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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zajímavost alternativního řešení sporů spočívá v řešení základního problému přístupu ke 
spravedlnosti, s nímž se potýkají evropští občané, zvláště pak spotřebitelé, v důsledku toho, 
že soudní řízení bývají zdlouhavá a nákladná.

Evropský parlament své stanovisko k tomuto problému vyjádřil nedávno ve svém usnesení ze 
dne 25. října 2011 o alternativním řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných věcech 
(2011/2117 (INI))1, ve kterém vyslovil názor, že legislativní opatření přijatá na úrovni EU 
usnadní provádění alternativního řešení sporů a povzbudí fyzické a právnické osoby k jeho 
častějšímu využívání, a vyzval Komisi, aby předložila legislativní návrh týkající se využívání 
alternativního řešení spotřebitelských sporů v EU.

Cílem směrnice, jejíž návrh Komise nyní předložila, je odstranit nedostatky týkající se 
rozsahu působnosti alternativního řešení sporů a zajistit kvalitu mimosoudního řešení sporů, 
tak aby v jejich rámci mohly být řešeny jakékoli smluvní spory mezi spotřebiteli a podniky. 
Navrhovaná směrnice vychází z obecných zásad, které musí respektovat všechny subjekty 
alternativního řešení sporů, mezi něž patří patřičná kvalifikace, nestrannost, transparentnost, 
efektivita a čestnost. Návrh požaduje, aby dodržování těchto zásad sledovaly vnitrostátní 
orgány. Obchodníci by podle tohoto návrhu měli mít povinnost poskytovat spotřebitelům 
potřebné a úplné informace o příslušných subjektech mimosoudního řešení sporů, na něž se 
mohou obracet.

Navrhovatel stanoviska návrh Komise vítá, a to v rámci úsilí o zlepšení fungování vnitřního 
trhu a zajištění lepších možností odškodnění pro spotřebitele. Domnívá se nicméně, že některé 
oblasti návrhu Komise lze zlepšit, a ve svém návrhu stanoviska předkládá příslušné návrhy 
řešení. Jedná se o tyto oblasti:

Otázka, zda má být alternativní řešení sporů uloženo podnikům jako povinnost, zejména v té 
podobě, že by se musely povinně zapojit do systému alternativního řešení sporů nebo že by 
pro ně výsledky alternativního řešení sporů měly závaznou platnost, je otázkou obtížnou. Na 
jedné straně se argumentuje tím, že povinné systémy zvyšují důvěru spotřebitelů, protože 
spotřebitelé se na ně v případě, že jim vznikne škoda, mohou bezpečně spolehnout. Na druhé 
straně s sebou zavedení povinného alternativního řešení sporů nese závažné problémy 
související se základními právy stran na přístup ke spravedlnosti a s právem na účinnou 
právní ochranu (článek 47 Listiny základních práv) a je v rozporu s dobrovolností a pružností 
alternativního řešení sporů, které patří k jeho určujícím znakům a díky nimž je alternativní 
řešení sporů tak užitečné. Navrhovatel stanoviska proto postupuje způsobem, který ukazuje 
směrnice 2008/52/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. května 2008 o některých 
aspektech mediace v občanských a obchodních věcech2: alternativní řešení sporů není sice 
povinné, ale členské státy musí vytvářet pobídky nebo ukládat sankce a soudy by měly 
poskytovat konkrétní informace, aby podpořily jejich využívání. Co se týče jakékoli 
závaznosti výsledku alternativního řešení sporů, měly být strany informovány a požádány, 
aby s tím vyslovily svůj souhlas.

                                               
1P7_TA(2011)0449.
2 Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3.
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– Směrnice by se neměla vztahovat na stížnosti obchodníků na spotřebitele, protože 
alternativní řešení sporů je koncipováno jako nástroj pro odškodňování spotřebitelů, který má 
odstranit nerovnováhu mezi obchodníky a spotřebiteli a zajistit, aby se spotřebitelé mohli 
snadným způsobem domáhat svého odškodnění. Je zřejmé, že na stížnosti obchodníků se 
alternativní řešení sporů tímto způsobem nevztahuje.
– S ohledem na zajištění toho, aby subjektům alternativního řešení sporů nebyly předkládány 
irelevantní případy, by měl být stanoven požadavek, že předtím, než je spor předložen 
subjektu alternativního řešení sporů, musí strany hledat smírné řešení. Členské státy by měly 
mít rovněž možnost stanovit minimální hodnotu pohledávky, aby předešly řešení případů, kdy 
je pohledávka nepoměrně nižší než reálné náklady na postup alternativního řešení sporů.
– Obecně vzato, zásady postupů alternativního řešení sporů musí být formulovány 
zevrubnějším a úplnějším způsobem na základě směrnice 2008/52/ES, Evropského kodexu 
chování pro mediátory a doporučení Komise ze dne 30. března 1998 o zásadách pro orgány 
příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů1 a ze dne 4. dubna 2001 o 
zásadách, jež se týkají mimosoudních orgánů při řešení spotřebitelských sporů na základě 
dohody2. Do směrnice by tedy měla být doplněna konkrétní ustanovení, zvláště pokud jde o 
zásady nezávislosti, zákonnosti a důvěrnosti.
– Mimořádně důležitá je odborná příprava fyzických osob, které se účastní postupu 
alternativního řešení sporů, mj. i s ohledem na zajištění důvěryhodnosti těchto řízení a jejich 
výsledků, a o její zajištění by se měly společně zasadit Komise a členské státy.
– Postupy alternativního řešení sporů by stranám neměly na základě uplatnění promlčecích a 
prekluzních lhůt bránit v tom, aby využily obvyklých postupů soudní řízení. Směrnice by 
proto stejně jako odpovídající ustanovení směrnice 2008/52/ES (článek 8) měla obsahovat 
ustanovení, že alternativní řešení sporů obecně pozastavuje platnost promlčecích a 
prekluzních lhůt.

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 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 

(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 být omezeno na stížnosti 

                                               
1 Úř. věst. L 115, 17.4.1998, s. 31.
2 Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 56.
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spotřebiteli proti obchodníkům, ale také 
stížnosti předložené obchodníky proti 
spotřebitelům. Tato směrnice by se neměla 
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.

předložené spotřebiteli proti obchodníkům. 
Tato směrnice by se neměla vztahovat na 
spory mezi obchodníky ani na stížnosti 
podávané obchodníky na spotřebitele; 
neměla by však bránit členským státům 
přijímat nebo ponechat v platnosti 
ustanovení týkající se postupů pro 
mimosoudní řešení těchto sporů.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní řešení sporů je koncipováno jako nástroj pro odškodňování spotřebitelů, jenž má 
odstranit nerovnováhu mezi obchodníky, kteří jsou ve větší míře schopni zvládnout finanční 
ztrátu a platit právní náhradu, a spotřebiteli, kteří by se před soudem vzhledem k finančním 
nákladům, někdy vyšším než sama pohledávka, svého odškodnění jinak nedomáhali.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na řízení před subjekty pro řešení sporů, 
u nichž jsou fyzické osoby odpovědné za 
řešení sporů zaměstnány výhradně 
obchodníkem, ani na případy, jež řeší 
oddělení pro vyřizování stížností 
spotřebitelů provozovaná obchodníkem. 
Neměla by se vztahovat na přímá jednání 
mezi stranami. Dále by se neměla 
vztahovat na pokusy soudce o urovnání 
sporu během soudního řízení týkajícího se 
daného sporu.

(12) Tato směrnice by se neměla vztahovat 
na případy, jež řeší oddělení pro vyřizování 
stížností spotřebitelů provozovaná 
obchodníkem. Neměla by se vztahovat na 
přímá jednání mezi stranami. Dále by se 
neměla vztahovat na pokusy soudce 
o urovnání sporu během soudního řízení 
týkajícího se daného sporu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy by měly formou 
pobídek a sankcí podporovat, aby bylo ve 
vhodných případech využíváno 
alternativního řešení sporů. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/52/ES ze dne 21. května 2008 
o některých aspektech mediace 
v občanských a obchodních věcech již 
stanoví rámec pro mediační systémy na 
úrovni Unie, zejména pro přeshraniční 
spory, aniž by bránila jeho uplatňování na 
vnitřní mediační systémy. Tato směrnice 
tento systém doplňuje i o další postupy 
alternativního řešení sporů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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. Za účelem 
zajištění toho, aby nedocházelo ke střetu 
zájmů, by fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů měly sdělit 
veškeré okolnosti, které by mohly ohrozit 
jejich nezávislost nebo vést ke střetu 
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zájmů. Zvláštní ustanovení by měla platit 
pro osoby, jejichž výlučným 
zaměstnavatelem je dotyčný obchodník.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Z hlediska úspěšného zavedení 
alternativního řešení sporů, zvláště pak 
s ohledem na zajištění nezbytné důvěry 
v postupy alternativního řešení sporů, je 
nutné, aby fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů měly nezbytné 
odborné znalosti. Ve spolupráci mezi 
členskými státy a Komisí by proto měly 
vzniknout specificky zaměřené školicí 
programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Ačkoli základem řešení, k nimž 
dojdou subjekty alternativního řešení 
sporů, a výsledků postupů alternativního 
řešení sporů mohou být mimo právních 
předpisů také spravedlnost a kodexy 
chování, tato pružnost by neměla vést 
k nižší úrovni ochrany spotřebitelů, než 
jaké by se jim dostalo uplatněním zákona 
prostřednictvím soudů. Tato směrnice by 
proto měla stanovit zásadu zákonnosti.

Or. en



PE486.223v01-00 8/33 PA\898179CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 7

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) Postupy alternativního řešení sporů by 
měly být účinné. Měly by stanovit 
jednoduché a rychlé řízení, jehož délka 
obecně nepřesahuje 90 pracovních dnů od 
data, kdy byly strany vyrozuměny o podání 
stížnosti. Subjekt alternativního řešení 
sporů by měl strany o stížnosti vyrozumět 
poté, co získá veškeré dokumenty nezbytné 
k zahájení postupu alternativního řešení 
sporů. Subjekt alternativního řešení sporů 
by měl mít možnost tuto dobu prodloužit 
v případě, že to složitost příslušného sporu 
vyžaduje.

Or. en

Odůvodnění
Má-li být lhůta reálná a zajišťovat kvalitní výsledky postupů alternativního řešení sporů, měla 
by být prodloužena na 90 pracovních dnů. Je také třeba jasně stanovit výchozí datum této 
90denní lhůty, aby nevznikala právní nejistota a aby bylo zajištěno, že subjekty alternativního 
řešení sporů budou mít dostatek času na účinné vyřizování stížností.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Za účelem zajištění jejich efektivity 
je nutné vytvořit ustanovení, která zaručí, 
že subjekty alternativního řešení sporů se 
budou zabývat pouze relevantními 
případy. Proto by měla být stanovena 
povinnost, aby se spotřebitelé předtím, než 
spor předloží subjektu alternativního 
řešení sporů, pokusili s obchodníkem najít 
smírné řešení tohoto sporu. Subjekty 
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alternativního řešení sporů mohou 
vyžadovat doklad o tom, že takový pokus 
byl učiněn, a v případě, že spotřebitel 
takový doklad nepředloží, na základě 
svého rozhodnutí danou stížnost 
zamítnout. Členské státy by měly mít 
rovněž možnost stanovit minimální 
hodnotu pohledávky, aby předešly řešení 
případů, kdy je pohledávka nepoměrně 
nižší než reálné náklady na postup 
alternativního řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění
Měly by existovat určité pojistky, aby subjektům alternativního řešení sporů nebyly 
předkládány irelevantní případy, které by pro tyto subjekty představovaly zbytečnou zátěž.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) S ohledem na soulad s uznávanou 
zásadou svobody by měl být výsledek 
postupu alternativního řešení sporů pro 
strany závazný pouze tehdy, pokud budou 
o závaznosti výsledku informovány před 
zahájením postupu a vyjádří s tím svůj 
výslovný souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) V postupu alternativního řešení 
sporů je důležitá důvěrnost, a proto by 
tato směrnice měla stanovit minimální 
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stupeň slučitelnosti pravidel občanského 
práva procesního, pokud jde o způsob, jak 
chránit důvěrnost postupu alternativního 
řešení sporů ve všech následných 
občanských a obchodních soudních či 
rozhodčích řízeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 c (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) V rámci motivace stran k využívání 
alternativního řešení sporů by členské 
státy měly zajistit, aby jejich právní 
úprava promlčecích a prekluzních lhůt 
nebránila stranám obrátit se na soud nebo 
využít rozhodčího řízení, pokud se jejich 
pokus o nalezení řešení v postupu 
alternativního řešení sporu nezdaří. 
Členské státy by měly zajistit, že tohoto 
cíle bude dosaženo, přestože tato směrnice 
neharmonizuje vnitrostátní právní úpravu 
promlčecích a prekluzních lhůt. Touto 
směrnicí by neměla být dotčena 
ustanovení mezinárodních smluv o 
promlčení a prekluzi, jak jsou provedena 
ve členských státech, například v rámci 
právní úpravy dopravy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice nepředepisuje, že účast 
obchodníků v postupech alternativního 
řešení sporů je povinná nebo že výsledek 
těchto postupů je pro obchodníky závazný, 
pokud proti nim podal spotřebitel stížnost. 
Touto směrnicí však nejsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy, které činí účast 
obchodníků v těchto postupech povinnou 
nebo jejich výsledek pro obchodníky 
závazný, za předpokladu, že tyto právní 
předpisy nebrání stranám sporu ve výkonu 
jejich práva na přístup k soudnictví, jak 
zaručuje článek 47 Listiny základních práv 
Evropské unie.

(23) Tato směrnice nepředepisuje, že účast 
obchodníků v postupech alternativního 
řešení sporů je povinná nebo že výsledek 
těchto postupů je pro obchodníky závazný, 
pokud proti nim podal spotřebitel stížnost. 
Touto směrnicí však nejsou dotčeny 
vnitrostátní předpisy, které činí účast 
obchodníků v těchto postupech povinnou 
nebo předmětem pobídek či sankcí nebo 
činí výsledek těchto postupů pro 
obchodníky závazný, za předpokladu, že je 
zachována zásada svobody a že tyto právní 
předpisy nebrání stranám sporu ve výkonu 
jejich práva na přístup k soudnictví, jak 
zaručuje článek 47 Listiny základních práv 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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 

(27) Aby bylo zajištěno, že subjekty 
alternativního řešení sporů fungují řádně 
a efektivně, měly by být důkladně 
sledovány. Členské státy by za tímto 
účelem měly určit příslušný orgán. 
Vzhledem k tomu, že svěření úkolů 
v rámci tohoto sledování jedinému orgánu 
může být v případě alternativního řešení 
sporů, které se týká dílčího odvětví, 
spojeno s obtížemi, měly by mít členské 
státy v takovém případě možnost určit 
příslušný orgán pro každé odvětví. Komise 
a příslušné orgány podle této směrnice by 
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příslušné orgány měly pravidelně 
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 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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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. 

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 spotřebiteli postoupeny 
subjektům nabízejícím nestranné, 
nezávislé, transparentní, účinné a 
spravedlivé postupy alternativního řešení 
sporů.

Or. en

Odůvodnění
Alternativní řešení sporů je koncipováno jako nástroj pro odškodňování spotřebitelů, jenž má 
odstranit nerovnováhu mezi obchodníky, kteří jsou ve větší míře schopni zvládnout finanční 
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ztrátu a platit právní náhradu, a spotřebiteli, kteří by se před soudem vzhledem k finančním 
nákladům, někdy vyšším než sama pohledávka, svého odškodnění jinak nedomáhali.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 

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 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.

Or. en

Odůvodnění
Jasná definice alternativního řešení sporů by měla být uvedena v článku 4, který obsahuje 
definice.

Pozměňovací návrh 16

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
Některé vnitřní systémy alternativního řešení sporů fungují velmi dobře a je o nich dobré 
povědomí mezi spotřebiteli, kteří jsou s jejich fungováním a výsledky zřejmě spokojeni. Pokud 
tyto vnitřní systémy splňují táž kritéria kvality, jmenovitě nestrannost, transparentnost, 
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efektivitu a čestnost, neměly by být tyto vnitřní systémy oproti třetím stranám jakýmkoliv 
způsobem znevýhodňovány.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) „postupem alternativního řešení 
sporů“ se rozumí postup mimosoudního 
řešení sporu, kdy se zúčastněné strany 
snaží svůj spor řešit prostřednictvím 
zásahu subjektu řešení sporů, který 
navrhuje nebo stanoví řešení nebo dává 
zúčastněné strany dohromady s cílem 
usnadnit smírné řešení;

Or. en

Odůvodnění
Jasnější formulace potřebná kvůli jednoznačnému stanovení předmětu a rozsahu směrnice.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Článek 5a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Využívání postupů alternativního řešení 

sporů
1. Členské státy podporují využívání 
alternativního řešení sporů tím, že ve 
vhodných případech uplatňují při využití 
subjektu alternativního řešení sporů 
pobídky nebo ukládají sankce, pokud je 
alternativní řešení sporů odmítnuto, a to 
jak před zahájením soudního řízení, tak i 
po jeho zahájení.
2. Soud, u kterého je podána žaloba, může 
ve vhodných případech a s ohledem na 
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všechny okolnosti daného případu vyzvat 
strany, aby k řešení sporu využily 
alternativního řešení sporů. Soud také 
může vyzvat strany, aby se zúčastnily 
informativního setkání o možnosti využití 
postupů alternativního řešení sporů, 
jestliže se taková setkání konají a jsou 
snadno přístupná, a poskytnout stranám 
informace o platformě pro online řešení 
sporů, která byla zřízena v souladu 
s nařízením (EU) č. [Úřad pro úřední 
tisky vloží referenční číslo] Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [Úřad pro 
úřední tisky vloží datum přijetí] o 
platformě pro online řešení sporů u 
spotřebitelských sporů (nařízení o online 
řešení spotřebitelských sporů).
3. Nic v tomto nařízení nebrání stranám 
sporu ve výkonu jejich práva na přístup 
k soudnictví.

Or. en

Odůvodnění
Strany by měly být motivovány k využívání alternativního řešení sporů. Stanovení povinného 
využívání postupů alternativního řešení sporů nebo povinné účasti na nich s sebou však na 
druhé straně nese problémy týkající se přístupu ke spravedlnosti. Jako užitečné se proto jeví 
žádat členské státy, aby podporovaly využívání postupů alternativního řešení sporů, zmínit 
v souladu s článkem 5 směrnice 2008/52/ES, že soudy mají možnost odkázat strany na 
alternativní řešení sporů, a výslovně uvést, že stávající systémy členských států, které stanoví 
postupy alternativního řešení sporů jako povinné nebo je spojují s pobídkami či sankcemi, 
mohou být i nadále používány.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) měly internetovou stránku umožňující 
stranám podat stížnost online;

(a) provozovaly aktualizovanou
internetovou stránku umožňující stranám 
získat informace o postupech 
alternativního řešení sporů a podat 
stížnost online;
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Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Článek 6 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odbornost a nestrannost Odbornost, nezávislost a nestrannost

Or. en

Odůvodnění
Zásady nezávislosti a nestrannosti nejsou totožné. Nezávislost fyzických osob odpovědných za 
alternativní řešení sporů by měla být zajištěna jako nezbytný předpoklad jejich nestrannosti 
v souladu s doporučeními Komise z roku 1998 a 2001.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – úvodní text 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 
odpovědné za alternativní řešení sporů 
měly nezbytné odborné znalosti a byly 
nestranné. Toto je zaručeno tím, že zajistí, 
že:

1. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby 
odpovědné za alternativní řešení sporů 
měly nezbytné odborné znalosti a byly 
nezávislé a nestranné. Toto je zaručeno 
tím, že zajistí, že:

Or. en

Odůvodnění
Zásady nezávislosti a nestrannosti nejsou totožné. Nezávislost fyzických osob odpovědných za 
alternativní řešení sporů by měla být zajištěna jako nezbytný předpoklad jejich nestrannosti 
v souladu s doporučeními Komise z roku 1998 a 2001.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) mají nezbytné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti v oblasti alternativního řešení 
sporů;

(a) mají nezbytné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti v oblasti alternativního řešení 
sporů nebo soudního řešení 
spotřebitelských sporů, jakož i znalost 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) nemohou být bezdůvodně osvobozeny 
od svých povinností;

(b) jsou jmenovány na dobu určitou a 
nemohou být bezdůvodně osvobozeny od 
svých povinností;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro účely odst. 1 písm. a) členské státy 
zajistí dostupnost specificky zaměřených 
systémů odborné přípravy pro fyzické 
osoby odpovědné za alternativní řešení 
sporů. Komise je členským státům při 
tvorbě těchto systémů odborné přípravy a 
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mechanismů kontroly kvality nápomocna.

Or. en

Odůvodnění
Fyzické osoby, které se chtějí zabývat alternativním řešením sporů, by měly mít k dispozici 
náležitou odbornou přípravu.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Pro účely odst. 1 písm. c) členské státy 
zajistí, aby fyzické osoby odpovědné za 
alternativní řešení sporů měly povinnost 
sdělit veškeré okolnosti, které by mohly 
ovlivnit jejich nezávislost nebo vést ke 
střetu zájmů nebo by jako takové mohly 
být chápány.
Členské státy zajistí, že za takových 
okolností vyjádří dotyčná osoba svůj 
souhlas s tím, že svou funkci bude 
vykonávat či nadále vykonávat jen tehdy, 
budou-li s tím strany výslovně souhlasit a 
je-li si ona sama jista tím, že je schopna 
vést proces alternativního řešení sporů 
zcela nezávisle, aby zajistila jeho 
naprostou nestrannost.
Členské státy zajistí, že povinnost sdělit 
informace v souladu s tímto odstavcem 
bude trvalou povinností, platnou po celou 
dobu postupu alternativního řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění
Zásady nezávislosti a nestrannosti nejsou totožné. Nezávislost fyzických osob odpovědných za 
alternativní řešení sporů by měla být zajištěna jako nezbytný předpoklad jejich nestrannosti 
v souladu s doporučeními Komise z roku 1998 a 2001.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Není-li fyzická osoba odpovědná za 
alternativní řešení sporů zaměstnána 
výlučně u dotyčného obchodníka, patří 
mezi okolnosti, které sděluje v souladu 
s odst. 1b:
(a) veškeré osobní či obchodní vztahy 
s jednou nebo více stranami;
(b) jakýkoli finanční nebo jiný přímý i 
nepřímý zájem na výsledku postupu 
alternativního řešení sporů;
(c) skutečnost, že dotyčná osoba pro jednu 
nebo více stran plnila jakoukoli jinou 
funkci než pro účely alternativního řešení 
sporů.

Or. en

Odůvodnění
Zásady nezávislosti a nestrannosti nejsou totožné. Nezávislost fyzických osob odpovědných za 
alternativní řešení sporů by měla být zajištěna jako nezbytný předpoklad jejich nestrannosti 
v souladu s doporučeními Komise z roku 1998 a 2001.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Pro účely odst. 1 písm. c) v případě, že 
fyzická osoba odpovědná za řešení sporů 
je zaměstnána výlučně u dotyčného 
obchodníka, členské státy zajistí, aby tato 
osoba splňovala následující požadavky:
(a) je jmenována nejvyšším vedením na 
dostatečně dlouhé období, aby byla 
zajištěna nezávislost její činnosti;
(b) není hierarchicky spojena s provozním 
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vedením, zejména pak s osobami 
odpovědnými za vztahy se zákazníky;
(c) její odměna není vázána na výsledky 
postupu alternativního řešení sporů;
(d) je vytvořen zvláštní rozpočet 
poskytující dostatečné prostředky, které 
umožní zajistit efektivitu postupů 
alternativního řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění
Zvláštní pravidla jsou nezbytná kvůli zajištění nezávislosti a nestrannosti těch fyzických osob 
odpovědných za alternativní řešení sporů, které jsou zaměstnávány výlučně dotyčným 
obchodníkem.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Zákonnost rozhodnutí učiněných v rámci 

alternativního řešení sporů
1. Členské státy zajistí, aby výsledky 
postupů alternativního řešení sporů 
nezbavovaly ve svém důsledku spotřebitele 
ochrany, kterou jim poskytují povinná 
ustanovení právních předpisů členského 
státu, v němž má dotyčný subjekt 
alternativního řešení své sídlo.
2. V případě přeshraničních 
spotřebitelských sporů členské státy 
zajistí, aby výsledky postupů 
alternativního řešení sporů nezbavovaly 
ve svém důsledku spotřebitele ochrany, 
kterou jim poskytují ustanovení, z nichž 
podle právních předpisů dotyčného 
členského státu, v němž má spotřebitel své 
obvyklé bydliště, nelze na základě dohody 
učinit výjimku, jedná-li se o případy, které 
upravuje článek 6 nařízení (ES) 
č. 593/2008 Evropského parlamentu a 
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Rady ze dne 17. června 2008 o právu 
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy 
(Řím I) 1.
_____________
1 Úř. věst L 177, 4.7.2008, s. 6.

Or. en

Odůvodnění
Subjekty alternativního řešení sporů činí svá rozhodnutí na základě pravidel, která nemají 
povahu zákona (kodexy vlastního jednání atd.). Je proto velmi důležité, aby tato pravidla 
nevedla k rozhodnutím, jež by spotřebitele zbavovala vyššího stupně ochrany, kterou mu 
poskytuje vnitrostátní právo. V přeshraničních případech, na něž se vztahuje nařízení Řím I, 
může právo státu, v němž je spotřebitel hlášen k pobytu, poskytovat lepší ochranu než právo 
členského státu, v němž má sídlo orgán alternativního řešení sporů. Postupy alternativního 
řešení sporů by každopádně neměly vést k tomu, že spotřebitel bude mít slabší ochranu, než 
jakou mu poskytují platné právní předpisy.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – úvodní text

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, že subjekty 
alternativního řešení sporů zveřejní 
jazykem srozumitelným průměrnému 
uživateli na svých internetových stránkách 
a na vyžádání v tištěné podobě ve svých 
prostorách informace o:

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) fyzických osobách odpovědných za 
alternativní řešení sporů, způsobu jejich 

(a) seznamu fyzických osob odpovědných 
za alternativní řešení sporů, včetně jejich 
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jmenování a délce jejich mandátu; životopisů s uvedením oblasti či oblastí 
jejich odborné působnosti, způsobu jejich 
jmenování a délce jejich mandátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) druzích sporů, pro jejichž řešení jsou 
příslušné;

(d) druzích sporů, pro jejichž řešení jsou 
příslušné, v odpovídajících případech 
včetně minimální hodnoty pohledávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Článek 7 – odstavec 1 – bod i 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) případných nákladech, jež hradí strany; (i) případných nákladech, jež hradí strany, 
včetně pravidel proplácení nákladů na 
konci postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ka) pokutách za nesplnění rozhodnutí 
v případě, že toto rozhodnutí má pro 
strany závaznou platnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – úvodní text

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 
vyžádání 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:

Or. en

Pozměňovací návrh 35

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 opakující se problémy, jež 
vedou ke sporům mezi spotřebiteli a 
obchodníky, k nimž mohou být připojena 
doporučená řešení, včetně návrhů, jak 
tyto problémy odstranit;

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) podíl případů, kdy sporné strany (e) podíl případů, kdy sporné strany 
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respektovaly výsledky postupů 
alternativního řešení sporů, je-li znám;

respektovaly výsledky postupů 
alternativního řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 8 – 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 bezplatný nebo spojený s mírnými 
náklady pro spotřebitele; veškeré případné 
náklady musí být úměrné hodnotě 
pohledávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 8 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) subjekt alternativního řešení sporů, 
který obdrží stížnost, vyrozumí strany 
sporu ihned poté, co získá veškeré 
dokumenty nezbytné k zahájení postupu 
alternativního řešení sporů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Článek 8 – 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) spor musí být vyřešen do 
90 pracovních dnů ode dne, kdy byly 
strany vyrozuměny o podání stížnosti. 
V případě složitých sporů může subjekt 
alternativního řešení sporů tuto lhůtu 
prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem zajištění efektivity postupů 
alternativního řešení sporů členské státy 
zajistí, aby byla spotřebitelům stanovena 
povinnost, že se předtím, než spor předloží 
subjektu alternativního řešení sporů, 
pokusí nalézt smírné řešení tohoto sporu 
přímo s obchodníkem. Členské státy 
mohou subjektům alternativního řešení 
sporů umožnit vyžadovat doklad o tom, že 
byl takový pokus učiněn, a v případě, že 
spotřebitel takový doklad nepředloží, na 
základě svého rozhodnutí danou stížnost 
zamítnout.

Or. en

Odůvodnění
Aby nebyly subjekty alternativního řešení sporů přetíženy, měly by jim být předkládány pouze 
relevantní případy. Počet přípustných případů by měl tudíž být omezen prostřednictvím 
požadavku, že spotřebitelé se musí nejprve pokusit vyřešit problém s obchodníkem sami a 
teprve poté, když se tento pokus nezdaří, využít alternativního řešení sporů.
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Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy mohou omezit 
způsobilost sporů k alternativnímu řešení 
stanovením minimální výše hodnoty 
pohledávky, přičemž zohlední, zda není 
hodnota pohledávky neúměrně nižší než 
reálné náklady na postup alternativního 
řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění
Pro některé členské státy může být užitečné stanovit minimální výši hodnoty pohledávky, aby 
zamezily tomu, že v rámci alternativního řešení sporů budou předkládány nepatřičné případy.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) strany měly možnost ukončit svou 
účast v řízení v kterékoli jeho fázi, pokud 
jsou nespokojeny s výkonem nebo 
fungováním řízení; o tomto právu jsou 
informovány před začátkem řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) výsledek postupu alternativního 
řešení sporů měl pro zúčastněné strany 
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závaznou platnost pouze tehdy, jsou-li o 
závazné platnosti výsledku informovány 
před zahájením tohoto postupu a vyjádří 
s tím svůj výslovný souhlas.

Or. en

Odůvodnění
Některé orgány alternativního řešení sporů vydávají závazná rozhodnutí. Ze zásady svobody 
vyplývá, že rozhodnutí mohou být pro strany sporu závazná jen tehdy, jsou-li si této 
skutečnosti před začátkem řízení vědomy a předem na takové rozhodnutí přistoupí. Je to 
nezbytné kvůli ochraně přístupu ke spravedlnosti v případě, že strany nejsou s výsledkem 
řízení spokojeny.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) účast na postupu nevylučuje možnost 
žádat odškodnění prostřednictvím 
obvyklého soudního řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Důvěrnost postupů alternativního řešení 

sporů
1. Členské státy zajistí, aby subjekty 
alternativního řešení sporů ani fyzické 
osoby odpovědné za alternativní řešení 
sporů nebyly nuceny předkládat důkazy 
v občanských a obchodních soudních 
řízeních nebo v rozhodčích řízeních 
ohledně informací vyplývajících 
z alternativního řešení sporů nebo s ním 
souvisejících, pokud se strany 
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nedohodnou jinak, a to s výjimkou 
případů, kdy:
(a) je to nutné z naléhavých důvodů 
veřejného pořádku dotčeného členského 
státu, zejména vyžaduje-li to zabezpečení 
ochrany nejlepších zájmů dětí nebo 
zabránění újmě na tělesné nebo duševní 
integritě člověka;
(b) je zpřístupnění obsahu výsledku 
postupu alternativního řešení sporů nutné 
k provedení nebo vynucení tohoto 
výsledku.
2. Žádné ustanovení odstavce 1 členským 
státům nebrání v tom, aby na ochranu 
důvěrnosti postupů alternativního řešení 
sporů stanovily přísnější opatření. 

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
Účinek postupů alternativního řešení 

sporů na běh promlčecích a prekluzních 
dob

1. Členské státy zajistí, aby stranám, jež si 
ve snaze o urovnání sporu zvolí 
alternativní řešení sporu, v pozdějším 
zahájení soudních či rozhodčích řízení ve 
stejné věci nebránilo uplynutí promlčecí 
nebo prekluzní doby během postupu 
alternativní řešení sporu.
2. Odstavcem 1 nejsou dotčena ustanovení 
o promlčení nebo prekluzi obsažená 
v mezinárodních smlouvách, jichž jsou 
členské státy stranami.

Or. en
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Odůvodnění
Využití možnosti alternativního řešení sporu by nemělo zabraňovat v přístupu k běžným 
postupům soudního řízení.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů mezi 
těmito obchodníky a spotřebiteli. Tyto 
informace obsahují adresy webových 
stránek příslušných subjektů alternativního 
řešení sporů a upřesňují, zda se obchodník 
zavazuje tyto subjekty používat k řešení 
sporů se spotřebiteli.

Členské státy zajistí, aby obchodníci 
usazení na jejich území poskytovali 
spotřebitelům informace o subjektech 
alternativního řešení sporů, které jsou 
příslušné pro řešení případných sporů mezi 
těmito obchodníky a spotřebiteli a které se 
tito obchodníci zavázali využívat. Tyto 
informace obsahují kontaktní údaje a
adresy webových stránek příslušných 
subjektů alternativního řešení sporů.

Or. en

Odůvodnění
S ohledem na to, aby obchodníci nebyli zbytečně zatěžováni a aby dotyčnému spotřebiteli 
poskytli vždy jen takové informace, které jsou pro něj užitečné, by obchodníci měli informovat 
pouze o těch subjektech alternativního řešení sporů, které se zavázali využívat. Cenným 
zdrojem informací mohou být pro spotřebitele rovněž kontaktní údaje.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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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.

spotřebitelem a ve všech případech, kdy 
obchodník zamítne stížnost, kterou 
spotřebitel podal přímo u něho. 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
Systematické poskytování těchto informací na stvrzenkách by pro obchodníky představovalo 
příliš velkou zátěž a pro spotřebitele, kteří si informace o alternativním řešení sporů přečtou 
jen v případě, že spor nastane, by mělo jen malý přínos.

Pozměňovací návrh 49

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. V případě 
alternativního řešení sporů, které se týká 
dílčího odvětví, může členský stát určit 
příslušný orgán pro každé odvětví. Každý 
členský stát sdělí orgány, jež určil, Komisi.

Or. en

Odůvodnění
Některé subjekty alternativního řešení sporů působí v rámci určitého dílčího odvětví. Svěření 
úkolů v rámci sledování činnosti těchto subjektů jedinému orgánu, který by musel zahrnout 
všechna odvětví, by bylo spojeno s velkými obtížemi a způsobilo by tomuto orgánu značnou 
zátěž. Pro členské státy, které nemají jeden orgán příslušný pro všechna odvětví, se jako 
určitá možnost nabízí to, že by měly příslušný orgán zvlášť pro každé odvětví.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise je určena jako příslušný orgán 
pověřený sledováním fungování a rozvoje 
celoevropských subjektů alternativního 
řešení sporů a přijímá oznámení přímo od 
těchto subjektů.

Or. en

Odůvodnění
Je žádoucí, aby byl podpořen rozvoj celoevropských subjektů alternativního řešení sporů. 
Bylo by proto užitečné zjednodušit jejich oznamování tím, že Komise bude pověřena úkolem 
jejich sledování.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) podíl případů, kdy sporné strany 
respektovaly výsledky postupů 
alternativního řešení sporů, je-li znám;

(d) podíl případů, kdy sporné strany 
respektovaly výsledky postupů 
alternativního řešení sporů;

Or. en

Odůvodnění
Subjekty alternativního řešení sporů by měly mít povinnost sledovat dodržování výsledků. Je 
to důležitý ukazatel efektivity systémů alternativního řešení sporů, který rovněž pomáhá 
spotřebitelům a podnikům při rozhodování o tom, zda se vyplatí na účast v alternativním 
řešení sporu vynakládat čas.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(f) jakékoli opakující se problémy, jež 
vedou ke sporům mezi spotřebiteli a 
obchodníky, k nimž mohou být připojena 
doporučená řešení, zahrnující zejména 
návrhy, jak tyto problémy odstranit;

Or. en

Odůvodnění
V zájmu usnadnění výměny osvědčených postupů by mohlo být užitečné, aby subjekty 
alternativního řešení sporů poskytovaly doporučená řešení případů, jimiž se zabývaly, 
současně však aby byla zachována jejich důvěrnost.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění
Mělo by být jasně řečeno, že orgány nemají diskreční pravomoc, která by jim umožňovala 
odmítnout zařazení některého subjektu alternativního řešení sporů do seznamu, pokud je 
z hodnocení zjevné, že systém alternativního řešení sporů splňuje ustanovení kapitoly II.
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Pozměňovací návrh 54

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 subjektů 
alternativního řešení sporů, které jí byly 
sděleny v souladu s odstavcem 2 tohoto 
článku a s čl. 15 odst. 3, 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.

Or. en

Odůvodnění
Seznam by měl zahrnovat rovněž celoevropské subjekty alternativního řešení sporů, které jsou 
oznamovány přímo Komisi.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – úvodní text

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění
V rámci dobré spolupráce mezi Komisí a příslušnými vnitrostátními orgány je žádoucí, aby 
tyto orgány zasílaly zprávy Komisi, která by tyto informace centrálně shromažďovala a 
získala k nim tak snadnější přístup.


