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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 7

(7) Možnost svobodné volby, kterou smluvní 
strany mají při výběru použitelných právních 
předpisů, musí být základem systému 
kolizních norem v oblasti smluvních 
závazků.

(7) Možnost svobodné volby, kterou smluvní 
strany mají při výběru použitelných právních 
předpisů, musí být základem systému 
kolizních norem v oblasti smluvních 
závazků. Tato svobodná volba spočívá 
v možnosti zvolit si jako rozhodné právo 
zásady a normy hmotného závazkového 
práva uznávané na mezinárodní úrovni. 
Avšak tyto zásady a normy lze použít jedině 
za předpokladu, že vyhovují určitým 
minimálním standardům, a s výhradou 
omezení svobodné volby, jak je uvedeno 
v čl. 5 až 7 tohoto nařízení. Měl by je 
vytvořit nezávislý, nestranný a neutrální 
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orgán; jejich obsah by měl být vyrovnaný a 
měl by zamezovat jakýmkoli daňovým 
únikům či zneužití daňového režimu 
prostřednictvím určitých imperativních 
ustanovení; a měly by regulovat práva a 
povinnosti přiměřeně vyčerpávajícím 
způsobem. Tyto požadavky splňují 
například Zásady mezinárodních 
obchodních smluv UNIDROIT.

Or. de

Odůvodnění

Doplněný text je třeba chápat v souvislosti se změnou prvního pododstavce čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 7

(7) Možnost svobodné volby, kterou smluvní 
strany mají při výběru použitelných právních 
předpisů, musí být základem systému 
kolizních norem v oblasti smluvních 
závazků.

(7) Možnost svobodné volby, kterou smluvní 
strany mají při výběru použitelných právních 
předpisů, musí být základem systému 
kolizních norem v oblasti smluvních 
závazků. Tato svobodná volba spočívá 
v možnosti zvolit si jako rozhodné právo 
zásady a normy hmotného závazkového 
práva uznávané na mezinárodní úrovni 
stejně jako zásady a normy hmotného 
závazkového práva vytvořené 
zákonodárcem Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Doplněný text je třeba chápat v souvislosti se změnou prvního pododstavce čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 10

(10) Pokud jde zejména o spotřebitelské 
smlouvy, musí kolizní norma umožnit snížit 
náklady na urovnání sporů, jež jsou často 
nízké hodnoty, a musí zohlednit vývoj 

(10) Pokud jde zejména o spotřebitelské 
smlouvy, měla by být vždy použita 
imperativní ustanovení členského státu, 
v němž má spotřebitel obvyklé bydliště. 
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technologií uvádění na trh na dálku. Sladění 
s nařízením 44/2001/ES na jedné straně 
vyžaduje, aby byl učiněn odkaz na pojem 
„zaměřené činnosti“ jakožto podmínku pro 
použití normy na ochranu spotřebitele a na 
druhé straně, aby tento pojem byl shodně 
vyložen v obou zněních, přičemž se uvede, 
že společné prohlášení Rady a Komise, 
týkající se článku 15 nařízení 44/2001/ES, 
upřesňuje, že pro použití čl. 15 odst. 1 
písm. c) „nestačí, aby podnik zaměřil své 
činnosti na členský stát, v němž má
spotřebitel bydliště, nebo na více států, mezi 
nimiž je i tento členský stát, je rovněž třeba, 
aby smlouva předtím byla uzavřena v rámci 
těchto činností“. Uvedené prohlášení 
rovněž připomíná, že „pouhá skutečnost, že 
internetové stránky jsou přístupné, 
nepostačuje k tomu, aby se použil článek 
15, je rovněž třeba, aby tyto internetové 
stránky vybízely k uzavírání smluv na dálku 
a aby předtím skutečně byla nějaká 
smlouva jakýmikoli prostředky uzavřena na 
dálku. V tomto ohledu jazyk nebo použitá 
měna na internetových stránkách nejsou 
podstatným faktorem“.

Avšak zásada svobody volby rozhodného 
práva se vztahuje rovněž na spotřebitelské 
smlouvy. Aby mohl být zohledněn vývoj 
technologií uvádění na trh na dálku, musí 
být podniknuty kroky, které zajistí, že pokud 
je smlouva uzavřena na dálku, použití 
imperativních ustanovení týkajících se 
ochrany spotřebitele v členském státě, 
v němž má spotřebitel obvyklé bydliště, 
nezávisí na pouhé skutečnosti, že 
internetové stránky jsou přístupné. Mnohem 
důležitějším požadavkem je pozitivní postoj 
na straně prodávajícího k uzavření smlouvy 
na dálku.

Or. de

Odůvodnění

Zásada svobody volby rozhodného práva by měla rovněž platit pro spotřebitelské smlouvy. 
Avšak musí být zohledněna skutečnost, že spotřebitel je slabší stranou. Proto musí být ve 
spotřebitelských smlouvách zohledněna imperativní ustanovení o ochraně spotřebitele, která 
platí na úrovni evropské a na úrovni členských států.

Je třeba vyjasnit zohlednění vývoje uvádění na trh na dálku. Aby bylo možné plně využít 
potenciál uvádění na trh na dálku, musí být učiněny kroky, které zajistí, že smlouva uzavřená 
přes internet spotřebitelem v členském státě, na který nabídka na internetu nebyla zaměřena, 
nepovede k použití imperativních norem na ochranu spotřebitele v členském státě, v němž má 
spotřebitel obvyklé bydliště. Vzhledem k vyšším nákladům, zvláště u malých a středních 
podniků, by jinak existovalo riziko, že obchod přes internet bude představovat řešení pouze 
pro jeden členský stát.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 11

(11) V oblasti individuálních pracovních 
smluv musí být na základě kolizní normy
možné určit nehledě k vnějším znakům 
těžiště pracovního vztahu. Touto normou 
není dotčeno použití imperativních 
ustanovení země, do které je pracovník 
vyslán v souladu se směrnicí 96/71/ES ze 
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb.

(11) V oblasti individuálních pracovních 
smluv musí být na základě tohoto nařízení
možné určit nehledě k vnějším znakům 
těžiště pracovního vztahu. Uznání uvedené 
skutečnosti musí rovněž platit pro určení 
skutečné povahy smluvního vztahu. Touto 
normou není dotčeno použití imperativních 
ustanovení země, do které je pracovník 
vyslán v souladu se směrnicí 96/71/ES ze 
dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb. Členské státy 
musí zajistit důkladné zavedení této 
směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

S cílem zamezit obejití zákona směřujícímu k získání výhody v hospodářské soutěži při 
nesouladu s pracovněprávními předpisy je nezbytné uznat podstatu skutečnosti, aby bylo 
možné vidět dále, než jak se to zdá být na první pohled, a ocenit skutečnou povahu smluvního 
vztahu mezi poskytovatelem služby nebo podnikatelem na jedné straně a příjemcem nebo 
zákazníkem na druhé straně.

Pokud jde o formu, návrh bodu odůvodnění 11 by měl být změněn nahrazením znění „kolizní 
normy“ za „nařízení“.

Mělo by pokračovat úsilí ke zvýšení účinnosti směrnice 96/71 týkající se vysílání pracovníků 
v rámci poskytování služeb (zlepšení informování společností, spolupráce v administrativě, 
účinnost postupů sledování a právní postupy).

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 36
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 2

Nepoužije se zejména na daňové, celní a 
správní věci.

Nepoužije se zejména na daňové, celní a 
správní věci ani na odpovědnost, která 
vzniká v rámci odpovědnosti státu za činy 
nebo nedbalosti spáchané při výkonu 
veřejné moci (acta iure imperii).

Or. fr
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Odůvodnění

Je navrženo vyloučení správního práva z působnosti tohoto nařízení, neboť se musí vztahovat 
pouze na situace v působnosti soukromého práva. Aby byl zajištěn soulad, znění je citováno 
přímo ze společného postoje vyjádřeného v nařízení Řím II.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 37
Čl. 1 odst. 2 písm. b)

b) závazky vyplývající z rodinných vztahů
nebo ze vztahů, které v souladu s právními 
předpisy, které se na ně vztahují, mají 
podobné účinky, a to včetně vyživovací 
povinnosti;

b) závazky vyplývající z rodinných vztahů 
nebo ze vztahů, které v souladu s právními 
předpisy, které se na ně vztahují, mají 
srovnatelné účinky, a to včetně vyživovací 
povinnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 38
Čl. 1 odst. 2 písm. c)

c) závazky vyplývající z majetkových 
vztahů mezi manželi nebo z vlastnických 
vztahů, které v souladu s právními předpisy, 
které se na ně vztahují, mají podobné účinky 
jako manželství, a to včetně dědění ze závěti;

c) závazky vyplývající z majetkových 
vztahů mezi manželi nebo z vlastnických 
vztahů, které v souladu s právními předpisy, 
které se na ně vztahují, mají srovnatelné
účinky jako manželství, a to včetně dědění;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 39
Čl. 1 odst. 2 písm. d)

d) závazkové vztahy vyplývající ze směnek, 
šeků, dlužních úpisů a jiných převoditelných 
cenných papírů, pokud závazky z těchto 
jiných převoditelných cenných papírů 
vyplývají z jejich převoditelnosti;

d) závazkové vztahy vyplývající ze směnek, 
šeků, dlužních úpisů a veškerých ostatních
převoditelných cenných papírů, pokud 
závazky z těchto jiných převoditelných 
cenných papírů vyplývají z jejich 
převoditelnosti, včetně těch, které vznikají 
v souvislosti se smlouvami týkajícími se 
finančních nástrojů přípustných pro 
obchodování na regulovaném trhu v rámci 
směrnice 2004/39/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004 
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o trzích finančních nástrojů1, společně 
s příslušnými právy k vlastnictví;
_____________
1 Úř. věst. L 145, 30. 4. 2004, s. 1.

Or. fr

Odůvodnění
Je třeba jasně vyloučit z působnosti úmluvy Řím I operace z oblasti burzovního práva: 
vztahují se na ně již obsáhlé a konkrétní právní předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 40
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 2

Volba může být vyjádřena výslovně nebo 
vyplývat s dostatečnou jistotou z ustanovení 
smlouvy, z jednání stran nebo okolností 
případu. Pokud se strany dohodly na soudu 
nebo soudech určitého členského státu, 
které budou řešit spory týkající se smlouvy, 
které vznikly nebo mohou vzniknout, má se 
za to, že strany rovněž zvolily právní 
předpisy tohoto členského státu.

Volba může být vyjádřena výslovně nebo 
vyplývat s dostatečnou jistotou z ustanovení 
smlouvy nebo okolností případu nebo 
jakéhokoliv jiného objektivního prvku, 
kterým může být vůle stran posuzována.

Or. fr

Odůvodnění

Podrobnější specifikace, pokud jde o budoucí regulaci pojmu „tichá volba“ na základě 
objektivních prvků samotných, pořadí podle významu, bez jakéhokoli odkazu na „jednání 
stran“.

Odmítnutí předpokladu, že dohoda stran o přidělení příslušnosti soudu v členském státě 
znamená, že strany rovněž zvolily právo tohoto členského státu. V určitém ohledu by takovýto 
předpoklad vyvolal pochybnosti o základních zásadách mezinárodního soukromého práva, 
které se zde uplatňují.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 41
Čl. 3 odst. 2

2. Strany si mohou rovněž zvolit jako 
rozhodné právo zásady a normy hmotného 
závazkového práva; uvedené zásady a 

vypouští se
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normy musí být uznávány na mezinárodní 
úrovni i na úrovni Společenství.
Nicméně otázky týkající se oblastí, které 
jsou upraveny těmito zásadami nebo 
normami a které jimi nejsou výslovně 
vyřešeny, budou vyřešeny podle obecných 
zásad, z nichž vycházejí, nebo pokud takové 
zásady vůbec neexistují, podle rozhodného 
práva při neexistenci volby ve smyslu 
tohoto nařízení.

Or. xm

Odůvodnění

Zásady a normy hmotného závazkového práva uznávané na mezinárodní úrovni nebo na 
úrovni Evropského společenství by neřešily veškerou problematiku, která by se 
pravděpodobně objevila v souvislosti s výkladem nebo výkonem smlouvy. Navíc možnost 
odkazu na „obecné zásady“ by způsobila právní nejistotu. Veškeré smlouvy musí podléhat 
uznávanému a spolehlivému vnitrostátnímu právnímu řádu, včetně úplného souboru 
kodifikovaných norem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 42
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 1

2. Strany si mohou rovněž zvolit jako 
rozhodné právo zásady a normy hmotného 
závazkového práva; uvedené zásady a normy 
musí být uznávány na mezinárodní úrovni i
na úrovni Společenství.

2. Strany si mohou rovněž zvolit jako 
rozhodné právo zásady a normy hmotného 
závazkového práva; uvedené zásady a normy 
musí být uznávány na mezinárodní úrovni 
nebo musí být přijaty na úrovni Společenství 
v souladu s článkem. 251 Smlouvy o ES.

Or. de

Odůvodnění

Odkaz na obecný referenční rámec by měl vždy vyjasnit, že se nejedná pouze o uznání, ale 
o přijetí v rámci příslušného legislativního postupu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 43
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 1

2. Strany si mohou rovněž zvolit jako 2. Strany si mohou rovněž zvolit jako 



PE 382.371v01-00 8/32 AM\642976CS.doc
Externí překlad

CS

rozhodné právo zásady a normy hmotného 
závazkového práva; uvedené zásady a normy 
musí být uznávány na mezinárodní úrovni i 
na úrovni Společenství.

rozhodné právo zásady a normy hmotného 
závazkového práva; uvedené zásady a normy 
musí být uznávány na mezinárodní úrovni. 
Možnost svobodné volby rozhodného práva 
podléhá rovněž daným zásadám hmotného 
závazkového práva obsaženým v právních 
předpisech Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Toto opatření by mělo být vyjasněno pozměněným bodem odůvodnění 7. Zásada svobodné 
volby rozhodného práva se musí vztahovat rovněž na obecný referenční rámec. Není 
podstatné, že tento právní rámec dosud nebyl vytvořen, neboť odkaz na právo Společenství 
vysvětluje jasně, že relevantní právní předpisy musí být schváleny demokratickým způsobem 
legitimními orgány na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 44
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 2

Nicméně otázky týkající se oblastí, které 
jsou upraveny těmito zásadami nebo 
normami a které jimi nejsou výslovně 
vyřešeny, budou vyřešeny podle obecných 
zásad, z nichž vycházejí, nebo, pokud 
takové zásady neexistují, podle rozhodného 
práva při neexistenci volby ve smyslu tohoto 
nařízení.

Nicméně otázky týkající se oblastí, které 
jsou upraveny těmito zásadami nebo 
normami a které jimi nejsou výslovně 
vyřešeny, budou vyřešeny podle rozhodného 
práva při neexistenci volby ve smyslu tohoto 
nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 45
Čl. 3 odst. 2a (nový)

2a. Aniž by byl dotčeno použití 
imperativních ustanovení práva 
Společenství nebo určení rozhodného práva 
podle země příslušné (lex fori), mohou 
strany zvolit použití zásad a norem 
závazkového práva formálně přijatého 
Evropským parlamentem a Radou aktem 
Společenství zveřejněným v řadě L 
Úředního věstníku Evropské unie, pokud 
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v okamžiku volby použitelných norem nebo 
zásad jsou stranami subjekty mající bydliště 
ve dvou různých státech.
Otázky týkající se skutečností, na které se 
vztahují uvedené normy nebo zásady, jež 
jimi nejsou výslovně řešeny, se řídí právem, 
které si strany zvolily, nebo, při neexistenci 
takového práva, právem uvedeným v tomto 
nařízení.
Členské státy mohou rozhodnout, že takové 
smlouvy mohou být automaticky zrušeny na 
vyžádání jedné ze stran, pokud nejsou svou 
povahou přeshraniční nebo pokud byly 
uzavřeny při porušení imperativních 
ustanovení práva Společenství.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 46
Čl. 3 odst. 4

4. V případě, že všechny ostatní okolnosti 
v okamžiku volby souvisejí pouze s jedinou 
zemí, nesmí být skutečností, že si strany 
podle odstavců 1 nebo 2 zvolily cizí právo, 
ať již je volba práva spojena s volbou 
zahraničního soudu či nikoli, dotčeno 
použití ustanovení, od nichž se podle práva 
dotyčné země nelze smlouvou odchýlit 
(„imperativní ustanovení“).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Omezení svobodné volby dává vzniknout nejistotě a zvyšuje náklady na urovnání sporu. Platí 
to zvláště pro smluvní závazky na finančních trzích, kde se běžně používá prověřená 
standardní dokumentace s cílem sladit produkty a posílit jejich obchodovatelnost a likviditu. 
Jako příklad standardizovaného produktu lze uvést finanční nástroje, jako jsou dluhopisy 
nebo půjčky, a produkty odvozené, jako jsou cenné papíry. Aktuální znění článku 3 rovněž 
vytváří rozpor s článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o postupu 
při platební neschopnosti („nařízení o platební neschopnosti“) a podobnými opatřeními čl. 23 
a 25 směrnice 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí 
(„směrnice o likvidaci bank“), které uvádějí, že v případě platební neschopnosti jedné ze 
stran se vymáhání vůči protějšku nebo síti řídí právem, které si strany zvolily jako rozhodné 
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právo pro příslušnou smlouvu. Pokud se podíváme na body odůvodnění nařízení o platební 
neschopnosti, zákonodárci usilovali o ochranu důvěry stran v oporu ve zvoleném rozhodném 
právu, která by jinak byla otřesena, pokud by se měly uplatnit imperativní právní předpisy 
o platební neschopnosti forum concursus.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 47
Článek 4

1. Nebylo-li právo rozhodné zvoleno podle 
článku 3, je pro následující smlouvy určeno 
takto:

1. Nebylo-li právo rozhodné zvoleno podle 
článku 3, je použitelné právo země, se 
kterou smlouva nejúžeji souvisí:
1a. Předpokládá se, že smlouva nejúžeji 
souvisí se zemí, ve které se nachází obvyklé 
bydliště strany poskytující danou službu 
v době uzavření smlouvy.
1b. U konkrétních smluv se zejména 
předpokládá tato nejužší spojitost:

a) kupní smlouva se řídí právem země, v níž 
má prodávající obvyklé bydliště;

a) kupní smlouva nejúžeji souvisí se zemí, 
v níž má prodávající obvyklé bydliště;

b) smlouva o poskytování služeb se řídí 
právem země, v níž má poskytovatel služby
obvyklé bydliště;

b) smlouva o poskytování služeb nejúžeji 
souvisí se zemí, v níž má poskytovatel 
služby obvyklé bydliště;

c) smlouva o přepravě se řídí právem země, 
v níž má přepravce obvyklé bydliště;

c) smlouva o přepravě nejúžeji souvisí se 
zemí, v níž má přepravce obvyklé bydliště;

d) smlouva, jejímž předmětem je věcné 
právo k nemovitosti nebo právo užívání 
nemovitosti, se řídí právem země, ve které 
se nemovitost nachází;

d) smlouva, jejímž předmětem je věcné 
právo k nemovitosti nebo právo užívání 
nemovitosti, nejúžeji souvisí se zemí, ve 
které se nemovitost nachází;

e) odchylně od písmene d) se pronájem 
nemovitosti pro dočasné osobní užívání na 
dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích měsíců 
řídí právem země, v níž má vlastník obvyklé 
bydliště, pokud je nájemce fyzickou osobou 
a pokud má své obvyklé bydliště ve stejné 
zemi;

e) odchylně od písmene d) pronájem 
nemovitosti pro dočasné osobní užívání na 
dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích měsíců 
nejúžeji souvisí se zemí, v níž má vlastník 
obvyklé bydliště, pokud je nájemce fyzickou 
osobou a pokud má své obvyklé bydliště ve 
stejné zemi;

f) smlouva týkající se duševního nebo 
průmyslového vlastnictví se řídí právem 
země, v níž osoba, která převádí nebo 
uděluje práva, má obvyklé bydliště;
g) franšízová smlouva se řídí právem země, 
v níž má osoba, jíž je franšíza udělena, 
obvyklé bydliště;

g) franšízová smlouva nejúžeji souvisí se 
zemí, v níž má osoba, jíž je franšíza udělena, 
obvyklé bydliště;

h) smlouva o distribuci se řídí právem země, 
v níž má distributor obvyklé bydliště.

h) smlouva o distribuci nejúžeji souvisí se 
zemí, v níž má distributor obvyklé bydliště.
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2. Smlouvy, které nejsou uvedeny v odstavci 
1, se řídí právem země, v níž má strana, 
která je povinna plnit předmět smlouvy, 
v době uzavření smlouvy obvyklé bydliště. 
Není-li možné určit předmět plnění, řídí se 
smlouva právem země, s níž nejúžeji 
souvisí.

2. Prostřednictvím výjimek z předpokladů 
uvedených v odstavcích 1a a 1b mohou být 
předpoklady odlišné, pokud je ze všech 
okolností očividné, že smlouva nejúžeji 
souvisí s jinou zemí, a pokud určené právní 
předpisy jsou zjevně nevhodné.

Or. fr

Odůvodnění

Pro případy, kdy pro smlouvu nebylo stranami zvoleno rozhodné právo, by mohlo být zvoleno 
pružné řešení založené na principu úzké spojitosti, doplněné na jedné straně souborem sedmi 
předpokladů (při současném vypuštění těch, které se týkají práv k duševnímu nebo 
průmyslovému vlastnictví a úpravě ustanovení týkajícího se přepravních smluv) vztahujících 
se ke konkrétním druhům smluv a na druhé straně striktně definovanou, ale obecnou doložkou 
o výjimce.

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 48
Čl. 4 odst. 1 písm. ha) (nové)

ha) pojistná smlouva se řídí právem země, 
ve které se nachází pojištěné riziko; 
k určení toho, kde se nachází pojištěné 
riziko, použije soud své vnitrostátní právní 
předpisy;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 49
Čl. 4 odst. 1 písm. hb) (nové)

hb) všechny smlouvy neuvedené pod písm. 
a) až ha) se řídí právem země, ve které 
strana, která plní nebo je požádána 
o plnění předmětu smlouvy, má obvyklé 
bydliště v době uzavření smlouvy.

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 50
Čl. 4 odst. 1 písm. e)

e) odchylně od písmene d) se pronájem 
nemovitosti pro dočasné osobní užívání na 
dobu nejvýše šesti po sobě jdoucích měsíců 
řídí právem země, v níž má vlastník obvyklé 
bydliště, pokud je nájemce fyzickou osobou 
a pokud má své obvyklé bydliště ve stejné 
zemi;

e) odchylně od písmene d) se přepokládá, že
pronájem nemovitosti pro dočasné osobní 
užívání na dobu nejvýše šesti po sobě 
jdoucích měsíců nejúžeji souvisí se zemí, 
v níž má vlastník obvyklé bydliště, pokud je 
nájemce fyzickou osobou a pokud má své 
obvyklé bydliště ve stejné zemi a pokud je 
toto právo ve shodě s použitelným právem 
podle místa vlastnictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 51
Čl. 4 odst. 2

2. Smlouvy, které nejsou uvedeny v odstavci 
1, se řídí právem země, v níž má strana, 
která je povinna plnit předmět smlouvy, 
v době uzavření smlouvy obvyklé bydliště. 
Není-li možné určit předmět plnění, řídí se 
smlouva právem země, s níž nejúžeji 
souvisí.

2. Pokud vyplývá z celkových okolností, že 
smlouva očividně úžeji souvisí se zemí 
odlišnou od země uvedené v odst. 1, řídí se 
smlouva právem této země.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 52
Čl. 4 odst. 2 

2. Smlouvy, které nejsou uvedeny v odstavci 
1, se řídí právem země, v níž má strana, 
která je povinna plnit předmět smlouvy, 
v době uzavření smlouvy obvyklé bydliště. 
Není-li možné určit předmět plnění, řídí se 
smlouva právem země, s níž nejúžeji 
souvisí.

2. Smlouvy, pro něž předchozí odstavec 
neobsahuje žádný předpoklad ohledně 
použitelného práva, se řídí právem země, 
v níž má strana, která je povinna plnit 
předmět smlouvy, v době uzavření smlouvy 
obvyklé bydliště, ledaže by okolnosti 
týkající se smlouvy očividně ukazovaly užší 
souvislost s právem jiné země.

Or. fr
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Odůvodnění

Zavedením doložky o omezené výjimce ohledně norem použitelného práva je třeba zajistit 
větší právní jistotu subjektům poskytujícím plnění předmětu smlouvy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Janelly Fourtou

Pozměňovací návrh 53
Článek 5

1. Spotřebitelské smlouvy se podle vymezení 
a podmínek stanovených v následujícím 
odstavci řídí právem členského státu, 
v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

1. Tento článek platí pro smlouvy, jejichž 
předmětem je dodávka zboží nebo služeb 
osobě (spotřebiteli), za účelem, který nelze 
považovat za výkon jeho povolání nebo 
živnostenské činnosti, nebo pro smlouvy 
o poskytnutí úvěru na tento předmět.

2. Odstavec 1 se použije pro smlouvy 
uzavřené fyzickou osobou, spotřebitelem, 
který má obvyklé bydliště v členském státě, 
za účelem, který nelze považovat za výkon 
povolání nebo živnostenské činnosti, s jinou 
osobou, obchodníkem, který jedná v rámci 
výkonu svého povolání nebo živnostenské 
činnosti.

2. V rozporu s ustanovením článku 3 nesmí 
mít volba práva provedená stranami za 
následek škodu na straně spotřebitele, 
pokud jde o ochranu, která je mu 
poskytována na základě imperativních 
ustanovení práva země, ve které má obvyklé 
bydliště.

Použije se za podmínky, že smlouva byla 
uzavřena s obchodníkem, který vykonává 
povolání nebo živnostenskou činnost 
v členském státě, v němž má spotřebitel 
obvyklé bydliště, nebo který všemi 
prostředky zaměřuje tyto činnosti na 
členský stát nebo na více zemí, mezi nimiž 
je i tento členský stát, a že smlouva spadá 
do rámce těchto činností, ledaže by 
obchodník neznal místo spotřebitelova 
obvyklého bydliště a tato neznalost není 
způsobena jeho nedbalostí.

- pokud předcházelo uzavření kontraktu 
v této zemi zvláštní jemu určené pozvání 
nebo prostřednictvím reklamy a pokud 
podnikl v této zemi všechny kroky nezbytné 
na jeho straně k uzavření smlouvy, nebo 

- pokud jiná strana nebo její agent obdržel 
spotřebitelovu objednávku v této zemi, nebo
- pokud je smlouva na prodej zboží a 
spotřebitel cestoval z této země do jiné země 
a tam odevzdal svou objednávku, za 
předpokladu, že spotřebitelovu cestu zařídil 
prodávající za účelem vyvolání zájmu 
spotřebitele o nákup.

3. Odstavec 1 se nepoužije pro tyto 3. Nehledě na ustanovení článku 4 se 
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smlouvy: smlouva, na kterou se tento článek 
vztahuje, při neexistenci volby podle článku 
3 tohoto nařízení, řídí právem země, ve 
které má spotřebitel obvyklé bydliště, pokud 
okolnosti naplňují odstavec 2 tohoto 
článku.

a) smlouvy o poskytování služeb, mají-li být 
služby spotřebiteli poskytnuty výlučně 
v zemi odlišné od země jeho obvyklého 
bydliště;
b) přepravní smlouvy, které jsou odlišné od 
smluv týkajících se souborných služeb pro 
cesty ve smyslu směrnice 90/314/EHS ze 
dne 13. června 1990;
c) smlouvy, jejichž předmětem je věcné 
právo k nemovitosti nebo právo k užívání 
nemovitosti a které jsou odlišné od smluv, 
jejichž předmětem je právo k dočasnému 
užívání nemovitosti ve smyslu směrnice 
94/47/ES ze dne 26. října 1994.

Or. en

Odůvodnění

Předmětem pozměňovacího návrhu je nahradit novou verzi článku 5 navrženou Komisí 
zněním článku 5 Římské úmluvy. Má se za to, že zaprvé u tohoto znění Římské úmluvy není 
známo, že by dalo vzniknout jakýmkoliv problémům v praxi. Druhým argumentem je, že nové 
znění by mohlo zastrašit méně odvážné obchodníky, především malé a střední podniky, aby 
otevřeli stránky s internetovým obchodem a zavázali se v této souvislosti k obchodním 
transakcím se spotřebiteli z jiných zemí, na základě čehož by měli co do činění se všemi 
právními systémy v členských státech EU. To zdaleka neodpovídá cílům jednotného trhu. 
Navíc znění navržené Komisí je diskriminující, neboť by platilo pouze pro spotřebitele 
v členských státech EU. A nakonec, Komise zavedla nové opatření, aniž by provedla 
hodnocení dopadu, které je nezbytné s ohledem na možný nepříznivý dopad na podnikatele a 
na vnitřní trh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 54
Článek 5

1. Spotřebitelské smlouvy se podle 
vymezení a podmínek stanovených 
v následujícím odstavci řídí právem 
členského státu, v němž má spotřebitel 

1. Spotřebitelské smlouvy se podle 
vymezení a podmínek stanovených 
v následujícím odstavci řídí právem státu, 
v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.
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obvyklé bydliště.
2. Odstavec 1 se použije pro smlouvy 
uzavřené fyzickou osobou, spotřebitelem, 
který má obvyklé bydliště v členském státě, 
za účelem, který nelze považovat za výkon 
povolání nebo živnostenské činnosti, s jinou 
osobou, obchodníkem, který jedná v rámci 
výkonu svého povolání nebo živnostenské 
činnosti.

2. Odstavec 1 se použije pro smlouvy 
uzavřené fyzickou osobou, spotřebitelem, za 
účelem, který nelze považovat za výkon 
povolání nebo živnostenské činnosti, s jinou 
osobou, obchodníkem, který jedná v rámci 
výkonu svého povolání nebo živnostenské 
činnosti.

Použije se za podmínky, že smlouva byla 
uzavřena s obchodníkem, který vykonává 
povolání nebo živnostenskou činnost 
v členském státě, v němž má spotřebitel 
obvyklé bydliště, nebo který všemi 
prostředky zaměřuje tyto činnosti na členský
stát nebo na více zemí, mezi nimiž je i tento 
členský stát, a že smlouva spadá do rámce 
těchto činností, ledaže by obchodník neznal 
místo spotřebitelova obvyklého bydliště a 
tato neznalost není způsobena jeho 
nedbalostí.

Použije se za podmínky, že smlouva byla 
uzavřena s obchodníkem, který vykonává 
povolání nebo živnostenskou činnost ve 
státě, v němž má spotřebitel obvyklé 
bydliště, nebo který všemi prostředky 
zaměřuje tyto činnosti na stát nebo na více 
zemí, mezi nimiž je i tento stát, a že smlouva 
spadá do rámce těchto činností, ledaže by 
obchodník neznal místo spotřebitelova 
obvyklého bydliště a tato neznalost není 
způsobena jeho nedbalostí.

3. Odstavec 1 se nepoužije pro tyto 
smlouvy:

3. Pro veškeré smlouvy mezi podniky a 
spotřebiteli, na které se vztahuje odstavec 2 
pododstavec 1, je volba práva třetí země 
neplatná, pokud by tím spotřebitel ztratil 
ochranu poskytovanou mu směrnicí ES, 
jestliže

a) smlouvy o poskytování služeb, mají-li být 
služby spotřebiteli poskytnuty výlučně 
v zemi odlišné od země jeho obvyklého 
bydliště;

a) smlouva souvisí výlučně s členským 
státem EU, nebo

b) přepravní smlouvy, které jsou odlišné od 
smluv týkajících se souborných služeb pro 
cesty ve smyslu směrnice 90/314/EHS ze 
dne 13. června 1990;

b) spotřebitel má své obvyklé bydliště 
v členském státě a jsou splněny podmínky 
odstavce 2 pododstavec 2.

Jiné použitelné právo vyplývá ze 
všeobecných zásad odstavce 1 a čl. 5 odst. 1 
pro odst. 2.

c) smlouvy, jejichž předmětem je věcné 
právo k nemovitosti nebo právo k užívání 
nemovitosti a které jsou odlišné od smluv, 
jejichž předmětem je právo k dočasnému 
užívání nemovitosti ve smyslu směrnice 
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94/47/ES ze dne 26. října 1994.
Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 55
Čl. 5 odst. 1

1. Spotřebitelské smlouvy se podle vymezení 
a podmínek stanovených v následujícím 
odstavci řídí právem členského státu, 
v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

1. Smlouva uzavřená mezi osobou 
(spotřebitelem) za účelem, který nelze 
považovat za výkon povolání nebo 
živnostenské činnosti, s jinou osobou, 
obchodníkem, který jedná v rámci výkonu 
svého povolání nebo živnostenské činnosti, 
se řídí právem země, ve které má spotřebitel 
své obvyklé bydliště, za předpokladu, že:
a) obchodník vykonává své povolání nebo 
živnostenskou činnost v zemi, ve které má 
spotřebitel své obvyklé bydliště; nebo
b) obchodník všemi dostupnými prostředky 
směřuje svou činnost do dotyčné země nebo 
do více zemí zahrnujících dotyčnou zemi a 
smlouva spadá do rámce této činnosti.
Při nesplnění výše uvedených skutečností 
se použitelné právo pro spotřebitelskou 
smlouvu řídí právem použitelným podle 
článku 4, s výhradou imperativních 
ustanovení práva země, v níž má spotřebitel 
své obvyklé bydliště.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 56
Čl. 5 odst. 1

1. Spotřebitelské smlouvy se podle 
vymezení a podmínek stanovených 
v následujícím odstavci řídí právem
členského státu, v němž má spotřebitel
obvyklé bydliště.

1. Nehledě na ustanovení článku 3, volba 
práva uskutečněná stranami pro 
spotřebitelskou smlouvu podle vymezení a 
podmínek stanovených v následujícím 
odstavci nesmí mít za následek nepříznivý 
účinek na spotřebitele, pokud jde 
o ochranu, která je mu poskytována na 
základě imperativních ustanovení práva 
státu, v němž má obvyklé bydliště.
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Or. en

Odůvodnění

Zásada svobodné volby rozhodného práva by měla být zachována také pro spotřebitelské 
smlouvy. Původní návrh omezuje svobodnou volbu bez odůvodnění. Avšak, nehledě na 
klausule o rozhodném právu ve spotřebitelských smlouvách, měla by platit ve spotřebitelských 
smlouvách imperativní ustanovení acquis communitaire a/nebo imperativní ustanovení 
domovského státu spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 57
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Nehledě na ustanovení článku 4 se 
v případě neexistence rozhodného práva 
v souladu s článkem 3 tohoto nařízení řídí 
spotřebitelské smlouvy ve smyslu a za 
podmínek uvedených v odstavci 2 právem 
členského státu, v němž má spotřebitel 
obvyklé bydliště.

Or. en

Odůvodnění

Zásada svobodné volby rozhodného práva by měla být zachována také pro spotřebitelské 
smlouvy. Avšak v případě, že nebylo zvoleno rozhodné právo, musí být spotřebitel chráněn. 
Toho lze nejlépe dosáhnout použitím práva členského státu, v němž má spotřebitel obvyklé 
bydliště.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 58
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. Jakákoliv ujednání a konání týkající se 
předsmluvní fáze budou považovány za 
úkony formující budoucí smlouvu.

Or. en

Odůvodnění

Totéž právo jako právo použité pro smlouvu by mělo být použito pro předsmluvní fázi této 
smlouvy, neboť mnoho úkonů učiněných během této fáze má za cíl vyvolání zájmu spotřebitele 
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o podpis smlouvy. Uvedené řešení by bylo v souladu s ustanovením společného postoje Rady 
ohledně dokumentu Řím II.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 59
Čl. 5 odst. 2 pododstavec 2

Použije se za podmínky, že smlouva byla 
uzavřena s obchodníkem, který vykonává 
povolání nebo živnostenskou činnost 
v členském státě, v němž má spotřebitel 
obvyklé bydliště, nebo který všemi 
prostředky zaměřuje tyto činnosti na členský 
stát nebo na více států, mezi nimiž je i tento 
členský stát, a že smlouva spadá do rámce 
těchto činností, ledaže by obchodník neznal 
místo spotřebitelova obvyklého bydliště a 
tato neznalost není způsobena jeho 
nedbalostí.

Použije se za podmínky, že smlouva byla 
uzavřena s obchodníkem, který vykonává 
povolání nebo živnostenskou činnost 
v členském státě, v němž má spotřebitel 
obvyklé bydliště, nebo který všemi 
prostředky zaměřuje tyto činnosti na členský 
stát nebo na více států. Použije se rovněž 
v případech, kdy obchodník záměrně vyzve 
spotřebitele, aby vstoupil do smluvního 
vztahu, zatímco spotřebitel pobývá mimo 
zemi, v níž má bydliště, nebo když 
obchodník vyzve spotřebitele, aby 
vycestoval do jiné země, a smlouva je 
uzavřena tam.

Or. en

Odůvodnění

Článek 5 se ve svém současném znění podle všeho nevztahuje na případy, kdy spotřebitel je 
vyzván obchodníkem, aby cestoval do jiné země k uzavření smlouvy, nebo na případy, kdy je 
spotřebitel na dovolené a je osloven společností navrhující mu uzavření smlouvy (např. 
sdílení času...).

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 60
Čl. 5 odst. 2 pododstavec 2

Použije se za podmínky, že smlouva byla 
uzavřena s obchodníkem, který vykonává 
povolání nebo živnostenskou činnost 
v členském státě, v němž má spotřebitel 
obvyklé bydliště, nebo který všemi 
prostředky zaměřuje tyto činnosti na členský 
stát nebo na více zemí, mezi nimiž je i tento 
členský stát, a že smlouva spadá do rámce 
těchto činností, ledaže by obchodník neznal 
místo spotřebitelova obvyklého bydliště a 
tato neznalost není způsobena jeho 

Použije se za podmínky, že smlouva byla 
uzavřena s obchodníkem, který vykonává 
povolání nebo živnostenskou činnost 
v členském státě, v němž má spotřebitel 
obvyklé bydliště, nebo který všemi 
prostředky zaměřuje tyto činnosti na jeden 
nebo více členských států. Použije se rovněž 
v případech, kdy obchodník vědomě vyzve 
spotřebitele, aby vstoupil do smluvního 
vztahu, zatímco spotřebitel pobývá mimo 
zemi, v níž má bydliště, nebo když 
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nedbalostí. obchodník vyzve spotřebitele, aby 
vycestoval do jiné země, a smlouva je 
uzavřena tam.

Or. en

Odůvodnění

Domnívám se, že neuplatnění kolizní normy v článku 5 pro tento scénář by způsobilo mezery 
v právních předpisech, které by byly využívány podnikateli k poškozování zákazníků.

Navíc nově zavedené omezení, které uvádí „ledaže by obchodník neznal místo spotřebitelova 
obvyklého bydliště a tato neznalost není způsobena jeho nedbalostí“, by mělo být vypuštěno, 
neboť není nezbytné a mohlo by způsobit pochybnosti. Je důležité sladit budoucí nařízení 
s tím, co je uvedeno v nařízení Brusel 1 (čl. 15 odst. 1 písm. c)), aby byla zajištěna koherence 
právních předpisů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 61
Čl. 5 odst. 2 pododstavec 2

Použije se za podmínky, že smlouva byla 
uzavřena s obchodníkem, který vykonává 
povolání nebo živnostenskou činnost 
v členském státě, v němž má spotřebitel 
obvyklé bydliště, nebo který všemi
prostředky zaměřuje tyto činnosti na členský 
stát nebo na více zemí, mezi nimiž je i tento 
členský stát, a že smlouva spadá do rámce 
těchto činností, ledaže by obchodník neznal 
místo spotřebitelova obvyklého bydliště a 
tato neznalost není způsobena jeho 
nedbalostí.

Použije se za podmínky, že smlouva byla 
uzavřena s obchodníkem, který vykonává 
povolání nebo živnostenskou činnost 
v členském státě, v němž má spotřebitel 
obvyklé bydliště, nebo který svým 
pozitivním postojem zaměřuje tyto činnosti 
na členský stát nebo na více zemí, mezi 
nimiž je i tento členský stát, a smlouva 
vznikne v důsledku tohoto postoje, ledaže 
by obchodník neznal místo spotřebitelova 
obvyklého bydliště a tato neznalost není 
způsobena jeho nedbalostí.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by nedošlo k této navrhované změně, nařízení by mohlo být chápáno v tom smyslu, že 
jakýkoli obchodník, který uskutečnil obchod přes internet, by byl povinen nabídnout 
spotřebiteli odškodnění v souladu s právem členského státu spotřebitele, dokonce i tehdy, když 
se na tento členský stát vědomě nezaměřil. Existují případy, kdy obchodník nezná členský stát 
spotřebitele v okamžiku uskutečnění transakce. Stává se to zvláště tehdy, když malé a střední 
podniky využívají webovou stránku k reklamě na své výrobky.
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V rámci tohoto pozměňovacího návrhu by byl obchodník povinen jednat v souladu s právem 
členského státu spotřebitele pouze tehdy, když by se na tento stát pozitivně zaměřil – spíše než 
nevědomky. Pokud by nedošlo k navrhované změně, mohli by se obchodníci vzepřít a 
nevstupovat do obchodu přes internet, nebo by se specificky zaměřovali pouze na své vlastní 
členské státy. To by spotřebiteli omezilo možnost výběru a poškodilo by to vnitřní trh.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 62
Čl. 5 odst. 3

3. Odstavec 1 se nepoužije pro tyto 
smlouvy:

vypouští se

a) smlouvy o poskytování služeb, mají-li být 
služby spotřebiteli poskytnuty výlučně 
v zemi odlišné od země jeho obvyklého 
bydliště;
b) přepravní smlouvy, které jsou odlišné od 
smluv týkajících se souborných služeb pro 
cesty ve smyslu směrnice 90/314/EHS ze 
dne 13. června 1990;
c) smlouvy, jejichž předmětem je věcné 
právo k nemovitosti nebo právo k užívání 
nemovitosti a které jsou odlišné od smluv, 
jejichž předmětem je právo k dočasnému 
užívání nemovitosti ve smyslu směrnice 
94/47/ES ze dne 26. října 1994.

Or. en

Odůvodnění

Nevidím žádný rozumný důvod pro vyloučení určitých spotřebitelských smluv z pravidel 
článku 5. Všechny spotřebitelské smlouvy na dodávku zboží nebo služeb by měly podléhat 
stejné normě. Navíc nařízení Brusel I o soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí 
(nařízení (ES) č. 44/2001) neobsahuje tato vyloučení s výjimkou přepravních smluv. Musí být 
zajištěn soulad s nařízením Brusel I. Domnívám se však, že přepravní smlouvy uzavřené přes 
internet by rovněž měly podléhat pravidlu článku 5.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 63
Čl. 5 odst. 3 písm. a)

a) smlouvy o poskytování služeb, mají-li být 
služby spotřebiteli poskytnuty výlučně 

vypouští se
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v zemi odlišné od země jeho obvyklého 
bydliště;

Or. en

Odůvodnění

Veškeré spotřebitelské smlouvy na dodávku zboží nebo služeb by měly podléhat stejné normě, 
tj. použití práva země, v níž má spotřebitel bydliště. Navíc nařízení Brusel I o soudní 
příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí (nařízení (ES) č. 44/2001) neobsahuje tato 
vyloučení s výjimkou přepravních smluv.

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 64
Čl. 5 odst. 3 písm. b)

b) přepravní smlouvy, které jsou odlišné od 
smluv týkajících se souborných služeb pro 
cesty ve smyslu směrnice 90/314/EHS ze 
dne 13. června 1990;

b) přepravní smlouvy, které jsou odlišné od 
smluv týkajících se souborných služeb pro 
cesty ve smyslu směrnice 90/314/EHS ze 
dne 13. června 1990 nebo smlouvy, jejichž 
předmětem je pronájem automobilů;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Diana Wallis

Pozměňovací návrh 65
Čl. 5 odst. 3 písm. c)

c) smlouvy, jejichž předmětem je věcné 
právo k nemovitosti nebo právo k užívání 
nemovitosti a které jsou odlišné od smluv, 
jejichž předmětem je právo k dočasnému 
užívání nemovitosti ve smyslu směrnice 
94/47/ES ze dne 26. října 1994.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Další pozornost by měla být věnována tomuto vyloučení, které by mělo být nahlíženo na 
pozadí vzrůstajícího počtu občanů EU nakupujících nemovitosti v jiných členských státech, 
než mají své bydliště, často jako následek přímé reklamy nebo jiných aktivit v členském státě, 
v němž mají bydliště.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 66
Čl. 5 odst. 3 písm. c) 

c) smlouvy, jejichž předmětem je věcné 
právo k nemovitosti nebo právo k užívání 
nemovitosti a které jsou odlišné od smluv, 
jejichž předmětem je právo k dočasnému 
užívání nemovitosti ve smyslu směrnice 
94/47/ES ze dne 26. října 1994.

c) smlouvy, jejichž předmětem je výkon 
věcného práva k nemovitosti nebo právo 
k užívání nemovitosti a které jsou odlišné od 
smluv, jejichž předmětem je právo 
k dočasnému užívání nemovitosti ve smyslu 
směrnice 94/47/ES ze dne 26. října 1994.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 67
Čl. 5 odst. 3a (nový)

3a. Smlouvy, jejichž předmětem je na 
počátku dohodnutá služba a další následné 
služby nebo řada následných služeb 
stejného druhu, které jsou spojeny v čase, 
se řídí rozhodným právem první smlouvy 
podle odstavce 1.

Or. de

Odůvodnění

V nařízení by měla být věnována pozornost skutečnosti, že za určitých okolností jsou uzavřeny 
obchodní vztahy na dlouhou dobu a po úvodní rámcové smlouvě může následovat množství 
dílčích smluv (např. přepravní smlouvy v rámci smlouvy o žirovém účtu). Aby se zabránilo 
změně rozhodného práva u dílčích smluv v případě, že spotřebitel změní své obvyklé bydliště 
v době platnosti rámcové smlouvy, mělo by být rozhodné právo závislé pouze na rámcové 
smlouvě jako na „první smlouvě“ v souladu s první větou čl. 1 odst. 2 směrnice 2002/65/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro 
spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 
98/27/ES. To by mělo zohlednit skutečnost, že občané EU často mění své bydliště v rámci EU, 
například v souvislosti se svým zaměstnáním.

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 68
Článek 5a (nový)

Článek 5a
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1. Pojistná smlouva se řídí právem státu, 
v němž má držitel pojistky obvyklé bydliště, 
pokud není stanoveno jinak v odst. 2 až 4 
tohoto nařízení.
2. Při povinném uzavření pojistné smlouvy 
se pojistná smlouva řídí právem státu, jenž 
udělil povinnost uzavřít pojistnou smlouvu.
3. Bez ohledu na čl. 1 odst. 1 si mohou 
strany zvolit v souladu s článkem 3, zda se 
jejich smlouva bude řídit právem státu, 
v němž se nachází riziko. Nicméně čl. 5 
odst. 1 se použije na smlouvu mezi 
spotřebitelem a obchodníkem, jak je 
uvedeno.
4. Odst. 1 až 3 se nepoužijí na smlouvy 
o opětovném pojištění nebo na smlouvy 
vztahující se na rizika velkého rozsahu, jak 
je stanoveno ve směrnicí Rady 88/357/EHS1

a 90/618/EHS2, která ji pozměňuje.
________________
1 Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 
22. června 1988 o koordinaci práv, nařízení a 
správních opatření týkajících se neživotního 
pojištění a stanovující opatření, která přispějí 
k účinnému provádění volného pohybu služeb 
(Úř. věst. L 172 4. 7. 1988, s. 1). Naposledy 
pozměněno směrnicí 2005/14/ES Evropského 
parlamentu a Rady (Úř. věst. L 149 11. 6. 2005, 
s. 14).
2 Směrnice Rady 90/618/EHS ze dne 8. listopadu 
1990 pozměňující, zvláště pokud jde o pojištění 
odpovědnosti z provozu motorových vozidel, 
směrnici 73/239/EHS a směrnici 88/357/EHS 
o koordinaci práv, nařízení a správních opatření 
týkajících se přímého neživotního pojištění (Úř. věst. 
L 330 29. 11. 1990, s. 44).

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 69
Čl. 6 odst. 2 písm. a)

a) právem země, v níž nebo z níž 
zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle 
vykonává svoji práci. Nepovažuje se za 

a) právem země, v níž nebo z níž 
zaměstnanec při plnění smlouvy obvykle 
vykonává svoji práci. Nepovažuje se za 
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změnu místa obvyklého výkonu práce, když 
zaměstnanec dočasně vykonává svou práci 
v jiné zemi. Výkon práce v jiné zemi se 
pokládá za dočasný, když se má za to, že po 
splnění svého úkolu v zahraničí se 
zaměstnanec opět ujme své práce v původní 
zemi. Uzavření nové pracovní smlouvy 
s původním zaměstnavatelem nebo se 
zaměstnavatelem ze stejné skupiny 
společností jako původní zaměstnavatel 
nevylučuje, aby zaměstnanec dočasně 
vykonával svou práci v jiné zemi;

změnu místa obvyklého výkonu práce, když 
zaměstnanec dočasně vykonává svou práci 
v jiné zemi. Výkon práce v jiné zemi se 
pokládá za dočasný, když se má za to, že po 
splnění svého specifického úkolu v zahraničí 
se zaměstnanec opět ujme své práce 
v původní zemi. Úmysly stran týkající se 
budoucího návratu a zaměstnaneckých 
vztahů patří mezi faktory, které by měly být 
zohledněny při posouzení dočasné povahy 
vyslání.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 70
Čl. 6 odst. 2 písm. ab) (nové)

ab) Pro účely písm. a) a aa) by nemělo být 
považováno za změnu místa obvyklého 
výkonu práce, když zaměstnanec dočasně 
vykonává svou práci v jiné zemi. Výkon 
práce v jiné zemi se pokládá za dočasný, 
když se má za to, že po splnění svého úkolu 
v zahraničí se zaměstnanec opět ujme své 
práce v původní zemi.

Or. de

Odůvodnění

Toto znění se objevuje pod písm. a) návrhu Komise a jeho podstata odráží Římskou úmluvu. 
Cílem použití pojmu „úkol“ je vyjasnit, že dočasná aktivita v jiné zemi by neměla být 
vykládána restriktivně.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 71
Čl. 6 odst. 2 písm. b)

b) pokud zaměstnanec obvykle nevykonává 
svou práci ve stejné zemi nebo ze stejné 
země nebo pokud obvykle vykonává svou 
práci na území, které nepodléhá státní 
suverenitě, právem země, v níž se nachází 

b) pokud zaměstnanec obvykle nevykonává 
svou práci ve stejné zemi nebo ze stejné 
země nebo pokud obvykle vykonává svou 
práci na území, které nepodléhá státní 
suverenitě, právem země, v níž se nachází 
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provozovna, u které je zaměstnán. provozovna, u které je zaměstnán.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 72
Čl. 6 odst. 3

3. Právo určené odstavcem 2 se nemusí 
použít, vyplývá-li ze všech okolností, že
pracovní smlouva úžeji souvisí s jinou zemí; 
v takovém případě se použije právo této jiné 
země.

3. Právo určené odstavcem 2 se nemusí 
výjimečně použít, je-li jeho použití zjevně 
nevhodné a pokud pracovní smlouva 
očividně úžeji souvisí s jinou zemí; 
v takovém případě se použije právo této jiné 
země.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 73
Článek 6a (nový)

Článek 6a
Nehledě na článek 3 tohoto nařízení, 
v případě pronájmu nemovitostí nesmí mít 
volba práva za následek poškození 
nájemníka, pokud jde o ochranu, kterou 
mu poskytují imperativní ustanovení práva 
státu, v němž se nemovitost nachází.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 74
Článek 8

1. Má se za to, že dodržování imperativních 
ustanovení je pro stát při ochraně jeho 
politického, společenského a hospodářského 
uspořádání zásadní do té míry, že se 
vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, 
která spadá do jejich oblasti působnosti bez 
ohledu na to, jaké je podle tohoto nařízení 
rozhodné právo pro smlouvu.

1. Má se za to, že dodržování imperativních 
ustanovení je pro stát při ochraně jeho 
politického, společenského a hospodářského 
uspořádání nezbytné do té míry, že se 
vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, 
která spadá do jejich oblasti působnosti bez 
ohledu na to, jaké je podle tohoto nařízení 
rozhodné právo pro smlouvu.
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2. Ustanoveními tohoto nařízení nebude 
moci být dotčeno použití imperativních 
ustanovení dožádaného soudu.

2. Ustanoveními tohoto nařízení nebude 
moci být dotčeno použití imperativních 
ustanovení dožádaného soudu.

3. Bude rovněž možné uplatňovat 
imperativní ustanovení jiné země, než je 
země zvoleného rozhodného práva a se 
kterou situace úzce souvisí. Při 
rozhodování, zda se tato ustanovení mají 
uplatnit, soud v souladu s vymezením 
odstavce 1 zohlední jejich povahu a jejich 
účel a rovněž důsledky, které by vyplývaly 
z jejich použití nebo nepoužití, na cíl 
dotyčných imperativních ustanovení a na 
smluvní strany.

Or. en

Odůvodnění

K označení příslušného imperativního ustanovení by mělo být přídavné jméno „zásadní“ 
nahrazeno slovem „nezbytné“.

Čl. 8 odst. 3 dovoluje soudům použít imperativní ustanovení jiného státu. Tato možnost by 
zvýšila počet událostí, kdy by mělo nastoupit použití evropských kolizních norem. Aby se 
předešlo této situaci, musí být vypuštěn čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 75
Čl. 8 odst. 1

1. Má se za to, že dodržování imperativních 
ustanovení je pro stát při ochraně jeho 
politického, společenského a hospodářského 
uspořádání zásadní do té míry, že se 
vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, 
která spadá do jejich oblasti působnosti bez 
ohledu na to, jaké je podle tohoto nařízení 
rozhodné právo pro smlouvu.

1. Pro účely tohoto článku se má za to, že 
dodržování imperativních ustanovení je pro 
stát při ochraně jeho politického, 
společenského a hospodářského uspořádání 
nezbytné do té míry, že se vyžaduje jejich 
použití na jakoukoli situaci, která spadá do 
jejich oblasti působnosti bez ohledu na to, 
jaké je podle tohoto nařízení rozhodné právo 
pro smlouvu.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 76
Čl. 10 odst. 1
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Pozměňovací návrh platí pouze pro francouzský text.

Or. fr

Odůvodnění

Ve francouzské verzi čl. 10 odst. 1 je význam slova „l´agent“ nejasný. Termín „agent“ 
v angličtině ve skutečnosti odpovídá francouzskému výrazu „représentant“; což je vlastně 
termín používaný v německé verzi čl. 10 odst. 1: „Vertreter“. v souladu s tím by tedy mělo být 
příslušně upraveno znění francouzského textu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 77
Čl. 10 odst. 4

4. Bez ohledu na odstavce 1 až 3 tohoto 
článku se na smlouvu, jejímž předmětem je 
věcné právo k nemovitosti nebo právo 
užívání nemovitosti, vztahují imperativní 
ustanovení práva země, v níž se nemovitost 
nachází, která upravují formu, pokud se 
podle tohoto práva jedná o imperativní 
ustanovení ve smyslu článku 8 tohoto 
nařízení.

4. Bez ohledu na odstavce 1 až 3 tohoto 
článku se na smlouvu, jejímž předmětem je 
věcné právo k nemovitosti nebo právo 
užívání nemovitosti, vztahují imperativní 
ustanovení práva země, v níž se nemovitost 
nachází, která upravují formu, pokud se 
podle tohoto práva uplatňují, nezávisle na 
zemi, ve které byla smlouva uzavřena, nebo 
práva, jímž se smlouva řídí.

Or. de

Odůvodnění

V případě smluv, jejichž předmětem je věcné právo k nemovitosti, by neměl být odkaz na 
imperativní opatření, ale na imperativní ustanovení země, v níž se nemovitost nachází.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 78
Čl. 10 odst. 4

4. Bez ohledu na odstavce 1 až 3 tohoto 
článku se na smlouvu, jejímž předmětem je 
věcné právo k nemovitosti nebo právo 
k užívání nemovitosti, vztahují imperativní 
ustanovení práva země, v níž se nemovitost 
nachází, která upravují formu, pokud se 
podle tohoto práva jedná o imperativní 
ustanovení ve smyslu článku 8 tohoto 
nařízení.

4. Bez ohledu na odstavce 1 až 3 tohoto 
článku se na smlouvu, která má být zapsána 
nebo transkribována ve veřejném registru, 
vztahují normy práva země, v níž sídlí úřad, 
jenž vede registr, které upravují formu.
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Or. it

Odůvodnění

Právo Společenství uznává úlohu a důležitost veřejných registrů, aby byl zajištěn bezpečný 
oběh majetku zde zapsaného (viz č. 12 a 14 nařízení (ES) č. 1346/2000).

Ochrana veřejné důvěry, specifické technické normy pro všechny systémy a souvislosti 
zapisování smluv ve veřejném registru (navíc vymahatelnost vzhledem ke třetím stranám 
práva držitele takového jmění a jistota při nákupu po sobě jdoucími nabyvateli) znamená, že 
mohou být v tomto registru zapsány pouze dokumenty mající formu vyžadovanou právními 
předpisy státu, v němž působí orgán, který vede registr.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 79
Čl. 10 odst. 4

4. Bez ohledu na odstavce 1 až 3 tohoto 
článku se na smlouvu, jejímž předmětem je 
věcné právo k nemovitosti nebo právo 
k užívání nemovitosti, vztahují imperativní 
ustanovení práva země, v níž se nemovitost 
nachází, která upravují formu, pokud se 
podle tohoto práva jedná o imperativní 
ustanovení ve smyslu článku 8 tohoto 
nařízení.

4. Bez ohledu na odstavce 1 až 3 tohoto 
článku se na smlouvu, jejímž předmětem je 
věcné právo k nemovitosti nebo právo 
k užívání nemovitosti, vztahují imperativní 
ustanovení práva země, v níž se nemovitost 
nachází, která upravují formu.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud jde o smlouvy, jejichž předmětem je věcné právo k nemovitosti nebo právo k užívání 
nemovitosti, dovoluje čl. 10 odst. 4 pouze použití ustanovení práva země, kde se nemovitost 
nachází, upravující formu, pokud tato ustanovení jsou imperativními ustanoveními ve smyslu 
tohoto nařízení. Spojitost mezi těmito dvěma typy ustanovení představující odklon od Římské 
úmluvy není z právního hlediska korektní. Cílem imperativních ustanovení je zajistit 
politickou, sociální a hospodářskou jistotu, a tím ochranu stran vůči smlouvě a třetím 
stranám. Odkaz na imperativní ustanovení by měl být proto vypuštěn.

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 80
Čl. 13 odst. 3a (nový)

3a. Přechod doplňkových práv (včetně, ale 
nikoliv omezující se pouze na ně, práva ze 
zajištění, zástavního práva, ručení nebo 
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poskytnutí záruky) nebo právo zmocněnce 
požadovat převod takových doplňkových 
práv se řídí právem, které používá smlouva, 
a pokud toto doplňkové právo je 
povinováno třetí stranou, právem, které se 
vztahuje na závazky třetí strany.

Or. en

Odůvodnění

Existuje výrazný požadavek na vyjasnění a soulad kolizních norem použitelných pro 
doplňková práva. Týká se to zejména smluvních vztahů, které tvoří součást zajišťujících 
transakcí při převodu vlastnických práv, kde vozidlo pro zvláštní účely (SPV) vyžaduje nabytí 
vlastnického práva na stanovené půjčky nebo příjmy. Otázka, zda a do jaké míry SPV rovněž 
vyžaduje jakékoliv právo ze zajištění nebo zástavní právo související s těmito právy, má 
velkou důležitost pro investory a ratingové společnosti. Přítomnost jasné kolizní normy by 
zajistila právní jistotu a snížila by náklady práva související s dohledáním a urovnáním sporu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 81
Článek 22

Tímto nařízením není dotčeno použití nebo 
přijetí aktů orgánů Evropských 
společenství, které:

Tímto nařízením není dotčeno použití 
ustanovení práva Společenství, která 
v dílčích případech řeší kolizní práva, jimiž 
se řídí smluvní vztahy. 

a) ve zvláštních oblastech upravují kolizní 
normy v oblasti smluvních závazkových 
vztahů; seznam takových v současné době 
platných aktů je uveden v příloze 1.
b) upravují smluvní závazkové vztahy a 
které se na základě dobré vůle stran použijí 
v situacích kolize práva;
c) stanoví pravidla pro podporu řádného 
fungování vnitřního trhu tak, aby se tato 
pravidla nemohla použít současně použít na 
právo určené normami mezinárodního 
práva soukromého.

Odůvodnění

Z důvodu shody by měla být uvedena do souladu opatření úmluvy Řím 1 se společným 
postojem Řím II.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 82
Čl. 22 písm. b)

b) upravují smluvní závazkové vztahy a 
které se na základě dobré vůle stran použijí 
v situacích kolize práva;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Maria Berger

Pozměňovací návrh 83
Čl. 22 písm. c)

c) stanoví pravidla pro podporu řádného
fungování vnitřního trhu tak, aby se tato
pravidla nemohla použít současně použít na
právo určené normami mezinárodního 
práva soukromého.

c) obsahuje pravidla mající přispět 
k řádnému fungování vnitřního trhu tak, aby 
se nemohla použít společně s právem 
vycházejícím z norem mezinárodního 
soukromého práva.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předkládá Jean-Paul Gauzès

Pozměňovací návrh 84
Článek 22a (nový)

Článek 22a
Nejpozději do ... * předloží Komise po 
zevrubném projednání s průmyslem 
pojišťovnictví a dalšími zainteresovanými 
stranami Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, která posoudí, zda by mělo nařízení 
obsahovat opatření týkající se pojistných 
smluv, zohledňující hlavní zásady uvedené 
ve směrnici 88/357/EHS a směrnici 
2002/83/ES1.
Zpráva bude doplněna hodnocením 
dopadu. Zpráva případně navrhne změny 
tohoto nařízení.
______________
*

1 Směrnice 2002/83/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 5. listopadu 2002, týkající se životního 
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pojištění (Úř. věst. L 345 19. 12. 2002, s. 1). 
Směrnice naposledy pozměněna směrnicí 
2005/68/ES (Úř. věst. 323 9. 12. 2005, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Platný režim rozhodného práva pro pojistné smlouvy je uveden ve druhé směrnici Rady 
88/3577/EHS ze dne 22. června 1988 a směrnici 2002/83/ES Evropského parlamentu a Rady. 
Vzhledem k transpozici opatření daných v těchto směrnicích ve vnitrostátním právu mají 
spotřebitelé a podnikatelé rozdílné možnosti volby práva. Pomocí nařízení by bylo možné 
uvést do souladu současné vnitrostátní disparity a zavést právní jistotu. S ohledem na 
zvyšující se mobilitu občanů EU a integraci jednotného trhu s pojištěním musí být zajištěna 
oběma stranám – poskytovatelům a držitelům pojistky – pružnost smluvního pojišťovacího 
vztahu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giuseppe Gargani

Pozměňovací návrh 85Článek 23a (nový)

Článek 23a
Nejpozději do ... ** předloží Komise po 
zevrubném projednání s průmyslem 
pojišťovnictví a dalšími zainteresovanými 
stranami Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, která posoudí, zda by nařízení mělo 
obsahovat opatření týkající se pojistných 
smluv, zohledňující hlavní zásady uvedené 
v oborových směrnicích. Zpráva bude 
doplněna hodnocením dopadu pro 
opatření, která mají být zavedena.
Zpráva případně navrhne změny tohoto 
nařízení.
__________________

** Dva roky s účinností od data vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. it

Odůvodnění

Platný režim rozhodného práva pro pojistné smlouvy je uveden ve druhé směrnici Rady 
88/3577/EHS ze dne 22. června 1988 a směrnici 2002/83/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 5. listopadu 2002. Vinou transpozice opatření daných v těchto směrnicích ve 
vnitrostátním právu mají spotřebitelé a podnikatelé rozdílné možnosti, pokud jde o volbu 
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rozhodného práva. Pomocí nařízení by bylo možné uvést do souladu současné vnitrostátní 
disparity, a tím zavést právní jistotu. Avšak s ohledem na zvyšující se mobilitu populace 
Společenství a integraci jednotného trhu s pojištěním by bylo třeba zajistit určitý stupeň 
pružnosti oběma stranám smluvního pojišťovacího vztahu – poskytovatelům a držitelům 
pojistky – pokud jde o volbu rozhodného práva pro pojistné smlouvy, v závislosti na jejich 
povaze.


