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Návrh nařízení (KOM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 86
Bod 2a (nový)

2a. konstatuje, že u tohoto návrhu nařízení nebylo provedeno posouzení dopadu, 
a požaduje, aby Komise s ohledem na Interinstitucionální dohodu mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o zlepšení tvorby právních předpisů1 ze dne 16. prosince 
2003 napříště u legislativních návrhů prováděla posouzení dopadu, v němž budou 
patřičně zohledněny finanční a administrativní důsledky těchto návrhů, a dále 
poukazuje na to, že v opačném případě provede posouzení dopadu Parlament, aby se 
zvýšila kvalita legislativy;

Or. de

Odůvodnění

Entsprechend den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit ist die 
Kommission gehalten, ihre Rechtssetzungsvorschläge einer Folgenabschätzung zu 
unterziehen. Diese Überprüfung  ist erforderlich, um einen positiven Beitrag zur 
Verbesserung der Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sowohl für den 
Anwendungsbereich als auch den Inhalt zu leisten. Das Parlament kann es nicht mehr 

  
1 Úř. věst. C 321 z 31.12.2003, s. 1.



AM\655665CS.doc PE 386.328v01-00 2/11 AM\

CS

hinnehmen, dass die Kommission Legislativvorschläge vorstellt, deren finanziellen und 
administrativen Auswirkungen nicht im Vorfeld überprüft wurden.

Návrh nařízení

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristian Dumitrescu

Pozměňovací návrh 87
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.

V rámci svobodné volby, kterou smluvní 
strany mají při výběru použitelných 
právních předpisů, však lze zvolit pouze 
právní předpisy některého z členských států 
nebo zásady, které přijal legislativní orgán 
Společenství postupem spolurozhodování. 
Pokud si strany zvolí tyto zásady jako 
použitelné právní předpisy, nejsou jejich 
uplatňováním dotčena imperativní 
ustanovení právních předpisů, které jsou 
použitelné v případě, že nebyly zvoleny jiné 
nástroje práva Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Il convient de respecter la procédure classique de co-décision qui permet au Parlement 
européen de contrôler le contenu des principes de droit matériel applicable.

Pozměňovací návrh, který předkládá Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 88
Bod odůvodnění 10
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(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 
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“.

(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 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Edith Mastenbroek

Pozměňovací návrh 89
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Pro to, aby byl použit článek 5, není 
dostatečné, pokud se hospodářský subjekt 
ve své činnosti zaměřuje na členský 
stát/zemi, v němž má spotřebitel obvyklé 
bydliště, nebo na několik členských 
států/zemí, mezi nimiž je i tento členský 
stát/země; v rámci jeho zaměřené činnosti 
musí být rovněž uzavřena smlouva. Při 



AM\655665CS.doc PE 386.328v01-00 4/11 AM\

CS

určování, zda hospodářský subjekt 
zaměřuje svou činnost elektronickými 
prostředky na členský stát/zemi, kde 
spotřebitel obvykle pobývá, je možné vzít 
v potaz pouze pozitivní jednání 
hospodářského subjektu. V této souvislosti 
se za nezbytné zaměření tohoto  
hospodářského subjektu nepovažují samy o 
sobě tyto skutečnosti: zaprvé skutečnost, že 
v tomto členské státě/této zemi jsou 
přístupné internetové stránky 
hospodářského subjektu; zadruhé 
skutečnost, že tyto stránky umožňují uzavřít 
smlouvu na dálku; a zatřetí skutečnost, že 
k uzavření smlouvy na dálku skutečně 
došlo, ať už jakýmikoli prostředky. V tomto 
ohledu  není podstatným faktorem  jazyk 
ani použitá měna na internetových 
stránkách.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristian Dumitrescu

Pozměňovací návrh 90
Čl. 3 odst. 2

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, pokud jsou tyto zásady 
a normy uvedeny v právním aktu 
Společenství přijatém postupem podle 
článku 251 Smlouvy. 

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.

Přitom však platí, že: 

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

b) nadále jsou použitelná imperativní 
ustanovení právních předpisů použitelných 
v případě, že nebylo uplatněno právo volby 
podle tohoto nařízení, zejména ustanovení 
týkající se ochrany spotřebitele.
Uplatňováním těchto zásad a norem není 
dotčeno uplatňování jiných ustanovení 
práva Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Cet amendement tient compte des amendements 41 à 45 et assure que la procédure classique 
de co-décision  est respectée, ce qui permet au Parlement européen de contrôler le contenu 
des principes de droit matériel applicable. Cet amendement rétablit également les conditions 
de sécurité juridique nécessaires à la bonne application des principes matériels de droit des 
contrats qui seront éventuellement adoptés.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristian Dumitrescu

Pozměňovací návrh 91
Článek 4a (nový)

Článek 4a
Na věcné právo k nemovitosti a na věcné 
zajištění nemovitosti se bez ohledu na 
články 3 a 4 použije právo platné v místě, 
kde se nemovitost nachází.

Or. fr

Odůvodnění

Le principe de la lex rei sitae est universellement appliqué. C’est le principe le plus efficace 
en matière de droits réels immobiliers, de droit du logement, de droit de l’urbanisme, et de 
droit des sûretés.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Klaus-Heiner Lehne

Pozměňovací návrh 92
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 se použije na smlouvy o 
dodání movitého majetku nebo o 
poskytování služeb určité osobě, tedy 
spotřebiteli, k účelu, který nesouvisí se 
profesní ani výdělečnou činností 
spotřebitele; rovněž se použije na smlouvy o 
financování těchto transakcí.

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. Bez ohledu na článek 3 nesmí být 
spotřebitel v důsledku volby rozhodného 
práva stranami zbaven ochrany, kterou mu 
zaručují imperativní ustanovení práva 
státu, v němž má obvyklé bydliště: 

– pokud podpisu smlouvy předcházela 
výslovná nabídka nebo reklama v tomto 
státě a pokud spotřebitel v tomto státě učinil 
právní kroky nezbytné k uzavření této 
smlouvy nebo
– pokud smluvní partner spotřebitele nebo 
jeho zástupce přijali v tomto státě 
objednávku spotřebitele nebo
– pokud se smlouva týká prodeje zboží a 
spotřebitel podnikl cestu z tohoto státu do 
zahraničí, kde podal svou objednávku, 
jestliže byla tato cesta podnícena prodejcem 
za účelem uzavření smlouvy se 
spotřebitelem.

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 tento 
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 
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obvyklého bydliště a tato neznalost není 
způsobena jeho nedbalostí. 
3. Odstavec 1 se nepoužije pro tyto 
smlouvy: 3. V případě, že právo rozhodné nebylo 

zvoleno podle článku 3, se smlouvy 
uzavřené za okolností uvedených v odstavci 
2, řídí odchylně od článku 4 právem státu, 
v němž má spotřebitel své obvyklé bydliště.

(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.

4. Tento článek se nepoužije na
a) smlouvy o přepravě,
b) smlouvy o poskytování služeb, mají-li být 
služby spotřebiteli poskytnuty výlučně v 
zemi odlišné od země jeho obvyklého 
bydliště;

Or. de

Odůvodnění

Mit diesem Änderungsantrag soll der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 5 durch 
den Text des Artikel 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden. Die Übernahme des 
Artikels des Übereinkommens ist erforderlich, weil zu befürchten ist, dass insbesondere 
KMUs von dem Kommissionsvorschlag benachteiligt werden.Vom Mittelstand kann nicht 
erwartet werden, dass er seine grenzüberschreitenden Aktivitäten erhöht, wenn er seine 
Verträge mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten ausschließlich nach dem Recht 
dieser Staaten abschließen muss. Die hierfür erfoderlichen finanziellen und personellen 
Mittel stehen KMUs nicht zur Verfügung, was dazu führen würde, dass die 
binnenmarktpolitisch gewünschte Ermutigung zur grenzüberschreitenden Tätigkeit 
fehlschlägt. Diese Nachteile hätten in einer Folgenabschätzung der Kommission zu dem 
Verordnungsvorschlag ermittelt werden können. Da eine entsprechende Überprüfung 
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unterblieb, ist es angebracht, Artikl 5 des Übereinkommens von Rom in die Verordnung 
überzuführen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Piia-Noora Kauppi

Pozměňovací návrh 93
Článek 5a (nový)

Článek 5a
Pro to, aby byl použit čl. 5 odst. 2, není 
dostatečné, pokud se obchodník ve své 
činnosti zaměří na členský stát, v němž má 
spotřebitel obvyklé bydliště, nebo na 
několik členských států, mezi nimiž je i 
tento členský stát; v rámci jeho činnosti 
musí být rovněž uzavřena smlouva. Při 
určování, zda obchodník zaměřuje svou 
činnost elektronickými prostředky na 
členský stát, v němž spotřebitel obvykle 
pobývá, je možné vzít v potaz pouze 
pozitivní jednání obchodníka; skutečnost, 
že internetové stránky obchodníka jsou 
přístupné v tomto členském státě a 
umožňují uzavření smlouvy na dálku a že 
skutečně došlo k uzavření takovéto 
smlouvy, ať už jakýmikoli prostředky, 
nepředstavuje sama o sobě požadované 
zaměření obchodníka. V tomto ohledu není 
podstatným faktorem jazyk ani použitá 
měna na internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

This Article helps provide the legal security and the balance between businesses providing 
services across borders and consumers purchasing across borders. Article 5 should only be 
triggered by proactive conduct on behalf of the service provider that precedes the making of 
the contract e.g. by a specific invitation to the consumer in another EU country or through 
targeted adverting.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Cristian Dumitrescu

Pozměňovací návrh 94
Článek 7

Článek 7

Smlouvy uzavřené prostřednictvím 
zprostředkovatele

Článek 7

Dobrovolné zprostředkování

1. Nebylo-li právo rozhodné zvoleno podle 
článku 3, smlouva mezi zastupovaným 
a zprostředkovatelem se řídí právem země, 
v níž má zprostředkovatel obvyklé bydliště, 
pokud zprostředkovatel vykonává nebo má 
vykonávat svou hlavní činnost v zemi, v níž 
má zastupovaný obvyklé bydliště, použije se 
v takovém případě právo této země.

1. Smlouva mezi zastupovaným 
a zprostředkovatelem se řídí právem země, 
které je určeno podle článků 3 a 6.

2. Vztah mezi zastupovaným a třetími 
osobami vyplývající ze skutečnosti, 
že zprostředkovatel jednal při výkonu svých 
pravomocí nad rámec svých pravomocí 
nebo bez pravomocí, se řídí právem země, 
v níž měl zprostředkovatel při zmíněném 
jednání obvyklé bydliště. Rozhodným 
právem je však právo té země, v níž 
zprostředkovatel jednal, pokud zastupovaný, 
jehož jménem zprostředkovatel jednal, nebo 
třetí osoba mají obvyklé bydliště v této zemi 
nebo pokud zprostředkovatel v ní jednal na 
burze nebo se účastnil veřejné dražby.

2. Jako je tomu mezi zastupovaným a 
třetími osobami, pravomoci 
zprostředkovatele, jejich rozsah a účinky 
jejich výkonu nebo údajného výkonu se řídí 
právem země, v níž měl zprostředkovatel při 
zmíněném jednání obvyklé bydliště.  
Rozhodným právem je však právo té země, 
v níž zprostředkovatel jednal, pokud:

a) zprostředkovatel nejednal v rámci 
výkonu své podnikatelské činnosti nebo 
povolání,
b) třetí straně nebylo ani nemělo být známo 
místo obvyklého bydliště zprostředkovatele,
c) zprostředkovatel jednal na burze nebo se 
účastnil veřejné dražby.

Pro účely tohoto odstavce se za obvyklé 
bydliště zprostředkovatele, který je 
v zaměstnaneckém poměru a sám 
nevykonává podnikatelskou činnost, 
považuje sídlo podniku zastupovaného, 
k němuž náleží, pokud třetí straně bylo 
známo nebo mělo být známo, že 
zprostředkovatel náleží k podniku 
zastupovaného.
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3. Odchylně od odstavce 2, pokud právo 
rozhodné pro vztah, na nějž se vztahuje 
uvedený odstavec, bylo písemně určeno 
zastupovaným nebo třetí osobou a druhá 
strana toto určení výslovně přijala, použije se 
takto určené právo.

3. Odchylně od odstavce 2, pokud právo 
rozhodné pro vztah, na nějž se vztahuje 
uvedený odstavec, bylo písemně určeno 
zastupovaným nebo třetí osobou a druhá 
strana toto určení přijala, použije se takto 
určené právo, pokud zprostředkovatel byl 
nebo měl být s tímto určením obeznámen.  
4. Bez ohledu na odstavce 2 a 3 se do té 
míry, do jaké je předmětem činnosti 
zprostředkovatele právo k nemovitosti, 
použije na otázky, kterých se týká odstavec 
2, právo země, v níž se tato nemovitost 
nachází.

4. místo Právem určeným v odstavci 2 se řídí 
rovněž vztah mezi zprostředkovatelem a třetí 
osobou vyplývající ze skutečnosti, že 
zprostředkovatel jednal při výkonu svých
pravomocí nad rámec svých pravomocí nebo 
bez pravomoci.

5. Právem určeným v odstavcích 2 a 4 se 
řídí rovněž vztah mezi zprostředkovatelem a 
třetí osobou vyplývající ze skutečnosti, že 
zprostředkovatel jednal při výkonu svých 
pravomocí nad rámec svých pravomocí nebo 
bez pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is intended to take account of criticism of the Commission's proposal.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristian Dumitrescu

Pozměňovací návrh 95
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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh, který předkládá Cristian Dumitrescu

Pozměňovací návrh 96
Článek 13

1. Závazky mezi postupitelem a 
postupníkem a mezi osobou, která převezme 
práva věřitele splacením jeho pohledávky, a 
osobou, jíž jsou pohledávky splaceny, se řídí 
podle práva, které se na základě tohoto
nařízení použije na smlouvu, kterou jsou 
vázáni.

(Netýká se českého znění)

2. Právo, jímž se řídí postoupená 
pohledávka, určuje převoditelnost 
pohledávky, vztah mezi postupníkem nebo 
mezi osobou, která převezme práva věřitele 
splacením jeho pohledávky, a dlužníkem, 
podmínky, za kterých může být postoupení 
uplatněno vůči dlužníkovi, a zprošťující 
účinek dlužníkova plnění.

Možnost postoupení nebo subrogace třetím 
osobám se řídí právem země, v níž má 
postupitel nebo osoba, která převezme práva 
věřitele splacením jeho pohledávky, v době 
postoupení nebo převodu obvyklé bydliště.

Or. en

Odůvodnění

This amendment is intended to take account of criticism of the Commission's proposal.


