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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o fungovaní franchisingu v sektore maloobchodu 

(2016/2244(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2013 o akčnom pláne pre európsky 

maloobchod v prospech všetkých zúčastnených strán1, a najmä na jeho odsek 29,  

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2016 o nekalých obchodných praktikách 

v potravinovom dodávateľskom reťazci2,  

– so zreteľom na štúdiu z apríla 2016, ktorej vypracovanie zadal výbor IMCO, o 

franchisingu3,  

– so zreteľom na štúdiu zo septembra 2016, ktorej vypracovanie zadal výbor IMCO, s 

názvom Právny výhľad regulačného rámca a výziev pre franchising v EÚ4,  

– so zreteľom na brífing s názvom Budúce možnosti politiky v oblasti franchisingu v EÚ: 

konfrontácia s nekalými obchodnými praktikami5,  

– so zreteľom na seminár s názvom Vzťahy medzi poskytovateľmi a nadobúdateľmi 

franchisingu: regulačný rámec a súčasné výzvy, ktorý zorganizoval výbor IMCO 12. 

júla 2016, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,  

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 

Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

(A8–0000/2017),  

A. keďže neexistuje jednotné európske vymedzenie pojmu „franchising“, zvyčajne však 

zahŕňa partnerstvo medzi fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú navzájom 

právne a finančne nezávislé, na základe ktorého jedna strana (poskytovateľ 

franchisingu) udeľuje druhej strane (nadobúdateľ franchisingu) právo prevádzkovať 

svoj model franchisingu s cieľom predávať tovar a/alebo služby a vymieňajú si know-

how, pričom zámer poskytovateľa franchisingu aj nadobúdateľa franchisingu je 

vytváranie podnikateľského príjmu; 

B. keďže Parlament vo svojom uznesení z 11. decembra 2013 uvítal franchising ako 

obchodný model, ktorý podporuje nové formy podnikov a vlastníctvo malých podnikov, 

skonštatoval však existenciu nespravodlivých zmluvných podmienok v určitých 

prípadoch a požadoval transparentné a spravodlivé zmluvy; okrem toho upriamil 

pozornosť Komisie a členských štátov najmä na problémy, ktorým čelia nadobúdatelia 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0580. 
2 Prijaté texty, P8_TA(2016)0250. 
3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978 
4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317 
5 PE 587.325 
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franchisingu, ktorí chcú predať svoje podniky alebo zmeniť model podnikania a zároveň 

zostať aktívni v tom istom odvetví, a požiadal Komisiu, aby preskúmala zákaz 

mechanizmov určovania cien v rámci franchisingových systémov a účinky dlhodobých 

doložiek o hospodárskej súťaži, nákupných možnostiach a zákazu viacnásobného 

franchisingu a aby v tejto súvislosti zvážila súčasné oslobodenie zmluvných strán, 

ktorých podiel na trhu je nižší ako 30 %, z pravidiel hospodárskej súťaže; 

C. keďže franchising má potenciál byť podnikateľským modelom, ktorý môže pomôcť pri 

dokončovaní jednotného trhu v odvetví maloobchodu, ale v súčasnosti sa v EÚ využíva 

iba nedostatočne, pretože predstavuje len 1,89 % HDP v porovnaní s 5,95 % v USA a 

10,83 % v Austrálii, pričom 83,5 % obratu v rámci franchisingu sa koncentruje iba v 

siedmich členských štátoch; 

D. keďže platné právne predpisy, ktoré zahŕňajú franchising ako obchodný model, sa v 

jednotlivých členských štátoch veľmi líšia a nadobúdatelia franchisingu môžu upustiť 

od vstupovania do cezhraničných franchisingových sietí, pretože nie sú oboznámení s 

inými právnymi systémami a nemusia byť chránení pred nekalými obchodnými 

praktikami; 

E. keďže existujú rozdiely medzi tzv. „tvrdým“ a „mäkkým“ franchisingom, a to v 

závislosti od podmienok dohody o franchisingu, a navyše modely, ako napríklad 

„skupiny nezávislých maloobchodníkov“, majú osobitné charakteristiky a mali by sa na 

ne vzťahovať pravidlá, ktorými sa riadi franchising, iba ak vyhovujú vymedzeniu pojmu 

franchising; 

F. keďže nie je dostatok informácií o fungovaní franchisingu v sektore maloobchodu, 

pretože príslušné informácie sa nezapisujú alebo ich často možno nájsť len v 

sprievodných listoch pripojených k franchisingovej zmluve, ktoré sú dôverné, a teda 

neprístupné verejnosti, a na úrovni EÚ neexistuje mechanizmus na zhromažďovanie 

informácií o potenciálne neprijateľných zmluvných podmienkach alebo nespravodlivom 

plnení zmlúv; 

G. keďže v kontexte realizácie jednotného digitálneho trhu by sa mala osobitná pozornosť 

venovať napätiam, ktoré vznikajú medzi poskytovateľmi a nadobúdateľmi franchisingu, 

pokiaľ ide o elektronický obchod a výmenu údajov o spotrebiteľoch, pretože terajšie 

franchisingové dohody neobsahujú ustanovenia o týchto témach, a vedú tak k zbytočnej 

neistote a konfliktom; 

1. domnieva sa, že pre dokončenie jednotného trhu v odvetví maloobchodu môže 

franchising zohrávať dôležitú úlohu za predpokladu, že v celej EÚ sa ponúka účinná 

ochrana poskytovateľov aj nadobúdateľov franchisingu pred nekalými obchodnými 

praktikami;  

2. zdôrazňuje, že nadobúdatelia franchisingu sú často slabšou zmluvnou stranou, keďže 

model franchisingu zvyčajne vypracúvajú poskytovatelia franchisingu, pričom 

nadobúdatelia franchisingu sú obvykle finančne slabší a horšie informovaní než 

poskytovatelia franchisingu, a preto sú vo veľkej miere závislí od odborných znalostí 

poskytovateľa franchisingu; 

3. konštatuje, že poskytovatelia franchisingu sa zorganizovali na vnútroštátnej aj európskej 
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úrovni v záujme zastupovania svojich záujmov, zatiaľ čo nadobúdatelia franchisingu 

často z dôvodu nedostatku zdrojov v mnohých prípadoch nemajú k dispozícii takéto 

zastupiteľské organizácie alebo sú v nich nedostatočne zastúpení; 

4. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vytváranie združení zastupujúcich 

nadobúdateľov franchisingu a aby zabezpečili, že ich názory sú vypočuté vždy, keď sa 

pripravujú politiky alebo právne predpisy, ktoré sa ich môžu týkať; 

5. zdôrazňuje, že pretrváva nedostatok informácií o fungovaní franchisingu v sektore 

maloobchodu, a vyzýva Komisiu, aby vytvorila kontaktné miesto pre informácie o 

problémoch, s ktorými sa stretávajú nadobúdatelia franchisingu, pričom sa zaručí 

dôvernosť takto získaných informácií; 

6. vyzýva Komisiu, aby aktívne preskúmala fungovanie franchisingu v sektore 

maloobchodu, a najmä existenciu neprijateľných zmluvných podmienok alebo nekalých 

obchodných praktík, a požiadala Eurostat, aby pri zbere štatistických informácií o 

sektore venoval tomuto modelu osobitnú pozornosť; 

7. berie na vedomie európsky etický kódex pre franchising, ktorý vypracovala Európska 

federácia franchisingu, ale takisto konštatuje, že kódex jednostranne vypracovali 

poskytovatelia franchisingu a čelil zásadnej kritike zo strany nadobúdateľov 

franchisingu, ktorí poukazovali okrem iného na skutočnosť, že kódex existujúci pred 

revíziou kódexu v roku 2016 jasnejšie vymedzoval záväzky poskytovateľa franchisingu; 

8. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s neexistenciou nezávislého mechanizmu 

presadzovania, ktorý by bol pripojený k európskemu etickému kódexu, a pripomína, že 

v niektorých členských štátoch viedol tento nedostatok nezávislého presadzovania k 

zavedeniu právnych predpisov na prevenciu a riešenie nekalých obchodných praktík v 

oblasti franchisingu; 

9. konštatuje, že franchisingové dohody by mali v plnej miere rešpektovať zásady 

vyváženého partnerstva, v rámci ktorého poskytovateľ a nadobúdateľ franchisingu 

musia k sebe navzájom pristupovať rozumne a spravodlivo a riešiť sťažnosti, 

reklamácie a spory prostredníctvom otvorenej, rozumnej a priamej komunikácie; 

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala sťažnosti, ktoré sú jej doručené prostredníctvom 

kontaktného miesta alebo inou cestou, a aby na základe týchto informácií vypracovala 

otvorený zoznam nekalých obchodných praktík; 

11. poukazuje najmä, že je potrebné, aby správne a úplné predzmluvné informácie vrátane 

informácií o výkonnosti modelu franchisingu, a to tak všeobecné, ako aj zamerané na 

plánovanú lokalitu nadobúdateľa franchisingu, boli k dispozícii v písomnej forme 

najneskôr 15 pracovných dní pred podpísaním dohody a aby bola zavedená päťdňová 

lehota na odstúpenie od zmluvy, ktorá by nasledovala po vykonaní dohody; 

12. zdôrazňuje potrebu špecializovanej úvodnej odbornej prípravy a príslušných usmernení 

zo strany poskytovateľa franchisingu pre nadobúdateľov franchisingu počas trvania 

platnosti dohody; 

13. pripomína povinnosť nadobúdateľov franchisingu, aby vyvinuli čo najväčšie úsilie o 
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rast franchisingového obchodu a o zachovávanie spoločnej identity a reputácie 

franchisingovej siete a aby na tento účel lojálne spolupracovali so všetkými partnermi v 

danej sieti a dodržiavali práva priemyselného a duševného vlastníctva týkajúce sa 

daného modelu franchisingu; 

14. dodáva však, že poskytovatelia franchisingu niekedy od nadobúdateľov franchisingu 

vyžadujú nákup produktov a služieb, ktoré nesúvisia s daným modelom franchisingu; 

takáto požiadavka by sa nemala vnímať ako súčasť povinností nadobúdateľov 

franchisingu týkajúcich sa zachovávania spoločnej identity a reputácie franchisingovej 

siete, ale je celkom možné, že znamená nekalú obchodnú praktiku; 

15. zdôrazňuje, že doložky o zákaze konkurencie by mali byť jasne formulované, 

odôvodnené a primerané a nemali by sa uplatňovať dlhšie, než je bezpodmienečne 

nevyhnutné, najmä s ohľadom na to, že nadobúdatelia franchisingu prípadne budú 

musieť svoj model franchisingu zmeniť, ak sa zmení ich okolie, a teda aj dopyt po 

produktoch alebo službách; 

16. so znepokojením berie na vedomie spory týkajúce sa predaja cez internet, ktoré majú na 

digitálnom trhu zásadný význam, pričom tradičné franchisingové dohody nezohľadňujú 

dosah, ktorý môže mať predaj cez internet na doložky o výhradnosti, čím umožňujú, že 

v oblasti, v ktorej má nadobúdateľ franchisingu výhradné právo, môžu zákazníci 

kupovať svoje produkty od poskytovateľa franchisingu, a to aj vtedy, ak si tovar 

vyzdvihnú v predajni nadobúdateľa franchisingu; 

17. žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia odzrkadľujúce najlepšie postupy na 

fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 

vypracovala analýzu existujúcich nástrojov samoregulácie, ako aj legislatívnych 

postupov členských štátov v oblasti franchisingu v sektore maloobchodu a aby 

Parlamentu predložila svoje zistenia vrátane odporúčaní na ďalšie opatrenia, ktoré sa 

zamerajú na potrebu účinného presadzovania; 

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ POSKYTLI 
SPRAVODAJCOVI PODNETY 

 
Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti 

spravodajcu. Počas prípravy návrhu správy prijal spravodajca podnety od týchto subjektov alebo 

osôb: 

 
 
 

Subjekt a/alebo 

osoba 

 Independent Retail Europe 

 Európska federácia franchisingu 

 Vakcentrum 

 Organizácia talianskych spotrebiteľov 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Advokátska kancelária Bird & Bird 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Univerzita v Osnabrücku 

 


