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Kompromisní pozměňovací návrh 1
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. Smlouva uzavřená fyzickou osobou za 
účelem, který nelze považovat za výkon 
povolání nebo živnostenské činnosti 
(„spotřebitel“) s jinou osobou, která jedná 
v rámci výkonu svého povolání nebo 
živnostenské činnosti („obchodník“), se řídí 
právem členského státu, v němž má 
spotřebitel 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 

2. Odstavec 1 se použije, pokud v okamžiku 
uzavření smlouvy:
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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 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 
obvyklého bydliště a tato neznalost není 
způsobena jeho nedbalostí.

a) obchodník vykonává svou obchodní 
činnost v členském státě, v němž má 
spotřebitel obvyklé bydliště,
b) nebo obchodník vědomým jednáním 
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.
2a. Volba práva provedená na základě 
článku 3 nemůže vést k odchýlení se od 
práva rozhodného na základě odstavce 1.
2b. Právo rozhodné pro smlouvu uzavřenou 
mezi spotřebitelem a obchodníkem se určí 
na základě článků 3 a 4, pokud podmínky 
stanovené v odst. 2 písm. a) nebo b) nejsou 
splněny, nebo pokud v okamžiku uzavření 
smlouvy obchodník neznal místo 
spotřebitelova obvyklého bydliště a tato 
neznalost není způsobena jeho nedbalostí.

3. Odstavec 1 se nepoužije pro tyto smlouvy: 3. Odstavec 1 se nepoužije pro tyto smlouvy:

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

(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 (c) smlouvy, jejichž předmětem je věcné 
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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.

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;
(d) smlouvy uzavřené na finančním trhu 
a smlouvy o nabytí úpisem akcií, obligací, 
nebo jiných nově vydaných titulů.
(e) smlouvy o poskytování investičních 
služeb nebo finančních nástrojů, jak jsou 
definovány směrnicí 2004/39/ES.

Or. fr
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