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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Revize směrnice o souborných službách pro cesty

Při cestování potřebují spotřebitelé ochranu víc než kdy jindy a právě z tohoto důvodu byla 
v roce 1990 přijata směrnice o souborných službách pro cesty. Trh cestovního ruchu se však 
od té doby velmi změnil. Rozvoj internetového prodeje a liberalizace letecké dopravy změnily 
způsob, jakým si lidé organizují dovolenou. Spotřebitelé se stále aktivněji podílejí na 
přizpůsobování dovolené svým konkrétním požadavkům, zejména za pomoci internetu, kde si 
častěji sami vybírají z různých jednotlivých služeb v rámci cestovního ruchu a naopak méně 
často si volí různé předpřipravené balíčky.

Tyto změny s sebou nesou stále více nejistoty ohledně toho, ve kterých situacích či 
transakcích nacházejí pravidla EU stanovená ve směrnici o souborných službách pro cesty své 
uplatnění a ve kterých nikoli. Spotřebitelé si sami často nejsou vědomi, s jakou ochranou 
mohou v té či oné situaci počítat. Je tudíž zřejmé, že tyto právní předpisy je třeba přizpůsobit 
současným podmínkám, tak aby odpovídaly způsobům prodeje, které v době, kdy byla 
stávající směrnice přijata, neexistovaly.

II. Obecný postoj navrhovatele

Navrhovatel vítá návrh vypracovaný Komisí, který má vyjasnit a zmodernizovat rozsah 
ochrany cestujících při nákupu kombinací cestovních služeb pro stejnou cestu nebo pobyt tím, 
že se do působnosti revidované směrnice zařadí rozličné druhy souborných služeb 
pořizovaných on-line a cesty s asistovanou přípravou. Všem subjektům na trhu to přinese 
větší transparentnost.

Navrhovatel si klade za cíl:

– zajistit z hlediska hospodářské soutěže příznivější a spravedlivější podmínky pro podniky, 
které působí na trhu cestovního ruchu;

– zajistit, aby všichni spotřebitelé mohli při nákupu kombinací cestovních služeb požívat bez 
ohledu na distribuční kanál vysokého stupně ochrany, současně s tím však také zajistit 
rozumnou výši nákladů na zajištění souladu s předpisy pro všechny nové subjekty spadající 
do působnosti této směrnice;

– zajistit, aby cestující byli lépe informováni o pořizovaných cestovních produktech a zajistit 
jim v případě problémů přístup k jednoznačnějším a účinnějším prostředkům zjednání 
nápravy.

Navrhovatel za tímto účelem navrhuje řadu změn, jejichž záměrem je posílit cíle návrhu 
předloženého Komisí. Změny se týkají mj. těchto otázek:

i) Oblast působnosti
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Jelikož trh se vyvíjí rychleji než legislativa, je nutné stanovit, které kombinace cestovních 
služeb (offline i on-line) budou spadat do působnosti této směrnice. Navrhovatel se domnívá, 
že musí být rozšířena definice pojmu „souborných služeb“, která by měla zahrnovat většinu 
kombinací cestovních služeb prodávaných spotřebitelům. Uznávána by nicméně měla být 
hodnota „cest s asistovanou přípravou“, které představují způsob, jak zajistit použitelnost 
směrnice i do budoucna a nabídnout spotřebitelům náležitý stupeň ochrany pro případ, že by 
se některý z poskytovatelů služeb ocitl v platební neschopnosti.

ii) Samostatné cestovní služby
Lze namítnout, že v některých ohledech nemá navrhovaná směrnice dostatečně široký rozsah 
působnosti. „Souborné cestovní služby“ stále více zastarávají. Od roku 1990, kdy byla 
směrnice přijata, došlo na trhu cestovního ruchu k významným změnám a v rámci tohoto trhu 
se také postupně proměnily preference a postoje spotřebitelů. Z působnosti této směrnice jsou 
například výslovně vyňaty nezávislé smlouvy vztahující se na jednotlivou cestovní službu. 
Podle informací spotřebitelských organizací utrpěli spotřebitelé v několika případech újmu 
v situaci, kdy prodej samostatných cestovních služeb zařizoval zprostředkovatel.  Navrhovatel 
za tímto účelem navrhuje, aby zprostředkovatelé prodávající samostatné cestovní služby měli 
povinnost dodržovat určité minimální požadavky, které stanoví tato směrnice. Na trhu, kde se 
stále výrazněji prosazuje trend směřující k prodávání samostatných cestovních služeb 
prostřednictvím třetích stran a kde si spotřebitelé chtějí organizovat své cesty nezávisle, by 
právní mezera v této oblasti mohla působit problémy. 

iii) Úroveň harmonizace

Ve stávajícím návrhu chybí výslovné ustanovení, které by se týkalo stupně harmonizace. 
Úplná harmonizace umožňuje zajistit jednotnou úroveň ochrany spotřebitelů v celé EU, 
znemožňuje nicméně členským státům přijímat v případě potřeby přísnější ustanovení ve 
prospěch spotřebitelů, jak je tomu nyní v případě stávající směrnice. V mnoha členských 
státech by navrhovaná revize vedla k uvolnění současných vnitrostátních norem ochrany 
spotřebitelů, zvláště co se týče ustanovení smluvního práva. Navrhovatel se přiklání 
k přístupu cílené harmonizace.

iv) Ochrana před platební neschopností

Aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž a ochrana spotřebitele, měla by se i na 
cesty s asistovanou přípravou vztahovat v současnosti platná povinnost pořadatelů 
souborných služeb poskytnout dostatečné záruky, že budou vráceny zaplacené zálohy a bude 
zajištěn návrat cestujících v případě platební neschopnosti. Je třeba rovněž zdůraznit, že 
klíčová úloha při zajišťování náležitého plnění souborných cestovních služeb připadá 
dopravci. Navrhovatel proto navrhuje, aby se ochrana před platební neschopností vztahovala i 
na dopravce v osobní dopravě.

***

Vzhledem k nejednotnosti právních předpisů v oblasti ochrany cestujících a vzhledem 
k rychlým proměnám trhu cestovního ruchu, který se vyvíjí vždy rychleji než legislativa, je 
navrhovatel toho názoru, že do budoucna by bylo vhodné uvažovat o komplexním nástroji 
v oblasti práv cestujících. Spotřebitelé se stále více odklánějí od pojetí zájezdů. Zvolený 
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pojem „souborné služby a cesty s asistovanou přípravou“ proto zahrnuje pouze část běžné 
praxe. Jednotný nástroj v oblasti cestovních služeb by byl o to důležitější, že většina směrnic 
o ochraně spotřebitelů odvětví dopravy ze své oblasti působnosti výslovně vyjímá.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že si 
obchodníci předávají jméno nebo údaje 
cestujícího nutné k uzavření rezervace 
nejpozději v okamžiku potvrzení rezervace 
první služby.Údaji nutnými k uzavření 
rezervace se myslí údaje z kreditní karty 
nebo jiné informace nezbytné k provedení 
platby. Pouhé předání cestovních časů, 
destinace nebo podobných údajů by 
naopak nemělo postačovat.

(18) Mělo by se též jasně stanovit, 
že smlouvy, jejichž sjednáním obchodník 
opravňuje cestujícího, aby si zvolil 
z nabídky různých typů cestovních služeb 
– jak tomu bývá například u dárkových 
sestav souborných služeb – jsou 
soubornými službami. Dále by se 
kombinace cestovních služeb měla 
považovat za soubor v případě, že je 
zakoupena on-line v rámci rezervačního 
procesu u téhož obchodníka.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnout do definice „souborných služeb“ 
kombinace cestovních služeb prodaných on-line jedním a týmž obchodníkem. Služby 
objednané zakliknutím by měly spadat do oblasti působnosti ustanovení, která se vztahují na 
cesty s asistovanou přípravou. Viz rovněž pozměňovací návrhy 16 a 19.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k tomu, že u krátkodobých 
cest potřeba ochrany cestujících tolik 
nevyvstává a aby byli obchodníci ušetřeni 
zbytečné zátěže, neměla by se směrnice 
vztahovat na cesty trvající méně než 24 
hodin nezahrnující ubytování, ani 
na příležitostně pořádané souborné 
služby.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Krátké trvání souborných cestovních služeb či skutečnost, že pořadatel prodává pobyty tohoto 
druhu pouze „příležitostně“, není důvodem k tomu, aby spotřebitelé nebyli chráněni před 
rizikem nebo neměli nárok na nápravu, který vyplývá z této směrnice. Cestující může potkat 
stejné množství problémů jako v případě kterékoli jiné nabídky souborných služeb, zatímco 
obchodník má naopak vlivem kratšího trvání cest, které trvají méně než 24 hodin, nižší riziko.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti typu 
válečného konfliktu či přírodní katastrofy

(26) Vzhledem k tomu, že se souborné 
služby nakupují často s velkým časovým 
předstihem, mohou nastat nepředvídané 
okolnosti. Cestující by proto měl mít právo 
převést za určitých podmínek své souborné 
služby na jinou osobu. V takových 
situacích by měl mít pořadatel možnost 
získat zpět své náklady, například 
požaduje-li subdodavatel poplatky za 
změnu jména cestujícího nebo za zrušení 
přepravního dokladu a vystavení nového. 
Cestující by měli mít možnost smlouvu 
zrušit kdykoli před zahájením realizace 
souborných služeb oproti uhrazení 
odpovídajícího poplatku a rovněž na 
bezplatné ukončení smlouvy, nastanou-li 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
související s válečným konfliktem, přírodní
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mající zásadní vliv na realizaci souborných 
služeb. Mělo by se mít za to, že 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti 
nastaly zejména tehdy, jsou-li k dispozici 
spolehlivé a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských států, 
zrazující od cest do dané destinace.

katastrofou, veřejným zdravím, veřejným 
pořádkem či terorismem mající zásadní 
vliv na realizaci souborných služeb. Mělo 
by se mít za to, že nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti nastaly zejména 
tehdy, jsou-li k dispozici spolehlivé 
a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských států, 
zrazující od cest do dané destinace.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V určitých případech by mělo být 
umožněno, aby pořadatel provedl ve 
smlouvě o souborných službách pro cesty 
jednostranné změny. Cestující by ovšem 
měli mít právo smlouvu ukončit, jestliže 
navrhované změny výrazným způsobem 
mění některou z hlavních náležitostí 
příslušné služby. Zvýšení cen by mělo být 
možné pouze, došlo-li ke změně výše 
nákladů na pohonné hmoty k přepravě 
osob, daní nebo poplatků uložených třetí 
stranou, která se přímo nepodílí na 
realizaci cestovních služeb, nebo ke změně 
směnných kurzů souvisejících se 
soubornými službami a byla-li možnost 
úpravy cen oběma směry výslovně uvedena 
ve smlouvě. Cena by se neměla zvýšit o 
více než 10 % celkové ceny souborných 
služeb.

(28) V určitých případech by mělo být 
umožněno, aby pořadatel provedl ve 
smlouvě o souborných službách pro cesty 
jednostranné změny. Cestující by ovšem 
měli mít právo smlouvu ukončit, jestliže 
navrhované změny výrazným způsobem 
mění některou z hlavních náležitostí 
příslušné služby. Zvýšení cen by mělo být 
možné pouze, došlo-li ke změně výše 
nákladů na pohonné hmoty k přepravě 
osob, daní nebo poplatků uložených třetí 
stranou, která se přímo nepodílí na 
realizaci cestovních služeb, nebo ke změně 
směnných kurzů souvisejících se 
soubornými službami a byla-li možnost 
úpravy cen oběma směry výslovně uvedena 
ve smlouvě. Cena by se neměla zvýšit o 
více než 5 % celkové ceny souborných 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Horní hranice 10 % by pro cestující znamenala nepřiměřenou zátěž, zvláště v případech, kdy 
je cena souborných služeb vyšší, a/nebo v případech, kdy má souborných služeb využívat více 
účastníků, například v případě rodin (kdy by každý rodinný příslušník musel platit o 10 % 
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vyšší cenu). V právních předpisech některých členských států, které navýšení ceny povolují, je 
stanoven procentuální podíl nižší než 10 %, v některých jiných zemích není navýšení ceny 
povoleno vůbec nebo je v nich cestující v případě navýšení ceny oprávněn smlouvu zrušit.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Cestující je třeba chránit i v situacích, 
kdy se obchodník při rezervaci souborných 
služeb nebo cesty s asistovanou přípravou 
dopustí chyby.

(37) Cestující je třeba chránit i v situacích, 
kdy se obchodník, který obstarává
rezervaci souborných služeb, cesty 
s asistovanou přípravou nebo samostatné 
cestovní služby, dopustí chyby.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na souborné 
služby, které obchodníci nabízejí k prodeji 
nebo prodávají cestujícím, s výjimkou 
článku 17, a na cesty s asistovanou 
přípravou, s výjimkou článků 4 až 14, 
článku 18 a čl. 21 odst. 1.

1. Tato směrnice se za podmínek a 
v rozsahu, jež jsou určeny v jejích 
příslušných ustanoveních, vztahuje na 
souborné služby, které obchodníci nabízejí 
k prodeji nebo prodávají cestujícím, na 
cesty s asistovanou přípravou nebo
samostatné cestovní služby, které nabízí k 
prodeji nebo prodává jiný obchodník než 
majitel služby.

Or. en

Odůvodnění

Podle informací spotřebitelských organizací utrpěli spotřebitelé v několika případech újmu 
v situaci, kdy prodej samostatných cestovních služeb zařizoval zprostředkovatel.  Pro 
prodejce těchto služeb je proto třeba stanovit určité minimální požadavky. Na trhu, kde se 
stále výrazněji prosazuje trend směřující k prodávání samostatných cestovních služeb 
prostřednictvím třetích stran a kde si spotřebitelé chtějí organizovat své cesty nezávisle, by 
právní mezera v této oblasti mohla působit problémy. Viz pozměňovací návrhy 9 a 73.
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Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souborné služby pro cesty a cesty 
s asistovanou přípravou na dobu kratší 
než 24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Krátké trvání souborných cestovních služeb či skutečnost, že organizátor prodává pobyty 
tohoto druhu pouze „příležitostně“, není důvodem k tomu, aby spotřebitelé nebyli chráněni 
před rizikem nebo neměli nárok na náhradu škody, který vyplývá z této směrnice. Cestující 
může potkat stejné množství problémů jako v případě kterékoli jiné nabídky souborných 
služeb, zatímco obchodník má naopak vlivem kratšího trvání cest, které trvají méně než 24 
hodin, nižší riziko.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené na základě rámcové
smlouvy mezi zaměstnavatelem cestujícího 
a obchodníkem specializujícím se 
na pořádání služebních cest;

c) souborné služby a cesty s asistovanou 
přípravou zakoupené na základě rámcové 
smlouvy mezi zaměstnavatelem cestujícího 
a obchodníkem;

Or. en

Odůvodnění

Komisí navrhovaná výjimka se týká pouze obchodníků, kteří se specializují na pořádání 
služebních cest, čímž vytváří nerovné podmínky soutěže pro cestovní kanceláře, které nabízejí 
rekreační i služební cesty.
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) samostatné smlouvy týkající se 
jednotlivé cestovní služby.

e) samostatné smlouvy týkající se 
jednotlivé cestovní služby, pokud je 
nenabízí k prodeji či neprodává jiný 
obchodník než majitel služby.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu č. 6.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Úroveň harmonizace

V oblasti působnosti této směrnice mohou 
členské státy v rámci svého vnitrostátního 
práva ponechat v platnosti přísnější 
ustanovení za účelem zajištění vyšší 
úrovně ochrany spotřebitele, pokud není v 
této směrnici stanoveno jinak.

Or. en

Odůvodnění

Návrh neobsahuje jasné ustanovení týkající se stupně harmonizace této směrnice. Úplná 
harmonizace by členským státům znemožňovala přijímat v případě potřeby přísnější 
ustanovení ve prospěch spotřebitelů, jak je tomu nyní se stávající směrnicí o souborných 
cestovních službách. V mnoha členských státech by navrhovaná revize vedla k uvolnění 
současných vnitrostátních norem ochrany spotřebitelů. Je třeba uplatnit přístup cílené 
harmonizace.
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Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
na souborné služby, cesty s asistovanou 
přípravou a samostatné cestovní služby 
zakoupené na základě rámcové smlouvy 
s nevládní organizací, začínajícím nebo 
malým a středním podnikem neuplatní 
výjimku uvedenou v odst. 2 písm. c).

Or. en

Odůvodnění

Výjimka zahrnující souborné služby a cesty s asistovanou přípravou, které jsou zakoupeny na 
základě rámcové smlouvy se zaměstnancem cestujícího, by se neměla vztahovat na nevládní 
organizace, začínající nebo malé podniky, které nemají stejné finanční prostředky jako větší 
společnosti. Toto ustanovení by bylo v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů, která 
připouští, aby členské státy použily tuto směrnici na nevládní organizace, začínající nebo 
malé a střední podniky (viz 13. bod odůvodnění uvedené směrnice).

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Tato směrnice nebrání obchodníkům 
v tom, aby nabízeli cestujícím smluvní 
podmínky, jež jim zajišťují ještě lepší 
ochranu, než jim poskytuje tato směrnice.

Or. en

Odůvodnění
Toto ustanovení je v souladu s čl. 3 odst. 6 směrnice o právech spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „soubornými službami“ se rozumí 
kombinace alespoň dvou rozdílných typů 
cestovních služeb pro účely téže cesty nebo 
pobytu, pokud:

2) „soubornými službami“ se rozumí bez 
ohledu na distribuční kanál kombinace 
alespoň dvou rozdílných typů cestovních 
služeb pro účely téže cesty nebo pobytu, 
pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – písm. b  – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny 
samostatné smlouvy s jednotlivými 
poskytovateli cestovních služeb, tyto 
služby jsou:

b) bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny 
samostatné smlouvy s jednotlivými 
poskytovateli cestovních služeb, tyto 
služby splňují kterékoli z následujících 
kritérií:

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelům i podnikům by mělo být zřejmé, že uvedená kritéria jsou chápána jednotlivě, 
nikoli kumulativně. K tomu, aby bylo možné určitou kombinaci považovat za „souborné 
služby“, stačí, když je splněno kterékoliv z kritérií (10. bod odůvodnění zmiňuje „alternativní 
kritéria“).

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) zakoupeny na jediném prodejním 
místě v rámci téhož rezervačního procesu,

i) zakoupeny na jediném prodejním 
místě v rámci téhož rezervačního procesu, 
a to i v případech samostatného účtování 
jednotlivých položek;
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Or. en

Odůvodnění

Stávající směrnice se vztahuje i případy samostatného účtování jednotlivých položek (viz čl. 2 
odst. 1 směrnice 90/314/EHS).

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 – písm. b – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) zakoupeny od samostatných 
obchodníků prostřednictvím propojených 
on-line rezervačních procesů, při nichž se 
jméno nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

v) zakoupeny u téhož obchodníka 
prostřednictvím on-line rezervačních 
procesů;

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnout do definice „souborných služeb“ 
kombinace cestovních služeb prodaných on-line jedním a týmž obchodníkem. Služby 
objednané zakliknutím by měly spadat do oblasti působnosti ustanovení, která se vztahují na 
cesty s asistovanou přípravou. Viz též pozměňovací návrh 19.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „cestou s asistovanou přípravou“ se 
rozumí kombinace alespoň dvou různých 
typů cestovních služeb pro účely téže cesty 
nebo pobytu, které netvoří soubor a jejichž 
vyústěním je uzavření samostatných smluv 
s jednotlivými poskytovateli cestovních 
služeb, jestliže obchodník kombinaci 
usnadňuje:

5) „cestou s asistovanou přípravou“ se 
rozumí kombinace alespoň dvou různých 
typů cestovních služeb pro účely téže cesty 
nebo pobytu, které netvoří soubor a jejichž 
vyústěním je uzavření samostatných smluv 
s jednotlivými poskytovateli cestovních 
služeb, jestliže některý z těchto 
poskytovatelů služeb nebo obchodník 
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kombinaci usnadňuje:

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění nestanoví jasné podmínky pro vytvoření cesty s asistovanou přípravou 
v případech, kdy obchodník prodává cestovní službu svým vlastním jménem, aby usnadnil 
sestavení smlouvy mezi cestujícím a jiným poskytovatelem služeb. V pozměňovacím návrhu je 
jasně stanoveno, že v případech, kdy obchodník prodává svou vlastní službu (např. letecká 
společnost, která prodává letenku, nebo železniční společnost, která prodává jízdenku na 
vlak) v kombinaci s ubytováním či jinou službou v oblasti cestovního ruchu, spadá taková 
kombinace do působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě samostatných rezervací při 
jedné návštěvě či kontaktu s prodejním 
místem nebo

a) v případě, že cestující na základě svého 
rozhodnutí souhlasí s tím, že při jedné 
návštěvě či kontaktu s prodejním místem 
bude hradit každou cestovní službu zvlášť, 
za předpokladu, že byl předtím, než 
přistoupil na jakýkoli smluvní závazek, 
jasným a zřetelným způsobem a na 
trvalém médiu informován o tom, že 
nebude moci využívat žádné z práv, které 
tato směrnice přiznává výlučně cestujícím 
využívajícím souborných služeb, vyjma 
případu, kdy si zakoupí kombinaci 
cestovních služeb za podmínek uvedených 
v bodě 2 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zakoupeny od samostatných 
obchodníků prostřednictvím propojených 
on-line rezervačních procesů, při nichž se 
jméno nebo údaje, které cestující musel 
k dokončení rezervace uvést, předávají 
mezi obchodníky nejpozději v okamžiku, 
kdy je potvrzena rezervace první služby;

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnout služby objednané zakliknutím do kategorie 
cest s asistovanou přípravou. Formulace je s nutnými úpravami převzata z bodu 2 písm. b) 
bodu v), aby bylo zajištěno, že jakékoli předání údajů mezi propojenými on-line rezervačními 
procesy bude představovat dostatečné kritérium toho, že se jedná o cestu s asistovanou 
přípravou, vznikne-li  při tom v rámci jedné cesty kombinace cestovních služeb. Spotřebitelé 
by jen velmi obtížně chápali, jaký typ dovolené si zarezervovali, kdyby museli rozlišovat mezi 
typem předávaných údajů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) usnadňuje pořízení cestovních služeb, 
které jsou součástí cesty s asistovanou 
přípravou tím, že je cestujícím nápomocen 
s uzavíráním samostatných smluv o 
cestovních službách s jednotlivými 
poskytovateli služeb;

b) usnadňuje pořízení cestovních služeb, 
které jsou součástí cesty s asistovanou 
přípravou tím, že je cestujícím nápomocen 
s uzavíráním samostatných smluv o 
cestovních službách s jednotlivými 
poskytovateli služeb, z nichž některý může 
být sám obchodník;

Or. en

Odůvodnění

Navrhované znění nestanoví jasné podmínky pro vytvoření cesty s asistovanou přípravou 
v případech, kdy obchodník prodává cestování službu svým vlastním jménem, aby usnadnil 
sestavení smlouvy mezi cestujícím a jiným poskytovatelem služeb. V tomto pozměňovacím 
návrhu je jasně stanoveno, že v případech, kdy obchodník prodává svou vlastní službu (např. 
letecká společnost, která prodává letenku, nebo železniční společnost, která prodává jízdenku) 
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v kombinaci s ubytováním či jinou službou v oblasti cestovního ruchu, spadá taková 
kombinace do působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) cestovní destinace, trasa a délka pobytu, 
včetně termínů;

i)cestovní destinace, trasa a délka pobytu, 
včetně termínů a počet noclehů 
zahrnutých v ceně;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) umístění, hlavní rysy a turistická 
kategorie, do níž je ubytování zařazeno;

iii) umístění, hlavní rysy a turistická 
kategorie, do níž je ubytování zařazeno, a 
je-li to možné, též název ubytovacího 
zařízení včetně kategorie pokoje a jeho 
základní charakteristika;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) podrobný popis služeb dostupných 
v místě ubytování včetně informací o 
všech okolnostech, který by kvalitu těchto 
služeb mohly zhoršit;

Or. en
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Odůvodnění

Mezi okolnosti, které by mohli zhoršit kvalitu služeb, jsou například stavení práce před 
hotelem nebo v jeho blízkosti, špatný stav příslušenství nebo jeho nefunkčnost.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) cílová skupina souborných služeb a 
ubytování;

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel by měl vědět, jaká je cílová skupina nabízených souborných služeb a ubytování 
(např. rodina s dětmi, starší osoby, dobrodružství atd.).

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod vii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) zda je po dobu cesty nebo pobytu 
zajištěn přístup pro osoby s omezenou 
schopností pohybu;

vii) na požádání, zda je po dobu cesty 
nebo pobytu zajištěn přístup pro osoby 
s omezenou schopností pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zda má cestující právo na odstoupení 
od smlouvy, a pro tento případ též 
podmínky, lhůty a postupy pro uplatnění 
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tohoto práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) informace o ochraně před platební 
neschopností a pojištění odpovědnosti 
pořadatele a obchodníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) obecné informace o pasových a vízových 
požadavcích, včetně přibližné délky lhůt k 
vyřízení víz pro státní příslušníky 
dotčeného členského státu (dotčených 
členských států) a informace o zdravotních 
náležitostech;

f) obecné informace o pasových a vízových 
požadavcích, včetně přibližné délky lhůt k 
vyřízení víz pro státní příslušníky 
dotčeného členského státu (dotčených 
členských států) a na požádání též pro 
dotčeného cestujícího podle jeho státní 
příslušnosti informace o zdravotních 
náležitostech;

Or. en

Odůvodnění

Někteří obchodníci si tuto povinnost vykládají velmi úzce. Poskytují tak pouze informace o 
vízových požadavcích platných pro státní příslušníky země, ve které má dotyčný obchodník 
své sídlo.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) využitelné interní postupy vyřizování 
stížností a možnost využití mimosoudních 
mechanismů pro podání stížnosti a získání 
odškodnění a příslušné lhůty;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) v případě potřeby informace o 
možných rizicích v místě cílového určení 
či v jeho bezprostřední blízkosti 
v souvislosti s přírodními katastrofami, 
veřejným zdravím, veřejným pořádkem, 
terorismem atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty srozumitelným a zřetelným 
způsobem.

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí 
být poskytnuty srozumitelným a zřetelným 
způsobem. V případě smluv uzavřených 
mimo obchodní prostory jsou informace 
poskytovány rovněž v papírové podobě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel 
nemohl měnit informace, které cestujícímu 
podal podle čl. 4 písm. a), c), d), e) a g), 
ledaže si právo na změnu těchto informací 
vyhradil a veškeré změny cestujícímu 
srozumitelným a zřetelným způsobem 
sdělil ještě před uzavřením smlouvy.

1. Členské státy zajistí, aby pořadatel 
nemohl měnit informace, které cestujícímu 
podal podle čl. 4 písm. a), c), ca), d), e), g) 
a ga), ledaže si právo na změnu těchto 
informací vyhradil a veškeré změny 
cestujícímu srozumitelným a zřetelným 
způsobem sdělil ještě před uzavřením 
smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jméno, fyzická adresa, telefonní číslo 
a e-mailová adresa zástupce pořadatele 
v dané destinaci nebo kontaktní místo, na 
něž se cestující v obtížích může obrátit 
nebo, není-li takový zástupce ani kontaktní 
místo, telefonní číslo pro naléhavé případy 
nebo jiný způsob, jak se spojit s 
pořadatelem;

d) jméno, fyzická adresa, telefonní číslo (s 
běžnou sazbou za volání a s maximálně 
pětiminutovou čekací dobou) a e-mailová 
adresa zástupce pořadatele v dané destinaci 
nebo kontaktní místo, na něž se cestující 
v obtížích může obrátit nebo, není-li 
takový zástupce ani kontaktní místo, 
telefonní číslo pro naléhavé případy (s 
běžnou sazbou za volání a s maximálně 
pětiminutovou čekací dobou) nebo jiný 
způsob, jak se spojit s pořadatelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) cestuje-li v rámci souborných služeb 
zahrnujících ubytování nezletilá osoba, 
informace umožňující přímý kontakt s ní 
nebo s osobou, která za ni v místě pobytu 
odpovídá;

f) cestuje-li v rámci souborných služeb 
zahrnujících ubytování nezletilá osoba bez 
doprovodu některého z rodičů nebo 
poručníka či opatrovníka, informace 
umožňující přímý kontakt s ní nebo 
s osobou, která za ni v místě pobytu 
odpovídá;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že tyto informace jsou poskytovány pouze v případě, že nezletilá osoba 
cestuje bez doprovodu. Pořadatelé by jinak tyto informace museli poskytovat i v případech, 
kdy nezletilá osoba cestuje se svými rodiči nebo rodinou.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) informace o prostředcích alternativního 
řešení sporů a řešení sporů on-line.

g) informace o využitelných interních 
postupech vyřizování stížností a 
možnostech využití mimosoudních 
mechanismů pro podání stížnosti a získání 
odškodnění a příslušných lhůtách;

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli s přiměřeným časovým 
předstihem a na trvalém nosiči předal 
oznámení, mohl svou smlouvu převést na 
jinou osobu, která splňuje všechny 

1. Členské státy zajistí, aby cestující poté, 
co pořadateli nebo obchodníkovi
s přiměřeným časovým předstihem a 
na trvalém nosiči předal oznámení, mohl 
svou smlouvu převést na jinou osobu, která 
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podmínky, jež se na danou smlouvu 
vztahují.

splňuje všechny podmínky, jež se na danou 
smlouvu vztahují.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zvýšení ceny podle odstavce 1 nesmí 
překročit 10 % celkové ceny souborných 
služeb.

2. Zvýšení ceny podle odstavce 1 nesmí 
překročit 5 % celkové ceny souborných 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Horní hranice 10 % by pro cestující znamenala nepřiměřenou zátěž, zvláště v případech, kdy 
je cena souborných služeb vyšší, a/nebo v případech, kdy má souborných služeb využívat více 
účastníků, například v případě rodin (kdy by každý rodinný příslušník musel platit o 10 % 
vyšší cenu). V právních předpisech některých členských států, které navýšení ceny povolují, je 
stanoven procentuelní podíl nižší než 10 %, v některých jiných zemích není navýšení ceny 
povoleno vůbec nebo je v nich spotřebitel v případě navýšení ceny oprávněn smlouvu 
vypovědět.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel 
cestujícímu nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb a 
na trvalém nosiči oznámení se 
zdůvodněním a kalkulací.

3. Cenové zvýšení podle odstavce 1 je 
platné pouze tehdy, předá-li pořadatel 
cestujícímu nejpozději 30 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb a 
na trvalém nosiči oznámení se 
zdůvodněním a kalkulací.

Or. en
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Odůvodnění

Cestující by měl znát konečnou cenu produktu v dostatečném časovém předstihu před 
zahájením realizace souborných služeb, aby mohl smlouvu v případě potřeby vypovědět a 
zařídit si cestu alternativním způsobem.

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud cestující na zvýšení ceny 
uvedené v odstavci 2 nepřistoupí, je 
oprávněn od smlouvy bez penále 
odstoupit.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přiznává cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy bez 
povinnosti platit penále. Odpovídá ustanovením, která se ve stávající směrnici týkají 
významného navýšení ceny.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pořadatel si právo vyhradil ve smlouvě, a) pořadatel uvede platné zdůvodnění, 
které je upřesněno ve smlouvě,

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s písm. j) přílohy směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských 
smlouvách.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči uvědomí 
cestujícího o:

2. Je-li před zahájením realizace souboru 
služeb pořadatel nucen podstatným 
způsobem změnit některou z hlavních 
náležitostí cestovních služeb ve smyslu čl. 
4 odst. 1 písm. a) nebo zvláštní požadavky 
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), neprodleně 
a srozumitelným a zřetelným způsobem 
zaznamenaným na trvalém nosiči uvědomí 
cestujícího o navrhovaných změnách. 
Cestující má právo na:

a) navrhovaných změnách a a) odstoupení od smlouvy bez postihu; 
nebo

b) skutečnosti, že cestující může 
v přiměřeně stanovené lhůtě smlouvu bez 
postihu zrušit, a že pokud tak neučiní, 
bude se navržená změna považovat za 
přijatou.

b) přistoupit na změny nebo

c) jiné souborné služby v odpovídající, 
nižší nebo vyšší kvalitě. 

Or. en

Odůvodnění

Čl. 4 odst. 5 stávající směrnice přiznává cestujícím právo kromě odstoupení od smlouvy na 
jiný soubor služeb odpovídající, nižší nebo vyšší kvality. Dohoda s cestujícím by měla mít 
formu výslovného, nikoli nevyřčeného souhlasu.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se v důsledku změn smlouvy 
podle odstavce 2 sníží náklady na souborné 
služby nebo jejich kvalita, má cestující 
nárok na odpovídající slevu.

3. Jestliže se v důsledku změn smlouvy 
nebo nabídky jiných souborných služeb
podle odstavce 2 sníží náklady na souborné 
služby nebo jejich kvalita, má cestující 
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nárok na odpovídající slevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li smlouva zrušena podle odst. 2 
písm. b), vrátí pořadatel do čtrnácti dnů od 
skončení smlouvy veškeré platby, které 
od cestujícího obdržel. V náležitých 
případech má cestující nárok na náhradu 
škody podle článku 12.

4. Je-li smlouva zrušena podle odst. 2 
písm. a), vrátí pořadatel do čtrnácti dnů od 
skončení smlouvy veškeré platby, které 
od cestujícího obdržel. V náležitých 
případech má cestující nárok na náhradu 
škody podle článku 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby cestující mohl 
smlouvu zrušit před zahájením realizace 
souborných služeb, jestliže pořadateli 
zaplatí odpovídající náhradu. Smlouva 
může stanovit přiměřené standardní storno 
poplatky odvíjející se od okamžiku 
výpovědi a obvyklých úspor nákladů a od 
příjmů z realizace alternativních cestovních 
služeb. Nejsou-li stanoveny standardní 
storno poplatky, odpovídá výše náhrady 
ceně za souborné služby snížené o částku, 
kterou pořadatel ušetřil na nákladech.

1. Členské státy zajistí, aby cestující mohl 
smlouvu zrušit před zahájením realizace 
souborných služeb, jestliže pořadateli 
zaplatí odpovídající náhradu. Smlouva 
může stanovit přiměřené standardní storno 
poplatky odvíjející se od okamžiku 
výpovědi a obvyklých úspor nákladů a od 
příjmů z realizace alternativních cestovních 
služeb. Nejsou-li stanoveny standardní 
storno poplatky, odpovídá výše náhrady 
ceně za souborné služby snížené o částku, 
kterou pořadatel průkazně ušetřil na 
nákladech, jež nelze získat nazpět od 
poskytovatelů  služeb nebo v rámci plnění 
alternativních služeb. Poplatky za 
odstoupení od smlouvy včetně správních 
poplatků nesmí být nepřiměřené ani 
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nadměrně vysoké.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
nastaly nevyhnutelné a mimořádné 
okolnosti s výrazným dopadem na 
souborné služby.

2. Cestující mají právo bez náhrady 
smlouvu zrušit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže v 
destinaci nebo jejím bezprostředním okolí 
nastaly nebo pravděpodobně nastanou
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti s 
výrazným dopadem na souborné služby.

Má se za to, že nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti nastaly zejména 
tehdy, jsou-li k dispozici spolehlivé 
a veřejně dostupné zprávy, např. 
doporučení vydaná orgány členských 
států, zrazující od cest do dané destinace.

Or. en

Odůvodnění

O tom, co lze považovat za nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, by se nemělo rozhodovat na 
základě vlastního hodnocení cestujících, nýbrž na základě objektivních kritérií (cestovních 
doporučení vydaných orgány členských států). Toho lze docílit tím, že do čl. 10 odst. 2 bude 
doplněna poslední věta 26. bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Cestující má právo bez náhrady od 
smlouvy odstoupit ještě před zahájením 
realizace souborných služeb, jestliže 
cestujícího potkají nevyhnutelné 
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a mimořádné okolnosti, zejména vážná 
nehoda, vážné onemocnění nebo úmrtí 
rodinného příslušníka, jsou-li tyto 
okolnosti řádně doloženy.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by nespravedlivé, kdyby pořadatel měl možnost vypovědět v důsledku nevyhnutelných a 
mimořádných okolností poskytnutí souborných služeb (čl. 10 odst. 3 písm. b), zatímco 
cestujícímu by tato možnost byla odepřena. Znamenalo by to nerovnováhu mezi právy a 
povinnostmi stran v důsledku narušení reciprocity. Směrnice by tudíž měla přiznávat 
cestujícímu totéž právo odstoupit od smlouvy v případě mimořádných okolností, které ho 
potkají v jeho soukromém životě.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pořadatel může smlouvu zrušit, aniž by 
cestujícímu musel poskytnout finanční 
náhradu, jestliže:

3. Pořadatel může smlouvu zrušit, aniž by 
cestujícímu musel poskytnout finanční 
náhradu, pouze v následujících případech:

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě a nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb; 
nebo

a) počet osob přihlášených k souborným 
službám je nižší než minimální počet 
stanovený ve smlouvě a pořadatel oznámí 
zrušení smlouvy cestujícímu ve smluvně 
stanovené lhůtě a nejpozději 20 dnů před 
zahájením realizace souborných služeb, za 
předpokladu, že cestujícímu nabídne jiné 
souborné služby odpovídající nebo vyšší 
kvality za stejnou nebo nižší cenu; nebo
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Or. en

Odůvodnění

Jelikož oblíbené souborné služby bývají často vyprodány již velmi brzy před začátkem 
rekreační sezóny, cestujícímu by se jen obtížně podařilo najít během krátké doby vhodné 
náhradní souborné služby za dostupnou cenu.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby odpovědnost za 
poskytování cestovních služeb v souladu se 
smlouvou nesl pořadatel bez ohledu na to, 
zda služby poskytuje sám nebo 
prostřednictvím jiných poskytovatelů 
služeb.

1. Členské státy zajistí, aby společnou a 
nedílnou odpovědnost za poskytování 
cestovních služeb v souladu se smlouvou 
nesli pořadatel a obchodník bez ohledu 
na to, zda služby poskytuje sám nebo 
prostřednictvím jiných poskytovatelů 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by odpovědnost nesla pouze jedna strana, zkomplikovalo by to cestujícím uplatňování 
a využívání jejich práv, zvláště v případě přeshraničních nákupů, tj. v případě, kdy pořadatel 
nemá sídlo v zemi, kde má své bydliště spotřebitel. Stávající směrnice ponechává na zvážení 
členských států, aby se rozhodly, kdo ve vztahu ke spotřebiteli ponese odpovědnost. Zásada 
společné odpovědnosti se v různé míře uplatňuje již v mnoha členských státech.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu, 
ledaže by to nebylo přiměřené.

2. Není-li služba poskytována v souladu se 
smlouvou, zjedná pořadatel nápravu.

Or. en
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Odůvodnění

Stávající směrnice odpovědnost tímto způsobem neomezuje. Bylo by ji možné vykládat i tak, že 
pořadatel, který tvrdí, že náprava požadovaná za nedodržování předpisů je nepřiměřená, 
může jakoukoli odpovědnost zcela odmítnout.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nelze-li zajistit včasný návrat 
cestujícího v důsledku nevyhnutelných 
a mimořádných okolností, nese pořadatel 
náklady na pokračování pobytu jednoho 
cestujícího do výše 100 EUR za noc 
a nejvýše za tři noci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto omezení je v rozporu s obecnou povinností pořadatele poskytnout péči a pomoc a ve 
stávající směrnici není nijak obsaženo. S ohledem na povahu cestování využívajícího 
souborných služeb, které má mít ve srovnání s jinými produkty v oblasti cestovního ruchu 
přidanou hodnotu, je povinnost poskytovat pomoc ještě přiměřenější než v případech 
nevyhnutelných a mimořádných okolností.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Omezení výše nákladů podle odstavce 5 
se nevztahuje na osoby s omezenou 
schopností pohybu ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 ze dne 5. července 2006 
o právech osob se zdravotním postižením 
a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace v letecké dopravě, a na 
všechny osoby, které je doprovázejí, 
těhotné ženy a děti bez doprovodu, jakož 

vypouští se
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i osoby, které potřebují zvláštní lékařskou 
pomoc, za předpokladu, že byl pořadatel 
o jejich zvláštních potřebách informován 
alespoň 48 hodin před zahájením 
realizace souborných služeb. Pořadatel se 
nemůže odvolat na nevyhnutelné 
a mimořádné okolnosti ve snaze omezit 
náklady uvedené v odstavci 5, jestliže se 
na takové okolnosti nemůže podle 
příslušných právních předpisů Unie 
odvolat příslušný dopravce.

Or. en

Odůvodnění

Toto omezení je v rozporu s obecnou povinností pořadatele poskytnout péči a pomoc a ve 
stávající směrnici není nijak obsaženo. S ohledem na povahu cestování využívajícího 
souborných služeb, které má mít ve srovnání s jinými produkty v oblasti cestovního ruchu 
přidanou hodnotu, je povinnost poskytovat pomoc ještě přiměřenější než v případech 
nevyhnutelných a mimořádných okolností.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V případech, kdy hlavní odpovědnost 
za neposkytnutí služeb uvedených ve 
smlouvě nese dopravce, může pořadatel 
od tohoto dopravce požadovat náhradu 
škody způsobené cestujícímu v důsledku 
toho, že nemohl využít služeb nabízených 
v rámci balíčku.

Or. en

Odůvodnění

Ve 31. bodě odůvodnění je zdůrazněno, že „odpovědností pořadatele není dotčeno právo 
požadovat nápravu od třetích stran, včetně poskytovatelů služeb“. To je s ohledem na 
zajištění právní jistoty nutné zohlednit i v článcích. Dopravci připadá klíčová úloha při 
zajišťování náležitého plnění souborných cestovních služeb. Významné zpoždění či zrušení 
cesty může mít značný dopad na její zbývající průběh, neboť její součástí jsou i jiné služby, 
např. rekreační plavby, za které pořadatel nenese odpovědnost.
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Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nárok na slevu nebo odškodné 
cestujícímu nevznikne v těchto případech:

3. Nárok na odškodné cestujícímu 
nevznikne v těchto případech:

Or. en

Odůvodnění

Návrh se zabývá otázkou náhrady za špatné plnění a nápravy formou slevy v případě 
nedodržené stejného režimu. Cestující by měl mít právo na slevu v případě neplnění nebo 
špatného plnění souborných služeb v důsledku mimořádných okolností nebo v důsledku 
pochybení, za něž lze činit odpovědnou třetí stranu.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cestující pořadateli bez zbytečného 
odkladu neoznámí neplnění smluvních
podmínek, k němuž podle něj na místě 
dochází, byl-li oznamovací požadavek 
jasně a výslovně uveden ve smlouvě a je s 
přihlédnutím k okolnostem případu 
přiměřený.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Postihování nedostatečně rychlého oznámení je nespravedlivé a nepřiměřené. Neobjevuje se 
v žádném jiném evropském právním předpise, který se týká ochrany spotřebitele, a je 
v rozporu s obecným právem na odškodnění za neplnění smluvních podmínek. V oznámení 
neplnění smluvních by cestujícímu mohly zabránit různé důvody (neměl internetové připojení, 
nacházel se v odlehlé oblasti, pořadatel byl nedostupný atd.). Ve stávající směrnici toto 
omezení neexistuje; vedlo by k snížení stávající úrovně ochrany.
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Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele. Pokud mezinárodní úmluvy, 
jimiž Unie vázána není, omezují výši 
odškodného, které má platit poskytovatel 
služby, mohou členské státy odpovídajícím 
způsobem omezit výši odškodného 
hrazeného pořadatelem. V ostatních 
případech může být odškodné hrazené 
pořadatelem smluvně omezeno, 
nevztahuje-li se toto omezení na škody 
na zdraví a úmyslně způsobené škody 
nebo škody z hrubé nedbalosti a výše 
odškodného činí alespoň trojnásobek 
celkové ceny za souborné služby.

4. Pokud mezinárodní úmluvy, jimiž je 
Unie vázána, omezují rozsah odškodného 
nebo podmínky, za nichž má poskytovatel 
služby tvořící součást souboru odškodné 
zaplatit, vztahují se táž omezení i na 
pořadatele. Pokud mezinárodní úmluvy, 
jimiž Unie vázána není, omezují výši 
odškodného, které má platit poskytovatel 
služby, mohou členské státy odpovídajícím 
způsobem omezit výši odškodného 
hrazeného pořadatelem.

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech neexistuje možnost smluvního omezení náhrady škody. Zásada 
úplné harmonizace by vedla k nutnosti zrušit příslušné zákony těchto členských států, přestože 
jsou lepší.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé i 
obchodníci zprostředkovávající cesty 
s asistovanou přípravou usazení na jejich 
území zajistili, že v případě platební 
neschopnosti budou cestujícím efektivně a 
rychle vráceny veškeré platby, a je-li 

1. Členské státy zajistí, aby si pořadatelé 
souborných služeb i obchodníci 
zprostředkovávající cesty s asistovanou 
přípravou usazení na jejich území zajistili, 
že v případě platební neschopnosti budou 
cestujícím efektivně a rychle vráceny 
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součástí i přeprava cestujících, bude rovněž 
zajištěn efektivní a rychlý návrat 
cestujících.

veškeré platby a že v případě jejich 
platební neschopnosti či platební 
neschopnosti kteréhokoli z poskytovatelů 
služeb bude pokud možno zajištěno 
nepřetržité plnění souborných služeb. Je-li 
součástí i přeprava cestujících, členské 
státy zajistí, aby si osobní dopravci, kteří 
sídlí na jejich území, zajistili, že v případě 
jejich platební neschopnosti budou 
cestujícím vráceny peníze nebo jim bude 
zajištěn efektivní a rychlý návrat.

Or. en

Odůvodnění

Ve 34. bodě odůvodnění je zdůrazněno, že pořadatelé souborných služeb a obchodníci, kteří 
zprostředkovávají cesty s asistovanou přípravou, mají povinnost pojistit se jednak proti 
vlastní platební neschopnosti, jednak ale i proti platební neschopnosti kteréhokoli 
z poskytovatelů služeb v rámci řetězce. To je třeba jasně stanovit v normativní části směrnice. 
Podílejí-li se na plnění služeb osobní dopravci, pořadatel a obchodník by v případě platební 
neschopnosti dopravce neměli být odpovědni za vracení peněz cestujícím nebo za jejich 
návrat.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem nebo
obchodníkem zprostředkovávajícím cesty 
s asistovanou přípravou podle předpisů 
členského státu, v němž jsou usazeni a 
kterými se provádí článek 15, uzná členský 
stát za odpovídající požadavkům svých 
vnitrostátních předpisů, kterými se provádí 
článek 15.

1. Ochranu pro případ platební 
neschopnosti nabytou pořadatelem,
obchodníkem zprostředkovávajícím cesty 
s asistovanou přípravou nebo osobním 
dopravcem podle předpisů členského státu, 
v němž jsou usazeni a kterými se provádí 
článek 15, uzná členský stát za 
odpovídající požadavkům svých 
vnitrostátních předpisů, kterými se provádí 
článek 15.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 
informacím o své vnitrostátní právní 
úpravě ochrany pro případ platební 
neschopnosti a uvedou totožnost subjektu 
nebo subjektů poskytujících takovou 
ochranu jednotlivým obchodníkům, kteří 
jsou usazeni na jejich území. Vzájemně si 
umožní přístup k seznamům pořadatelů i
obchodníků zprostředkovávajících pořízení 
cest s asistovanou přípravou, kteří splňují 
povinnosti týkající se ochrany pro případ 
platební neschopnosti.

3. Ústřední kontaktní místa si vzájemně 
umožní přístup k veškerým nutným 
informacím o své vnitrostátní právní 
úpravě ochrany pro případ platební 
neschopnosti a uvedou totožnost subjektu 
nebo subjektů poskytujících takovou 
ochranu jednotlivým obchodníkům, kteří 
jsou usazeni na jejich území. Vzájemně si 
umožní přístup k seznamům pořadatelů,
obchodníků zprostředkovávajících pořízení 
cest s asistovanou přípravou a osobních 
dopravců, kteří splňují povinnosti týkající 
se ochrany pro případ platební 
neschopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele nebo obchodníka 
zprostředkovávajícího cesty s asistovanou 
přípravou, který působí na jeho území a je 
usazen v jiném členském státě, požádá 
o objasnění členský stát, v němž je subjekt 
usazen. Členské státy reagují na žádosti z 
jiných členských států do 15 pracovních 
dnů od obdržení.

4. Má-li členský stát pochybnosti ohledně 
ochrany pro případ platební neschopnosti u 
pořadatele, obchodníka 
zprostředkovávajícího cesty s asistovanou 
přípravou nebo osobního dopravce, který 
působí na jeho území a je usazen v jiném 
členském státě, požádá o objasnění členský 
stát, v němž je subjekt usazen. Členské 
státy reagují na žádosti z jiných členských 
států do 15 pracovních dnů od obdržení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) základní charakteristiku cestovních 
služeb v míře odpovídající danému nosiči;

Or. en

Odůvodnění

Viz čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o právech spotřebitelů. „Nosičem“ se tu rozumí nástroj 
používaný k šíření informací, například počítač nebo mobilní telefon.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) pokud prodané služby zahrnují 
ubytování, též název a turistickou 
kategorii ubytovacího zařízení včetně 
kategorie pokoje a jeho základní 
charakteristiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) obchodní název, zeměpisnou adresu, 
telefonní číslo a emailovou adresu 
obchodníka;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) celkovou cenu za služby včetně daní 
a případně veškerých dalších poplatků i 
jiných nákladů nebo, nelze-li tyto náklady 
přijatelným způsobem vyčíslit předem, 
upozornění, že cestujícímu mohou takové 
dodatečné náklady vzniknout, a způsob 
výpočtu konečné ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

be) informace o metodě výpočtu nákladů, 
které nelze vyčíslit předem, včetně 
informací o případném navýšení ceny, 
k němuž dojde po uzavření smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bf) způsob platby a případně podmínky 
eventuálních kaucí nebo jiných 
finančních záruk, které musí cestující 
uhradit nebo poskytnout;
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Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bg) pokud jsou součástí služeb i služby 
dopravní, obecné informace o pasových 
a vízových požadavcích, včetně přibližné 
délky lhůt k vyřízení víz pro všechny 
cestující včetně státních příslušníků 
jiných členských států a informace 
o zdravotních náležitostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bh) v případě potřeby informace o 
možných rizicích v místě cílového určení 
či v jeho bezprostřední blízkosti 
v souvislosti s přírodními katastrofami, 
veřejným zdravím, veřejným pořádkem, 
terorismem atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b i (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bi) informace o tom, zda má cestující 
právo na odstoupení od smlouvy a pro 
tento případ též podmínky, lhůty a postupy 
pro uplatnění tohoto práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Article 17 – paragraph 1 – point b j (new)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bj) informace o interních postupech 
vyřizování stížností a možnostech využití 
mimosoudních mechanismů pro podání 
stížnosti a získání odškodnění a 
příslušných lhůtách;

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud se obchodníci nabízející cesty 
s asistovanou přípravou neřídí 
ustanovením odst. 1 písm. b), platí pro ně 
tytéž povinnosti jako pro pořadatele 
souborných služeb.

Or. en



PE524.534v01-00 40/44 PA\1010679CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Kapitola 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Samostatné cestovní služby

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Požadavky na informace podávané 
obchodníky zprostředkovávajícími 

pořízení samostatných cestovních služeb
1. Členské státy zajistí, aby předtím, než 
bude cestující vázán smlouvou či 
jakoukoliv související nabídkou 
obchodníka zprostředkovávajícího 
samostatné cestovní služby ve vlastnictví 
jiného poskytovatele služeb, tento 
obchodník jasným a zřetelným způsobem 
uvede:
a) základní charakteristiku služby v míře 
odpovídající danému nosiči;
b) pokud prodané služby zahrnují 
ubytování, název a turistickou kategorii 
ubytovacího zařízení včetně kategorie 
pokoje a jeho základní charakteristiku;
c) obchodní název, zeměpisnou adresu, 
telefonní číslo a emailovou adresu 
obchodníka;
d) celkovou cenu za službu včetně daní 
a případně veškerých dalších poplatků i 
jiných nákladů nebo, nelze-li tyto náklady 
přijatelným způsobem vyčíslit předem, 
upozornění, že cestujícímu mohou takové 
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dodatečné náklady vzniknout, a způsob 
výpočtu konečné ceny;
e) informace o metodě výpočtu nákladů, 
které nelze vyčíslit předem, včetně 
informací o případném navýšení ceny, 
k němuž dojde po uzavření smlouvy;
f) způsob platby a případně podmínky 
eventuálních kaucí nebo jiných 
finančních záruk, které musí cestující 
uhradit nebo poskytnout;
g) pokud jsou součástí služeb i služby 
dopravní, obecné informace o pasových 
a vízových požadavcích, včetně přibližné 
délky lhůt k vyřízení víz, které platí pro 
daného cestujícího na základě jeho státní 
příslušnosti, a informace o zdravotních 
náležitostech;
h) v případě potřeby informace o možných 
rizicích v místě cílového určení či v jeho 
bezprostřední blízkosti v souvislosti 
s přírodními katastrofami, veřejným 
zdravím, veřejným pořádkem, terorismem 
atd.;
i) informace o tom, zda má cestující právo 
na odstoupení od smlouvy a pro tento 
případ též podmínky, lhůty a postupy pro 
uplatnění tohoto práva;
j) informace o interních postupech 
vyřizování stížností a o možnostech využití 
mimosoudních mechanismů pro podání 
stížnosti a získání odškodnění a 
příslušných lhůtách;
2. Členské státy zajistí, aby obchodník 
zprostředkovávající samostatné cestovní 
služby, které vlastní jiný poskytovatel 
služeb, zaslal bez zbytečného prodlení a 
nejpozději do 24 hodin po provedení 
rezervace potvrzení o rezervaci, vyjma 
případů, kdy přímé potvrzení není 
nezbytné.
3. Členské státy zajistí, aby obchodníci 
zprostředkovávající samostatné cestovní 
služby, které vlastní jiný poskytovatel 
služeb, byli odpovědni za veškeré chyby, 
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které se vyskytnou během procesu 
rezervace. 

Or. en

Odůvodnění

Podle informací spotřebitelských organizací utrpěli spotřebitelé v několika případech újmu 
v situaci, kdy prodej samostatných cestovních služeb zařizoval zprostředkovatel.  Pro 
prodejce těchto služeb je proto třeba stanovit určité minimální požadavky. Na trhu, kde se 
stále výrazněji prosazuje trend směřující k prodávání samostatných cestovních služeb 
prostřednictvím třetích stran a kde si spotřebitelé chtějí organizovat své cesty nezávisle, by 
právní mezera v této oblasti mohla působit problémy.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Povinnosti pořadatelů či obchodníků 

sídlících za hranicemi EHS
Členské státy zajistí, aby se na pořadatele 
či obchodníka zprostředkovávajícího 
pořízení cest s asistovanou přípravou, 
který sídlí za hranicemi EHS a který 
provádí přímý prodej na území některého 
z členských států, vztahovaly povinnosti 
stanovené v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly zajistit, aby veškeré souborné služby a cesty s asistovanou přípravou, 
které se prodávají na jejich území – a tedy nikoli pouze pořadatelé a obchodníci sídlící na 
jejich území –, spadaly do působnosti ustanovení této směrnice. Cestující, kteří si zakoupí 
souborné služby a cesty s asistovanou přípravou v některém z členských států, byli oprávněni 
požívat ochrany dle ustanovení této směrnice, a to bez ohledu na sídlo pořadatele či 
obchodníka.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Článek 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18b
Formální požadavky týkající se smluv

1. Členské státy zajistí, aby všechny 
smlouvy spadající do působnosti této 
směrnice byly formulovány jasným a 
srozumitelným jazykem a aby byly čitelné, 
jsou-li v písemné podobě. Smlouva je 
psána stejným jazykem jako předsmluvní 
informace.
2. Smlouva bude předložena na trvalém 
nosiči. V případě smluv uzavřených mimo 
obchodní prostory jsou informace 
poskytovány rovněž v papírové podobě.
3. V případě, že se smlouva uzavírá po 
telefonu, obchodník cestujícímu nabídku 
potvrdí na trvalém nosiči a cestující začne 
být nabídkou vázán až po podpisu 
smlouvy nebo po odeslání svého 
písemného souhlasu na trvalém nosiči.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18c
Právo na odstoupení od smlouvy

1. Členské státy zajistí, aby cestující měl 
bez uvedení důvodu a bez vzniku 
jakýchkoli nákladů lhůtu 24 hodin na 
odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku 
a lhůtu 14 dnů na odstoupení od smlouvy 
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uzavřené mimo obchodní prostory, pakliže 
o tom obchodníka na trvalém nosiči 
vyrozumí nejméně 48 před zahájením 
realizace cestovní služby.
2. Obchodník vrátí veškeré platby, které 
obdržel od spotřebitele bez zbytečné 
prodlevy, a v každém případě nejpozději 
do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o 
rozhodnutí spotřebitele odstoupit od 
smlouvy.
3. Pokud obchodník cestujícímu neposkytl 
jasným a zřetelným způsobem informace o 
jeho právu na odstoupení od smlouvy, 
cestující má právo smlouvu bez postihu 
ukončit. 

Or. en

Odůvodnění

Obdobně, jako je tomu v ustanoveních, která se týkají práva na odstoupení a která jsou 
obsažena v čl. 9 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 směrnice o právech spotřebitelů a která 
se v současnosti na směrnici o souborných cestovních službách nevztahují.


