
kdy se zúčastněné strany snaží řešit svůj 
spor prostřednictvím zásahu subjektu 
řešení sporů, který přijímá pro strany 
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cílem usnadnit smírné řešení. závazná či nezávazná rozhodnutí nebo 
dává dotyčné strany dohromady s cílem 
dosáhnout vzájemně přijatelné dohody.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. g – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postupy před subjekty řešení sporů, kdy 
jsou za řešení sporu odpovědné fyzické 
osoby zaměstnané výhradně 
obchodníkem, postupy před odděleními 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanými obchodníkem, přímé 
jednání mezi spotřebitelem a 
obchodníkem, ať už v zastoupení, či 
nikoli, a pokusy soudce urovnat spor v 
průběhu soudního řízení týkajícího se 
příslušného sporu se nepovažují za 
alternativní postupy řešení sporů;

vypouští se

Odůvodnění

Definice a oblast působnosti alternativního řešení sporů jsou stanoveny v článcích 2 a 4 
směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Není nutné uvádět je v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) se „žalující stranou“ rozumí spotřebitel 
nebo obchodník, který předložil stížnost 
prostřednictvím evropské platformy pro 
online řešení sporů;

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy, které se týkají oblasti působnosti nařízení a směrnice 
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o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Žalující stranou může být pouze spotřebitel.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) se „odpůrcem“ rozumí spotřebitel nebo 
obchodník, proti němuž byla vznesena 
stížnost prostřednictvím evropské 
platformy pro online řešení sporů;

vypouští se

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy, které se týkají oblasti působnosti nařízení a směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Odpůrcem může být pouze obchodník.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská platforma pro online řešení 
sporů je interaktivní internetová stránka, 
která umožňuje elektronický a bezplatný 
přístup ve všech úředních jazycích Unie. 
Evropská platforma pro online řešení 
sporů je jediným místem vstupu pro 
spotřebitele a obchodníky usilující o 
mimosoudní řešení sporů, na něž se 
vztahuje toto nařízení.

2. Evropská platforma pro poskytování 
informací online je interaktivní 
internetová stránka, která umožňuje 
elektronický a bezplatný přístup ve všech 
úředních jazycích Unie. Evropská 
platforma pro poskytování informací 
online je jediným místem vstupu pro 
spotřebitele a obchodníky, kteří hledají 
informace o mimosoudním řešení 
smluvních sporů vzniklých v souvislosti s 
prodejem zboží nebo poskytováním služeb 
mezi spotřebiteli a obchodníky nebo kteří 
usilují o mimosoudní řešení sporů, na něž 
se vztahuje toto nařízení. 

Pozměňovací návrh 28
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) obsahovat elektronický formulář pro 
podávání stížností pro vyplnění žalující 
stranou;

a) obsahovat elektronický formulář pro 
podávání stížností pro vyplnění 
spotřebitelem;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy, které se týkají oblasti působnosti nařízení a směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Žalující stranou může být pouze spotřebitel. 
Vztahuje se na celý text.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) navrhovat jednotlivým stranám na 
základě informací obsažených v 
elektronickém formuláři pro podávání 
stížností jeden nebo několik subjektů 
alternativního řešení sporů a poskytovat 
informace o případných poplatcích, o 
jazyce nebo jazycích, ve kterých bude 
postup veden a přibližnou délku postupů 
nebo informovat žalující stranu o tom, že 
na základě předložených informací nebylo 
možné identifikovat žádný subjekt 
alternativního řešení sporů;

b) na základě informací obsažených v 
elektronickém formuláři pro podávání 
stížností

i) identifikovat pro jednotlivé strany jeden 
nebo několik subjektů alternativního řešení 
sporů a poskytovat informace o případných 
poplatcích, o jazyce nebo jazycích, ve 
kterých bude postup veden, a případně o 
přibližné délce postupů, o nutnosti fyzické 
přítomnosti jednotlivých stran nebo jejich 
zástupců, o dobrovolné nebo povinné 
účasti při postupech alternativního řešení 
sporů a o závazné nebo nezávazné povaze 
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výsledku postupu v souladu s platnými 
právními předpisy daného státu; nebo

ii) informovat spotřebitele o tom, že na 
základě předložených informací nebylo 
možné identifikovat žádný subjekt 
alternativního řešení sporů;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zveřejňovat informace o kontaktních 
místech v členských státech a o 
příslušných asistentech pro řešení sporů 
uvedených v článku 6, včetně kontaktních 
údajů;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) poskytovat obecné informace o 
alternativním řešení sporů jakožto 
prostředku mimosoudního řešení sporů;

h) poskytovat obecné informace o 
alternativním řešení sporů a prosazovat je 
jakožto prostředek mimosoudního řešení 
sporů;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) poskytovat informace o nejčastěji 
používaných metodikách a statistické 
údaje rozčleněné podle různých 
zpracovávaných témat;
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) poskytovat obecné informace o 
právech spotřebitelů, které jsou jasné, 
vyčerpávající a srozumitelné, včetně 
„často kladených otázek“ (FAQ) 
týkajících se témat, kterými se spotřebitelé 
mohou zabývat nejčastěji, případně s 
využitím interaktivních nástrojů; 

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace poskytnuté v souladu s prvním 
pododstavcem jsou přístupné 
spotřebitelům a obchodníkům, kteří se 
zajímají o funkce platformy, bez ohledu 
na to, zda jejich zájem souvisí s podáním 
stížnosti či nikoli. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je odpovědná za platformu pro 
online řešení sporů, pokud jde o její vývoj, 
provoz, údržbu a související ochranu údajů.

5. Komise je odpovědná za platformu pro 
poskytování informací online, pokud jde o 
její vývoj, provoz a údržbu, zejména 
zajištěním dostatečných finančních 
prostředků a odborných znalostí, a 
související ochranu údajů.



AD\905645CS.doc 21/36 PE486.178v02-00

CS

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jedno kontaktní 
místo pro online řešení sporů a sdělí 
Komisi jeho název a kontaktní údaje. 
Členské státy mohou odpovědnost za 
kontaktní místa pro online řešení sporů 
přenést na svá centra sítě evropských 
spotřebitelských center, na sdružení 
spotřebitelů nebo na jakýkoli jiný subjekt. 
V každém kontaktním místě pro online 
řešení sporů musí působit alespoň dva 
asistenti pro online řešení sporů.

1. Každý členský stát určí jedno kontaktní 
místo pro řešení sporů (dále jen „kontaktní 
místo“) a sdělí Komisi jeho název a 
kontaktní údaje.

1a. Členské státy přenesou odpovědnost za 
kontaktní místa především na svá centra 
sítě evropských spotřebitelských center. 
Pokud příslušné centrum sítě evropských 
spotřebitelských center nemůže tento úkol 
vykonávat, mohou členské státy přenést 
odpovědnost i na sdružení spotřebitelů 
nebo na jakýkoli jiný subjekt. Při 
rozhodování o přenesení odpovědnosti 
členské státy v každém případě 
upřednostní stávající struktury.
1b. V každém kontaktním místě musí 
působit alespoň dva asistenti pro řešení 
sporů. Kontaktní místa zajistí, aby 
spotřebitelé mohli asistenty kontaktovat 
přímo prostřednictvím platformy pro 
poskytování informací online.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise a členské státy poskytnou 
asistentům odpovídající odbornou 
přípravu, aby zajistily, že mají odborné 
znalosti nezbytné k plnění svých úkolů 
v souladu s odstavcem 2.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je oprávněna přijmout v souladu 
s článkem 16 akty v přenesené pravomoci 
za účelem úpravy informací uvedených 
v příloze, s přihlédnutím ke kritériím, 
podle nichž subjekty alternativního řešení 
sporů oznámené Komisi v souladu s čl. 17 
odst. 2 směrnice …./…/EU [Úřad pro 
úřední tisky: vložit číslo 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)], které se zabývají 
spory, na něž se vztahuje toto nařízení, 
vymezují svou příslušnou oblast 

4. Komise je oprávněna přijmout v souladu 
s článkem 16 a po konzultaci s evropským 
inspektorem ochrany údajů akty v 
přenesené pravomoci za účelem úpravy 
informací uvedených v příloze, 
s přihlédnutím ke kritériím, podle nichž 
subjekty alternativního řešení sporů 
oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 2 
směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo 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)], které se 
zabývají spory, na něž se vztahuje toto
nařízení, vymezují svou příslušnou oblast 
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působnosti. působnosti.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise stanoví podrobnosti týkající se 
elektronického formuláře pro podávání 
stížností formou prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s poradním postupem uvedeným v čl. 15 
odst. 2.

5. Komise je v souladu s článkem 16 
oprávněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, v nichž stanoví podrobnosti 
týkající se elektronického formuláře pro 
podávání stížností, přičemž vezme v úvahu 
technický pokrok. Před přijetím těchto 
aktů v přenesené pravomoci vede Komise 
konzultace s evropským inspektorem 
ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Po přijetí úplně vyplněného formuláře 
stížnosti zpracuje platforma pro 
poskytování informací online stížnost 
následujícím způsobem:
a) platforma poskytne informace uvedené 
v odstavci 2 a 3, zejména seznam všech 
příslušných subjektů alternativního řešení 
sporů, jsou-li identifikovány;
b) spotřebitel může z daného seznamu 
zvolit jeden nebo několik subjektů;
c) obchodník může z daného seznamu 
zvolit jeden nebo několik subjektů, pokud 
se již nezavázal využít jednoho z nich 
v souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 
…./…/EU [Úřad pro úřední tisky: vložit 
číslo směrnice Evropského parlamentu a 
Rady o alternativním řešení sporů u 
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spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)];
d) platforma automaticky rozhodne, zda 
stížnost předá
i) subjektu alternativního řešení sporů 
identifikovanému v souladu s odstavcem 
1b nebo 1c; nebo
ii) asistentovi pro účely odstavce 1d; 
nebo zda stížnost nebude dále zpracovávat 
v souladu s odstavcem 1e.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pokud si spotřebitel zvolí subjekt 
alternativního řešení sporů, k jehož 
využívání se zavázal obchodník v souladu 
s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad 
pro úřední tisky: vložit číslo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o 
alternativním řešení sporů u 
spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice o 
alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)], nebo pokud strany ve svých 
odpovědích zvolí tentýž subjekt 
alternativního řešení sporů, platforma 
automaticky předá stížnost uvedenému 
subjektu alternativního řešení sporů.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 5.)

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Pokud se strany dohodnou na 
několika subjektech alternativního řešení 
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sporů, bude spotřebitel požádán o to, aby 
vybral jeden z dohodnutých subjektů 
alternativního řešení sporů. Platforma 
tomuto subjektu alternativního řešení 
sporů stížnost automaticky předá.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 6.)

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Pokud se strany nedohodnou na 
jednom příslušném subjektu řešení sporů, 
informuje platforma spotřebitele, že si 
může zvolit jednoho asistenta ve svém 
místě bydliště, který se pokusí 
identifikovat subjekt alternativního řešení 
sporů, s nímž mohou souhlasit obě strany. 
Není-li tento pokus úspěšný, je stížnost 
dále zpracovávána v souladu s odstavcem 
1e.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Pokud není příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů identifikován 
nebo strany platformě neodpoví, není 
stížnost dále zpracovávána. Spotřebitel 
musí být informován o možnosti 
kontaktovat asistenta za účelem získání 
informací o jiných prostředcích nápravy.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 4.; znění bylo upraveno.)

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře 
stížnosti sdělí platforma pro online řešení 
sporů žalující straně v jazyce žádosti a 
zašle e-mailem odpůrci v jazyce smlouvy 
tyto informace:

2. Po přijetí úplně vyplněného formuláře 
stížnosti sdělí platforma pro poskytování 
informací online spotřebiteli v jazyce 
žádosti a zašle e-mailem obchodníkovi v 
jazyce smlouvy tyto informace:
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy, které se týkají oblasti působnosti. Odpůrcem může být 
pouze obchodník.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o tom, že v případě, pokud se 
strany nedohodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů nebo 
pokud nebyl žádný příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů identifikován, 
nebude stížnost dále zpracovávána;

b) informace o tom, že v případě, pokud 
strany neodpoví platformě nebo pokud 
nebyl žádný příslušný subjekt 
alternativního řešení sporů identifikován, 
nebude stížnost dále zpracovávána;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informace o tom, že pokud se strany 
nedohodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů, je 
stížnost na žádost spotřebitele předána 
jednomu asistentovi v místě bydliště 
strany, jež stížnost podala, který se pokusí 
identifikovat subjekt alternativního řešení 
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sporů, s nímž mohou souhlasit obě strany;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) název a kontaktní údaje kontaktního 
místa pro online řešení sporů v místě 
bydliště (pro spotřebitele) a v místě 
podnikání (obchodníka) a rovněž stručný 
popis funkcí uvedených v čl. 6 odst. 2 
písm. a), b) a d);

d) název a kontaktní údaje kontaktního 
místa, včetně asistentů, v místě bydliště 
(pro spotřebitele) a v místě podnikání 
(obchodníka) a rovněž stručný popis funkcí 
uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. a), b) a d);

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jeho poplatků, pokud je uplatňuje; a) jeho poplatků;

Odůvodnění

Každý spotřebitel, který chce zahájit určitý postup, si musí být jasně vědom nákladů a výdajů 
s ním spojených.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) případně potřeby fyzické přítomnosti 
stran nebo jejich zástupců;

d) případně potřeby fyzické přítomnosti 
stran nebo jejich zástupců s uvedením, zda 
je možné spor řešit bez fyzické přítomnosti 
stran či jejich zástupců v případech, kdy je 
místo bydliště nebo místo obvyklého 
bydliště stran v různých členských státech;
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Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Platforma předá stížnost příslušnému 
subjektu alternativního řešení sporů ve 
lhůtě 30 dnů.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud strany platformě neodpoví nebo 
se neshodnou na jednom příslušném 
subjektu alternativního řešení sporů, 
stížnost nebude dále zpracovávána. 
Spotřebitel musí být informován o 
možnosti kontaktovat asistenta pro online 
řešení sporů za účelem získání informací 
o jiných prostředcích nápravy.

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 1e (novému)).

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud si spotřebitel zvolí subjekt 
alternativního řešení sporů, k jehož 
využívání se obchodník zavázal v souladu 
s čl. 10 odst. 1 směrnice …./…/EU [Úřad 
pro úřední tisky: vložit číslo směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o 
alternativním řešení sporů u 
spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice o 
alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)], nebo pokud strany ve svých 
odpovědích zvolí tentýž subjekt 
alternativního řešení sporů, platforma 

vypouští se
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automaticky předá stížnost uvedenému 
subjektu alternativního řešení sporů.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 1b (novému)).

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se strany dohodnou na několika 
subjektech alternativního řešení sporů, 
bude spotřebitel požádán o to, aby vybral 
jeden z dohodnutých subjektů 
alternativního řešení sporů. Platforma 
tomuto subjektu alternativního řešení 
sporů stížnost automaticky předá.

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k čl. 8 odst. 1c (novému)).

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se po oznámení sporu strany 
dohodnou na zahájení řízení před tímto 
subjektem, dokončí postup řešení sporu do 
30 dnů od zahájení tohoto řízení. V 
případě složitých sporů může subjekt 
alternativního řešení sporů tuto lhůtu 
prodloužit;

b) pokud se po oznámení sporu strany 
dohodnou na zahájení řízení před tímto 
subjektem, dokončí postup řešení sporu do 
90 dnů ode dne oznámení stížnosti 
stranám v souladu s čl. 8 písm. ca) 
směrnice …/.../EU [Úřad pro úřední tisky: 
vložit číslo směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o alternativním řešení 
sporů u spotřebitelských sporů a o změně 
směrnice 2009/22/ES (směrnice o 
alternativním řešení spotřebitelských 
sporů)]. V případě složitých nebo velmi 
technických sporů může subjekt 
alternativního řešení sporů tuto lhůtu 
prodloužit. Každé prodloužení lhůty spolu 
s přibližnou očekávanou dobou nutnou 
pro uzavření sporu musí být oznámeno 
jednotlivým stranám.
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přístup k informacím, včetně osobních 
údajů, týkajícím se sporu a uloženým v 
databázi uvedené v článku 10 se umožní 
pro účely uvedené v článku 9 pouze 
subjektu alternativního řešení sporů, 
kterému byl spor postoupen v souladu s 
článkem 8. Přístup k těmto informacím se 
pro účely uvedené v čl. 6 odst. 3 umožní 
také asistentům pro online řešení sporů.

1. Přístup k informacím, včetně osobních 
údajů, týkajícím se sporu a uloženým v 
databázi uvedené v článku 10 se umožní 
pro účely uvedené v článku 9 pouze 
subjektu alternativního řešení sporů, 
kterému byl spor postoupen v souladu s 
článkem 8. Přístup k těmto informacím se 
pro účely uvedené v čl. 6 odst. 2 a čl. 6 
odst. 3 umožní také asistentům, kterým byl 
daný spor postoupen.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V platformě pro poskytování 
informací online musí být k dispozici 
souhrnné oznámení o ochraně osobních 
údajů, v němž jsou subjekty údajů 
informovány o zpracování svých osobních 
údajů a o svých právech souvisejících s 
uvedeným zpracováním. V oznámení o 
ochraně osobních údajů jsou jasně 
uvedeny jednotlivé operace zpracování 
údajů, za které odpovídají různí aktéři 
platformy. 

Odůvodnění

V souladu s návrhem bodu odůvodnění 21.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obchodníci usazení v Unii provozující 
přeshraniční online prodej zboží nebo 
poskytování služeb musí informovat 
spotřebitele o platformě pro online řízení 
sporů a sdělit jim svou e-mailovou adresu. 
Tyto informace musí být uvedeny na 
internetových stránkách obchodníka 
snadným, přímým, zřetelným a trvale
přístupným způsobem a pokud se nabídka 
činí prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Musí obsahovat 
elektronický odkaz na domovskou 
internetovou stránku platformy pro online 
řešení sporů. Obchodníci musí rovněž 
informovat spotřebitele o platformě pro 
online řešení sporů, pokud spotřebitel 
předložil stížnost obchodníkovi, oddělení 
pro vyřizování stížností spotřebitelů 
provozovanému obchodníkem nebo 
ombudsmanovi společnosti.

1. Obchodníci usazení v Unii provozující 
přeshraniční online prodej zboží nebo 
poskytování služeb musí informovat 
spotřebitele o platformě pro poskytování 
informací online a sdělit jim svou e-
mailovou adresu. Tyto informace musí být 
uvedeny na internetových stránkách 
obchodníka jasným a snadno přístupným 
způsobem a pokud se nabídka činí 
prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
textového sdělení předávaného pomocí 
elektronických prostředků, pak v takovém 
textovém sdělení. Musí obsahovat 
elektronický odkaz na domovskou 
internetovou stránku platformy pro 
poskytování informací online. Obchodníci 
musí rovněž informovat spotřebitele o 
platformě pro poskytování informací 
online, pokud spotřebitel předložil stížnost 
obchodníkovi, oddělení pro vyřizování 
stížností spotřebitelů provozovanému 
obchodníkem nebo ombudsmanovi 
společnosti.

2. Ustanoveními odstavce 1 nejsou dotčena 
ustanovení článku 10 směrnice …./…/EU 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo 
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)] týkající se 
informování spotřebitelů obchodníky o 
postupech alternativního řešení sporů, 
které se na uvedené obchodníky vztahují, 
a o tom, zda se uvedení obchodníci 
zavázali používat k řešení sporů se 
spotřebiteli postupy alternativního řešení 

2. Ustanoveními odstavce 1 nejsou dotčena 
ustanovení článku 10 směrnice …./…/EU 
[Úřad pro úřední tisky: vložit číslo 
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)].
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sporů.
3. Ustanovení odstavce 1 se použijí, aniž 
jsou dotčena ustanovení článků 6 a 8 
směrnice 2011/83/EU o informacích pro 
spotřebitele v případě smluv uzavřených na 
dálku a smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory.

3. Ustanovení odstavce 1 se použijí, aniž 
jsou dotčena ustanovení článků 6 a 8 
směrnice 2011/83/EU o informacích pro 
spotřebitele v případě smluv uzavřených na 
dálku a smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory, článku 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/65/EU ze dne 23. 
září 2002 o uvádění finančních služeb pro 
spotřebitele na trh na dálku1 a článku 185 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/138/EU ze dne 25. listopadu 2008 o 
přístupu k pojišťovací a zajišťovací 
činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)2.

3a. Povinnost informovat spotřebitele o 
existenci platformy pro poskytování 
informací online ve všech textových 
zprávách v souladu s odstavcem 1 neplatí, 
pokud je obchodník malý podnik nebo 
mikropodnik, jak jsou definovány 
v doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků a 
malých a středních podniků1. V takovém 
případě obchodník poskytne informace o 
platformě pro poskytování informací 
online teprve poté, co mu spotřebitel podá 
stížnost.
1 Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16.
2 Úř. věst. L 335, 17.12.2008, s. 1.
3 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 4 nařízení (EU) 
č. 182/2011. 

vypouští se
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 
odst. 4 platí na dobu neurčitou od [Úřad 
pro úřední tisky: vložit totéž datum jako 
v čl. 18 odst. 1 = den vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 
odst. 4 a 5 platí na dobu neurčitou od 
[Úřad pro úřední tisky: vložit totéž datum 
jako v čl. 18 odst. 1 = den vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 
4 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení 
se ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 
4 a 5 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7 odst. 4 a 5 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
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nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce. 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o tři měsíce. 

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Článek 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě každé tři roky a poprvé nejpozději 
pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost 
zprávu o jeho uplatňování. Ke zprávě 
přiloží v případě potřeby návrhy na změny 
tohoto nařízení. 

Komise předloží Evropskému parlamentu a 
Radě každé dva roky a poprvé nejpozději 
tři roky po vstupu tohoto nařízení v 
platnost zprávu o jeho uplatňování, 
zejména o míře přijetí platformy pro 
poskytování informací online a o 
použitelnosti formuláře pro podávání 
stížností, případně o nutnosti upravit 
informace uvedené v příloze, 
s přihlédnutím ke kritériím, podle nichž 
subjekty alternativního řešení sporů 
oznámené Komisi v souladu s čl. 17 odst. 
2 směrnice …./…/EU [Úřad pro úřední 
tisky: vložit číslo 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)], které se 
zabývají spory, na něž se vztahuje toto 
nařízení, vymezují svou příslušnou oblast 
působnosti, a rovněž o možnostech 
dalšího rozvoje interaktivních způsobů 
komunikace. Ke zprávě přiloží v případě 
potřeby návrhy na změny tohoto nařízení. 
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se použije ode dne [Úřad 
pro úřední tisky: vložit datum = šest 
měsíců od lhůty pro provedení 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), která bude ve 
zmíněné směrnici uvedena v souladu s čl. 
22 odst. 1 uvedené směrnice], s výjimkou 
čl. 5 odst. 1, 4, 5 a 6, čl. 6 odst. 1, 2 a 6, čl. 
7 odst. 4 a 5 a článků 10, 15 a 16, které se 
použijí ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

2. Toto nařízení se použije ode dne [Úřad 
pro úřední tisky: vložit datum = šest 
měsíců od lhůty pro provedení 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), která bude ve 
zmíněné směrnici uvedena v souladu s čl. 
22 odst. 1 uvedené směrnice], s výjimkou 
čl. 5 odst. 1, 4, 5 a 6, čl. 6 odst. 1, 1a, 1b, 2 
a 5, čl. 7 odst. 4 a 5 a článků 10, 15 a 16, 
které se použijí ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost.
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