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Úvod

Prijatie smernice 94/47/ES a zvyšujúca sa samoregulácia odvetvia mali za následok výrazné 
zníženie počtu sťažností týkajúcich sa tradičného časovo vymedzeného užívania 
nehnuteľností.

Od prijatia smernice 94/47/ES sa však nové dlhodobé dovolenkové produkty rozvíjali tak 
rýchlo, že čiastočne obchádzajú platné právne predpisy. Výsledkom boli početné sťažnosti 
spotrebiteľov, pretože vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, ktorý poskytuje smernica o časovo 
vymedzenom užívaní nehnuteľností, sa nevzťahuje na tieto nové produkty, čo vrhá zlé svetlo 
na tradičné odvetvie časovo vymedzeného užívania nehnuteľností.

V roku 2002 prijal Európsky parlament uznesenie, v ktorom požiadal Komisiu, aby prišla 
s návrhom na vyriešenie problémov, ktoré súvisia s týmito novými produktmi. V júni 2007 
v nadväznosti na konzultačný proces a hodnotenie vplyvov Komisia vypracovala návrh 
na revíziu smernice 94/47/ES. Tento návrh zahŕňa aj dlhodobé dovolenkové produkty a tým 
zaručuje vysoký stupeň ochrany spotrebiteľov.

Niektoré problémy, s ktorými sa v súčasnosti stretávajú spotrebitelia, možno čiastočne 
vyriešiť pomocou platných, ako aj nových právnych predpisov, predovšetkým smernice 
o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES). Niektoré členské štáty však túto smernicu 
neprevzali do svojho právneho poriadku alebo ju nesprávne vykonávajú. Okrem toho súčasná 
revízia acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa navrhuje vytvorenie horizontálneho nástroja, 
pomocou ktorého by sa mali určiť všeobecné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa. V ideálnom 
prípade by sa mala revízia smernice 94/47/ES vykonať až po prijatí horizontálneho nástroja. 
Komisia ale rozhodla, že vzhľadom na naliehavý charakter problémov, ktorým spotrebitelia 
čelia, nebolo možné čakať na zavedenie horizontálneho nástroja. Bez toho, aby boli dotknuté 
acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa, by sa úplná harmonizácia mala dosiahnuť revíziou 
smernice 94/47/ES.

Časovo vymedzené užívanie nehnuteľností

Odvetvie časovo vymedzeného užívania nehnuteľností vo veľkej miere profitovalo 
zo smernice 94/47/ES a samoregulácie, väčšina nečestných obchodníkov už v tejto oblasti 
nepôsobí. Je preto nevyhnutné, aby sa jasne rozlišovalo medzi tradičným odvetvím časovo 
vymedzeného užívania nehnuteľností na jednej strane a odvetvím nových dlhodobých 
dovolenkových produktov na druhej strane.

Dlhodobé dovolenkové produkty

Väčšina sťažností spotrebiteľov sa týka týchto nových dovolenkových produktov, ako napr. 
dovolenkových klubov poskytujúcich zľavy. Existuje preto veľká potreba právne upraviť toto 
odvetvie s cieľom poskytnúť spotrebiteľom vysoký stupeň ochrany a zabrániť praktikám 
poškodzujúcim dobré meno podnikov, ktoré si plnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona.
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Otázky na diskusiu

Všeobecné poznámky

Kľúčovú prioritu predstavuje pre spravodajcu zachovanie rovnováhy medzi ochranou 
spotrebiteľov a zabezpečením rozvojových možností odvetvia v Európe. Vo svojej skutočnej 
podstate odvetvie časovo vymedzeného užívania nehnuteľností rieši prevažne prípady 
cezhraničného charakteru. Z tohto dôvodu je nevyhnutná úplná harmonizácia.

Treba mať na pamäti, že nebude možné jednoznačne vymedziť pojem, ktorý obsiahne všetky 
nové produkty, bez toho, aby sa neúmyselne upravovali aj iné podnikateľské činnosti. 
Povinnosťou členských štátov je preto lepšie transponovať a vykonávať právne predpisy EÚ.

Vzhľadom na pokračujúcu diskusiu vo výbore by spravodajca rád predniesol otázky, ktoré si 
vyžadujú dôkladnejšie prerokovanie. Podľa toho, ako sa diskusia vyvinie vo výbore a aké 
technické práce sa vykonajú v rámci Rady, sa môžu tieto témy alebo ďalšie otázky, ktoré 
vyvstanú počas schôdzí výboru, stať predmetom zmien a doplnení spravodajcu.

Rozsah pôsobnosti (článok 1)

Právny základ tohto návrhu tvorí článok 95, ktorý zaručuje rovnakú ochranu pre všetkých 
spotrebiteľov EÚ, napr. vo vzťahu k právo na odstúpenie od zmluvy. Článok 1. ods. 2 však 
umožňuje členským štátom uplatňovať vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa týkajú práva 
na odstúpenie od zmluvy. Tieto výnimky z uplatňovania zásady úplnej harmonizácie 
vytvárajú neistotu pre spotrebiteľov, ako aj odvetvie. Článok 1 ods. 2 by sa mal preto 
vypustiť. Tento prístup Európsky parlament podporil aj v svojej iniciatívnej správe o acquis 
v oblasti ochrany spotrebiteľa (správa Patrie).

Vymedzenie pojmov (článok 2)

Definície použité v tejto smernici by mali byť čo najširšie, aby sa zabránilo vzniku nových 
produktov, ktorých cieľom je obísť túto smernicu, ale nemali by sa vzťahovať na produkty, 
v prípade ktorých sa neplánuje právna úprava.

Článok 2 ods. 1 písm. a) – časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku

Zníženie obdobia na jeden rok by mohlo viesť k zahrnutiu transakcií, ktoré nemajú byť 
predmetom právnej úpravy, ako napr. predbežných hotelových rezervácií vyžadujúcich si 
platbu vopred. Niektoré hotely ponúkajú kupóny s dobou platnosti viac ako jeden rok. Nie je 
vhodné, aby sa smernica o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľnosti a iného majetku 
vzťahovala na túto oblasť.

Táto definícia by nemala zahŕňať produkty ako hotelové rezervácie. Hoci ich Komisia vyňala 
zo znenia odôvodnenia, z článkov návrhu to jasne nevyplýva. Výraz „za kompenzáciu“ 
nevylučuje podľa názoru spravodajcu hotelové rezervácie z rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice.
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Výraz „ubytovanie“ možno použiť aj v oveľa širšom význame, než bol pôvodný úmysel. 
Z právneho hľadiska sa zdá správnejšie používať výraz „hnuteľný a nehnuteľný majetok 
na cyklickom základe“.

Článok 2 ods. 1 písm. d) – výmena

Zmluva o výmene je vo svojej podstate doplnkovou zmluvou. Z tohto dôvodu sa výraz 
„zmeniť“ nezdá správny.

Článok 2 ods. 1 písm. g) – doplnkové zmluvy

Keďže výraz „podriadená“ nie je vhodným právnym výrazom na popísanie zmlúv tohto 
druhu, spravodajca navrhuje, aby sa nahradil výrazom „sa vzťahuje k“.

Predbežné informácie a reklama (článok 3)

Článok 3 ods. 2

Povinnosť odvetvia poskytovať „stručné a presné“ informácie spotrebiteľom vyvoláva veľkú 
neistotu a mohla by viesť k zavaleniu spotrebiteľov informáciami, ktoré im nepomôžu urobiť 
lepší výber.

Článok 3 ods. 3

Keďže znenie článku 3 ods. 3 je nejasné a článok sa zdá byť zbytočný, spravodajca by ho rád 
vypustil.

Článok 3 ods. 4

Ak sa spotrebiteľovi ponúkne možnosť „slobodného“ výberu vzhľadom na jazykové 
požiadavky, mohlo by to viesť k tomu, že sa spotrebiteľovi vnúti istý výber. Obchodníci, ktorí 
nemajú k dispozícii informácie vo všetkých jazykoch Spoločenstva, by sa mohli pokúsiť 
presvedčiť spotrebiteľov, aby súhlasili s jazykom, ktorý používa obchodník. Lepšou 
možnosťou sa zdá byť znenie článku 4 smernice 94/47/ES.

Zmluva (článok 4)

Článok 2 rozlišuje medzi hlavnými zmluvami a doplnkovými zmluvami. Spravodajca by 
preto chcel navrhnúť rozdelenie článku 4 na dve časti (článok 4 „hlavné zmluvy“ a článok 5 
(nový) „doplnkové zmluvy“.

Článok 4 si vyžaduje ďalšie objasnenie.

Právo na odstúpenie od zmluvy (článok 5)
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Článok 5 ods. 1

Vyžaduje sa objasnenie, pokiaľ ide o dĺžku obdobia, počas ktorého možno odstúpiť 
od zmluvy (kalendárne dni).

Článok 5 ods. 2

V záujme objasnenia informačných požiadaviek treba, aby obchodník poskytol obsiahly 
kontrolný zoznam.

Je prekvapujúce, že článok 4 ods. 2 uvádza, že odseky príloh tvoria neoddeliteľnú súčasť 
zmluvy, odseky 2 a 3 článku 5 však ponúkajú riešenie v prípade, že chýba neoddeliteľná časť 
zmluvy. Podľa názoru spravodajcu by zmluva, v ktorej chýba neoddeliteľná časť, nemala 
platiť.

Článok 5 ods. 5

Spravodajca podporuje zákaz vyberania záloh a rád by ho rozšíril aj na všetky platby vopred. 
Článok 5 ods. 5 by sa mal preto vypustiť, aby sa zabránilo praktikám nečestných 
obchodníkov, ktorým ide len o podpísanie zmlúv a získanie náhrady niektorých nákladov, 
ktoré nie sú jasne definované a ktoré sa líšia v závislosti od členského štátu.

Zálohové platby (článok 6)

Ako sa uvádza vyššie, zmluvy o výmene sa podstatne líšia od zmlúv o časovo vymedzenom 
užívaní nehnuteľností a iného majetku a o dlhodobých dovolenkových produktoch, preto sa 
zdá neprimerané, aby sa zákaz vyberania zálohových platieb rozšíril na tieto produkty.

Trh ďalšieho predaja zjavne láka nečestných obchodníkov požadujúcich za služby značné 
sumy, ktoré sú často nadhodnotené. Cieľom tejto smernice by mala byť právna úprava 
činnosti obchodníkov legálne pôsobiacich v oblasti ďalšieho predaja. Smernica by zároveň 
mala zaviesť zákaz na všetky platby dovtedy, kým sa neuskutoční samotný predaj. 
Spravodajca je presvedčený, že na činnosť predajcov pôsobiacich v oblasti ďalšieho predaja 
by sa mala vzťahovať zásada „no cure no pay“ („žiadna liečba žiadna úhrada“).

Ukončenie doplnkových zmlúv (článok 7)

Spravodajca sa domnieva, že úverové zmluvy, ktoré boli uzatvorené s treťou stranou s cieľom 
získať právo na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností a iného majetku alebo možnosť 
profitovať z dlhodobého dovolenkového produktu, by mali byť ukončené bez pokuty, ak 
spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od hlavnej zmluvy.

Preskúmanie (článok 13)
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Vzhľadom na skutočnosť, že návrh preskúmania acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa nebude 
hotový skôr ako v druhom polroku 2008, bolo by asi lepšie, keby sa prvé hodnotenie tejto 
smernice vykonalo ešte pred skončením diskusie o preskúmaní acquis v oblasti ochrany 
spotrebiteľa.

Prílohy
Príloha I písm. g)

Zdá sa, že informácie, ktoré treba poskytnúť, predstavujú dosť veľkú zaťaž. Spotrebiteľovi 
nemusia nutne prinášať výhodu a z hľadiska rozhodnutia o nákupe pripadajú nepodstatné.

Príloha I písm. p)

Dodatočne zaťažuje podniky, ktoré sa dobrovoľne podriadili kódexu správania, pričom 
dostatočne nie jasné, aký je vzťah medzi informáciami, ktoré by spotrebiteľ skutočne 
potreboval na vykonanie rozhodnutia o nákupe, a informáciami, ktoré sa požadujú.

Príloha V

Diskutabilné sú tiež požiadavky na zverejňovanie na účely výmeny, napr. zverejnenie 
nákladov na údržbu, pretože pri výmennej transakcii sa takáto platba nevyžaduje.

Iné témy

Dosiahnutie úplnej harmonizácie je nevyhnutné na zaručenie vysokého stupňa ochrany 
spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch. Transpozícia smernice 94/47/ES niektorými 
členskými štátmi prispela k mnohým problémom, s ktorými sa stretávajú spotrebitelia. 
Členské štáty musia navyše zlepšiť presadzovanie právnych predpisov. 

Vzťah k medzinárodnému súkromnému právu

Niektoré problémy, s ktorými sa stretávajú spotrebitelia, sa dajú vyriešiť, ak majú 
spotrebitelia právo obrátiť sa na súd v ich krajine bydliska. Príslušným sudcom by preto mal 
byť sudca v krajine bydliska spotrebiteľa a mal by uplatňovať právo členského štátu, v ktorom 
bola zmluva podpísaná. Aby to bolo možné, právny základ by mal zahŕňať aj článok 65.

Prahová hodnota

Hotelové rezervácie a iné produkty, ktorých právna úprava nie je cieľom tejto smernice, by 
mohli spadať mimo rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak by sa prahová hodnota uplatňovala 
na hlavné zmluvy, ako aj niektoré doplnkové zmluvy, napríklad 300 EURO.
Na rozdiel od hlavných zmlúv si zmluvy o výmene nevyžadujú žiadne výrazné a dlhotrvajúce 
finančné záväzky. Z tohto dôvodu by sa právo na odstúpenie od zmluvy a zákaz vyberania 
záloh nemali rozšíriť na zmluvy o výmene, ktoré sa nachádzajú pod prahovou hodnotou.
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Registračný systém

Európsky registračný systém by mal prinášať výhody spotrebiteľom, ako aj podnikom, ktoré 
by mohli byť účastníkmi súdnych procesov. Takýto systém by mal byť organizovaný 
a zavedený s podporou Komisie samotným odvetvím. Treba zabezpečiť garančný fond, ktorý 
by slúžil spotrebiteľom v prípade bankrotu spoločnosti. Takéto systémy sú už v prevádzke 
v oblasti cestovných prevádzkovateľov a zdá sa celkom rozumné vytvoriť obdobný systém, 
ktorý sa zaoberal odvetvím časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých 
dovolenkových produktov.
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