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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Zelenej knihe o revízii spotrebiteľského acquis
(2007/2010(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zelenú knihu o revízii spotrebiteľského acquis (KOM(2006)0744) 
a Príručku spotrebiteľského práva Spoločenstva – komparatívna analýza1, so zreteľom na 
platné právne predpisy Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa, elektronického 
obchodovania a rozvoja informačnej spoločnosti,

– so zreteľom na uznesenie z 23. marca 2006 o európskom zmluvnom práve a revízii 
acquis: ďalší postup2, uznesenie zo 7. septembra 2006 o európskom zmluvnom práve3, 
a uznesenie z ... júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom prostredí,

– so zreteľom na verejné vypočutie o revízii spotrebiteľského acquis, ktoré sa konalo 
v Európskom parlamente 10. apríla 2007,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre hospodárske a menové veci, ako aj Výboru pre právne veci (A6-0000/2007),

A. keďže 48 % maloobchodných predajcov je pripravených realizovať cezhraničné 
transakcie, no iba 29 % ich skutočne vykonáva; keďže 43 % maloobchodných predajcov 
sa domnieva, že objem ich cezhraničného predaja by sa zvýšil, keby boli zákony, ktorými 
sa riadia transakcie so spotrebiteľmi, rovnaké v celej EÚ4,

B. keďže polovica Európanov (50 %) nedôveruje väčšmi cezhraničným nákupom ako 
nákupom v domácom prostredí; keďže viac než dve tretiny z nich (71 %) zastávajú názor, 
že pri cezhraničných nákupoch je ťažšie vyriešiť určité problémy, ako napríklad 
sťažnosti, vrátenie tovaru, zníženie cien alebo záruky5,

C. keďže hlavným cieľom tejto revízie je dospieť k zavedeniu skutočného spotrebiteľského 
vnútorného trhu a zároveň zaistiť rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany 
spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou podnikov; keďže z tohto dôvodu je potrebný 
vyvážený prístup, ktorý nekladie do protikladu záujmy spotrebiteľa a záujmy 
hospodárskych subjektov,

D. keďže vzhľadom na rozdrobenosť existujúcich právnych predpisov je potrebné 
zjednodušiť a harmonizovať rozličné smernice Spoločenstva; keďže je rovnako potrebné 

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
3 Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
4 Postoj podnikov k cezhraničnému predaju a ochrane spotrebiteľa, Eurobarometer, december 2006.
5 Ochrana spotrebiteľa na vnútornom trhu, Eurobarometer, september 2006.
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modernizovať právne predpisy Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa, aby sa 
zohľadnil rýchly vývoj trhu a najmä vznik nových spôsobov transakcií, zvlášť 
elektronického obchodovania a internetových dražieb,

E. keďže s cieľom posilniť dôveru Európanov vo vnútorný trh je nevyhnutné poskytnúť 
vyššiu mieru právnej istoty pre spotrebiteľov, ako aj pre hospodárske subjekty, a zároveň 
zabezpečiť skutočné uplatňovanie platných právnych predpisov,

F. keďže je potrebné zachovať niektoré národné predpisy, ktoré sú pre spotrebiteľov veľmi 
dôležité, zvlášť z toho dôvodu, že im zabezpečujú mimoriadne vysokú úroveň ochrany, 
alebo sú späté so špecifickými tradíciami; keďže je takisto potrebné prijať opatrné 
stanovisko v oblasti harmonizácie predpisov, pretože zákonodarca Spoločenstva má iba 
málo času na zavádzanie smerníc založených na maximálnej harmonizácii, ako je 
napríklad smernica o nekalých obchodných praktikách,

I. Oblasť uplatňovania revízie acquis

1. odporúča, aby do oblasti uplatňovania tejto revízie bola zaradená smernica 
o elektronickom obchodovaní, ako aj smernice o finančných službách na diaľku, 
spotrebných pôžičkách a o nekalých obchodných praktikách, keďže tieto smernice sa 
navzájom ovplyvňujú a každá z nich je súčasťou európskeho korpusu na ochranu 
spotrebiteľov;

II. Všeobecný legislatívny prístup

1. Výber kombinovaného prístupu

2. vyjadruje svoju podporu prijatiu kombinovaného prístupu, totiž tomu, aby bol 
horizontálny nástroj kombinovaný podľa potreby s vertikálnymi opatreniami, čím by sa 
mala zaistiť harmonizácia existujúcich právnych predpisov a zoskupenie určitého 
množstva otázok, ktoré sú spoločné pre všetky smernice; domnieva sa, že niektoré otázky 
ostávajú aj naďalej špecifické pre určité oblasti a že je potrebné zachovať sektorové 
smernice;

2. Rozsah pôsobnosti horizontálneho nástroja

3. sa domnieva, že horizontálny nástroj by sa mal v čo najširšej miere uplatňovať na všetky 
zmluvy so spotrebiteľmi, či už ide o vnútroštátne alebo cezhraničné transakcie, aby sa 
právne prostredie nestalo ešte väčšmi zložitým na základe zavádzania rôznych právnych 
režimov pre spotrebiteľa v závislosti od povahy transakcie;

3. Miera harmonizácie

4. pripomína, že prístup založený na harmonizácii by nemal viesť k zníženiu úrovne 
ochrany spotrebiteľa, ku ktorému dospeli niektoré národné opatrenia; 
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5. navrhuje, aby bol horizontálny nástroj založený na princípe maximálnej harmonizácie, 
keďže tento nástroj obsahuje iba také pojmy a pravidlá, na ktorých je možné v záujme 
spotrebiteľov a hospodárskych subjektov bezvýhradne sa zhodnúť;

6. navrhuje, aby boli sektorové nástroje založené na zásade minimálnej harmonizácie, a to 
s výnimkou tých, ktoré už boli prijaté na základe maximálnej harmonizácie, ako je 
napríklad smernica o nekalých obchodných praktikách;

7. odporúča, aby mal spotrebiteľ v súvislosti s neharmonizovanými oblasťami k dispozícii 
povinné zákonné ustanovenia podľa miesta svojho bydliska bez toho, aby tým bolo 
narušené uplatňovanie medzinárodných dohovorov týkajúcich sa konfliktu zákonov, 
zvlášť Rímskeho dohovoru z 19. júna 1980 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, 
nazývaného Rím I;

III. Obsah horizontálneho nástroja

1. Definície spotrebiteľa a odborníka

8. sa domnieva, že definície spotrebiteľa a odborníka nie sú v právnych predpisoch 
Spoločenstva, ani v národných právnych predpisoch zosúladené a že objasnenie týchto 
pojmov v rámci horizontálneho nástroja je veľmi dôležité, keďže tieto pojmy určujú 
oblasť, v ktorej sa uplatňuje spotrebiteľské právo;

9. považuje za dôležité definovať ako spotrebiteľa každú fyzickú osobu konajúcu s cieľom, 
ktorý nie je súčasťou jej pracovnej činnosti; ďalej považuje za potrebné definovať ako 
odborníka každú osobu konajúcu v rámci svojej pracovnej činnosti; 

10. je priaznivo naklonený rozšíreniu ochrany spotrebiteľa na zmluvy medzi súkromnými 
osobami, ak jedna zo zmluvných strán koná prostredníctvom odborníka s cieľom využiť 
jeho technické a právne kompetencie;

2. Zavedenie všeobecného ustanovenia dobrej viery a poctivého obchodovania

11. nesúhlasí so začlenením všeobecného ustanovenia dobrej viery a poctivého obchodovania 
uplatňovaného pri spotrebiteľských zmluvách do horizontálneho nástroja, keďže tieto 
pojmy je potrebné vymedziť na európskej úrovni vo všeobecnejšom rámci európskeho 
zmluvného práva;

3. Nekalé podmienky

3.1 Rozsah pôsobnosti

12. považuje v určitých prípadoch za vhodné uplatniť pravidlá týkajúce sa nekalých 
podmienok na pravidlá, ktoré boli predmetom individuálneho rokovania, aby sa tak 
chránili spotrebitelia, ktorých znalosti nie sú rovnaké ako znalosti odborníkov;
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3.2 Zoznam podmienok

13. domnieva sa, že na posilnenie dôvery spotrebiteľov vo vnútorný trh by bolo potrebné 
zaviesť opatrenia s vyššou úrovňou ochrany a zároveň zachovať priestor na pružné 
reagovanie s troma typmi podmienok: zakázanými (čierna listina), takými, ktoré údajne 
vytvárajú nekalé podmienky (šedá listina) a ostatnými podmienkami, ktorých 
nesprávnosť by spotrebiteľ mohol preukázať za pomoci súdneho postupu;

3.3 Dopad hodnotenia nekalosti podmienok

14. súhlasí s myšlienkou rozšíriť hodnotenie nekalosti podmienok na všetky ústredné 
podmienky zmluvy vrátane tých, ktoré sa týkajú základného predmetu a cenového 
hodnotenia;

4. Zabezpečenie účinkov zmluvy pri zanedbaní informačnej povinnosti

15. domnieva sa, že v tejto etape je príliš zložité stanoviť všeobecné predpisy v tejto oblasti, 
ktoré by zohľadnili vlastnosti každej zmluvy;

5. Právo odstúpiť od zmluvy

5.1 Trvanie a spôsoby výpočtu lehôt

16. zdôrazňuje potrebu zjednotenia spôsobov výpočtu lehoty, pričom treba uprednostniť 
kalendárny spôsob výpočtu, aby sa tak posilnila právna zabezpečenosť transakcií; 
považuje takisto za potrebné, aby ako východisko lehoty bol stanovený okamih, keď je 
spotrebiteľ schopný poskytnúť slobodný a jasný súhlas, teda okamih, keď má spotrebiteľ 
tovar v rukách;

17. domnieva sa však, že trvanie lehoty nesmie byť zjednotené, keďže lehoty majú rozličné 
ciele, a teda aj ich dĺžka má byť rozličná, a že v členských štátoch existujú rôzne tradície, 
ktoré sú pre členské štáty veľmi dôležité;

5.2 Uplatňovanie práva odstúpiť od zmluvy

18. zdôrazňuje, že dôvera spotrebiteľa vo vnútorný trh sa posilní, ak bude súčasťou 
horizontálneho nástroja možnosť, že spotrebiteľ môže akýmkoľvek spôsobom odstúpiť 
od zmluvy, pričom v prípade potreby bude musieť poskytnúť dôkaz o odstúpení od 
zmluvy; takisto sa domnieva, že horizontálny nástroj by mal potvrdiť, že spotrebitelia by 
nemali znášať iné náklady ako priame náklady na vrátenie tovaru;

6. Zavedenie všeobecných zmluvných prostriedkov nápravy

19. domnieva sa, že zavedenie všeobecných zmluvných prostriedkov nápravy presahuje 
rámec tejto revízie, keďže tento pojem spadá do oblasti európskeho zmluvného práva; 
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20. odporúča však, aby bol zavedený skupinový postup (collective redress), špecifický 
postup riešenia hromadných sťažností v oblasti spotrebiteľského práva;

7. Špecifické pravidlá predaja spotrebného tovaru

7.1 Typy predmetných zmlúv

21. nepovažuje za vhodné rozšíriť pravidlá týkajúce sa predaja spotrebného tovaru na zmluvy 
o dodávke digitálneho obsahu, keďže na tieto sa vzťahujú špecifické právne predpisy 
a softvér sa distribuuje na základe licencie, a nepredáva sa voľne;

7.2 Predaj použitého tovaru na verejných dražbách

22. navrhuje, aby táto otázka bola vyňatá z pôsobnosti horizontálneho nástroja a aby si štáty 
zachovali možnosť, že pojem spotrebného tovaru nezahŕňa použitý tovar predávaný na 
verejných dražbách; odporúča však, aby boli prijaté špecifické pravidlá pre internetové 
dražby;

7.3 Definícia dodávky a predpisy v oblasti prechodu nebezpečenstva

23. domnieva sa, že pojem dodávky a predpisy v oblasti prechodu nebezpečenstva sú úzko 
späté; navrhuje preto začleniť do horizontálneho nástroja jednotnú definíciu dodávky ako 
okamihu, keď sa spotrebiteľ fyzicky stáva vlastníkom tovaru, ibaže by sa zmluvné strany 
dohodli inak a prechod nebezpečenstva by stanovili v okamihu dodávky;

7.4 Súlad tovarov

24. domnieva sa, že horizontálny nástroj by mohol užitočne predĺžiť lehoty týkajúce sa 
nesúladu o obdobie, keď sa s tovarom z dôvodu opravy nehýbe; takisto sa domnieva, že 
horizontálny nástroj by mohol zabezpečiť predĺženie záručnej lehoty na čas, ktorý by sa 
začínal dátumom opravy;

25. zdôrazňuje však, že horizontálny nástroj by nemal zahŕňať špecifické pravidlá súvisiace 
s použitým tovarom, aby boli dodržané pravidlá prijaté členskými štátmi v súlade s ich 
vlastnými právnymi tradíciami;

7.5 Dôkazné bremeno

26. navrhuje rozšíriť princíp vyvrátiteľného predpokladu na celé trvanie zákonnej záručnej 
lehoty, keďže pre spotrebiteľa je ťažké dokázať existenciu nedostatku, zatiaľ čo odborník 
má k dispozícii potrebné technické alebo finančné prostriedky;

7.6 Reklamácia

7.6.1 Objednávka, v ktorej sa možno odvolávať na prostriedky nápravy
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27. domnieva sa, že horizontálny nástroj by mohol spotrebiteľovi umožniť slobodne si zvoliť 
spôsoby nápravy v prípade zlého vykonania, keďže odstúpenie od kúpno-predajnej 
zmluvy je vyhradené pre úplné nevykonanie zmluvy alebo pre zvlášť závažné porušenia 
zmluvy;

7.6.2. Oznamovanie nesúladu

28. považuje za vhodné, aby horizontálny nástroj odstránil jestvujúce rozpory, ktoré sú 
v súčasnosti zdrojom nejasností;

7.6.3 Priamy záväzok zodpovednosti výrobcu v prípade nesúladu

29. domnieva sa, že nie je potrebné zavádzať do horizontálneho nástroja priamu 
zodpovednosť výrobcov za nesúlad;

7.7 Obchodné záruky

30. zdôrazňuje, že súbor otázok týkajúcich sa obchodnej záruky (obsah, prechod, 
obmedzenie) nespadá do zákonného rámca, ale patrí do zásady zmluvnej voľnosti; 
domnieva sa preto, že tieto otázky by nemali byť súčasťou horizontálneho nástroja; 

IV. Zelená kniha a európske zmluvné právo

31. trvá na tom, že európske spotrebiteľské právo by sa malo ako celok začleniť do 
všeobecnej teórie zmluvného práva; domnieva sa však, že to neospravedlňuje odsunutie 
revízie acquis v spotrebiteľskej oblasti a že je potrebné dodržať kalendár vypracovania 
európskeho zmluvného práva; 

V. Reálne uplatňovanie spotrebiteľského práva

32. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť efektívnosť spotrebiteľského práva, aby spotrebitelia 
znova získali dôveru vo vnútorný trh; 

33. vyzýva Komisiu, aby zlepšila existujúci korpus spotrebiteľských predpisov a aby dbala 
na správne uplatňovanie a dodržiavanie platných pravidiel;

34. zaväzuje členské štáty, aby posilnili spoluprácu medzi svojimi vnútroštátnymi orgánmi 
poverenými uplatňovaním spotrebiteľského práva a aby uľahčili súdne sťažnosti alebo 
mimosúdne sťažnosti, ktoré spotrebiteľom umožňujú uplatniť ich práva na európskej 
úrovni;

35. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade, ako aj vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext – problematika

Zelená kniha Komisie o revízii spotrebiteľského acquis patrí do rámca záväzkov prijatých 
v rámci iniciatívy o lepšom zákonodarstve; zjednodušuje a dopĺňa už existujúci právny rámec 
a jej cieľom je dospieť k zavedeniu skutočného vnútorného trhu spotrebiteľov.

Zelená kniha je takisto centrom rozsiahlych prác zameraných na spotrebiteľa. V tomto smere 
spravodajkyňa zdieľa ideál, ktorý zelená kniha vyjadruje: môcť po jej realizovaní povedať 
európskym občanom: „je jedno, kde sa v EÚ nachádzate, vaše základné práva sú rovnaké“.

Revízia spotrebiteľského acquis a práca na európskom zmluvnom práve sú priamo späté. 
Tento tlak robí realizáciu zelenej knihy ešte zložitejšou, neospravedlňuje však odďaľovanie 
revízie z dôvodu zohľadnenia aj tak dosť nepresného kalendára vypracovania európskeho 
zmluvného práva. Treba však mať na pamäti, že niektoré koncepty sú súčasťou všeobecného 
zmluvného práva (dobrá viera, sťažnosť atď.).

Niektoré veci, ktoré Komisia konštatovala, sú celkom nepopierateľné a sú dostatočné na to, 
aby odôvodnili potrebu revízie. Vďaka rýchlemu rozvoju trhu a výskytu nových typov 
obchodných transakcií, ako je napríklad elektronické obchodovanie, sa existujúce právne 
predpisy stali zastaranými.

V tomto smere je potrebné poukázať na nejednotnosť zelenej knihy. Vylučuje z pôsobnosti 
revízie smernicu o elektronickom obchodovaní. Spravodajkyňa odporúča začleniť sem tento 
text, ako aj smernice o finančných službách na diaľku, spotrebiteľskom úvere a nekalých 
obchodných praktikách, keďže aj tieto sú súčasťou európskeho korpusu na ochranu 
spotrebiteľa.

Okrem toho rozdrobenosť právnych predpisov zapríčinená najmä veľkým manévrovacím 
priestorom, ktorý bol ponechaný členským štátom pri prijímaní právnych predpisov, 
spôsobuje nesúdržnosť a rozpory v právach a povinnostiach zmluvných strán zúčastňujúcich 
sa na obchodnej transakcii.

Je preto nevyhnutná modernizácia tohto právneho korpusu, aby sa tak prispelo k rozvoju 
vnútorného trhu a aby spotrebitelia, ako aj hospodárske subjekty mali väčšiu právnu istotu.

Reálne uplatňovanie spotrebiteľského práva však ostáva najväčším problémom, o ktorom 
zelená kniha nehovorí.

Najlepším spôsobom ako opäť nastoliť dôveru spotrebiteľov a hospodárskych subjektov je 
zabezpečenie účinnosti práva. Dôvod, pre ktorý spotrebitelia odmietajú uzatvárať zmluvy
mimo krajiny svojho bydliska, spočíva najmä v tom, že majú strach, že v prípade sporu 
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nedokážu uplatniť svoje práva. Je preto nanajvýš dôležité zaistiť ich lepšie realizovanie 
a uplatňovanie.

II. Legislatívny prístup

1. Výber kombinovaného prístupu

Záujem o objasnenie a zosúladenie vyžaduje prijatie horizontálneho právneho rámca, ktorý 
spojí otázky spoločné pre celok spotrebiteľskej oblasti. Výhodou tohto horizontálneho 
nástroja je jeho pružnosť: aby bolo možné čeliť novým trhovým podmienkam, bude 
jednoduchšie, ak sa zreviduje tento jediný nástroj, ako keby mali byť opätovne preskúmané 
mnohé smernice.

Niektoré otázky však ostávajú sektorovou záležitosťou a nemôžu patriť pod jednotný nástroj. 
Preto je nevyhnutný vertikálny prístup.

Spravodajkyňa preto odporúča zvoliť kombinovaný prístup.

2. Rozsah pôsobnosti horizontálneho nástroja

Podľa spravodajkyne sa horizontálny nástroj má uplatňovať v čo najširšej miere na všetky 
spotrebné zmluvy, či už ide o vnútroštátne alebo cezhraničné transakcie.

Vnucovať spotrebiteľovi rôzne právne režimy v závislosti od povahy transakcie by bolo 
v rozpore s cieľom revízie, pretože by sa tým celá oblasť stala ešte zložitejšou.

3. Miera harmonizácie

Právne predpisy Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa sa v súčasnosti riadia zásadou 
minimálnej harmonizácie, ktorá umožňuje členským štátom presadiť vyššiu úroveň ochrany, 
ako je úroveň stanovená smernicami.

Je neprijateľné, aby sa spotrebiteľ musel zrieknuť pravidla s vyššou mierou ochrany, ktoré mu 
bolo až do súčasnosti priznané. Navyše, prednosti maximálnej harmonizácie nie sú overené. 
Len nedávno prijatá smernica o nekalých obchodných praktikách, ktorá je jediným príkladom 
tohto druhu harmonizácie, ešte neposkytuje dostatočný časový odstup, aby bolo možné ju 
zhodnotiť.

Preto spravodajkyňa odporúča zvoliť kombinovaný prístup. Horizontálny nástroj by bol 
založený na maximálnej harmonizácii, zatiaľ čo sektorové nástroje – s výnimkou smerníc, 
ktoré už boli vypracované na základe maximálnej harmonizácie (ako napríklad smernica 
o nekalých obchodných praktikách) – by boli aj naďalej založené na minimálnej 
harmonizácii. Na začiatku môžeme ostať skromní a obmedziť sa na témy, v súvislosti 
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s ktorými existuje skutočný konsenzus, buď preto, že to súvisí s objektívnou nevyhnutnosťou 
trhu, alebo preto, že nie sú skutočné rozpory medzi jednotlivými národnými predpismi.

Tento prístup nevyhnutne vyvoláva otázku právneho režimu uplatňovaného v sektore, ktorý 
nie je úplne harmonizovaný. V záujme ochrany spotrebiteľa spravodajkyňa navrhuje túto 
formuláciu: „bez toho, aby tým bolo narušené uplatňovanie medzinárodných dohovorov 
o konflikte zákonov, zvlášť dohovoru Rím I, spotrebiteľa chránia ustanovenia zákona, ktorý 
platí v mieste jeho bydliska.“

III: Obsah horizontálneho nástroja

1. Definícia spotrebiteľa a odborníka

Spravodajkyňa odporúča, aby definícia spotrebiteľa zahŕňala iba fyzické osoby konajúce 
s cieľom, ktorý nie je súčasťou ich pracovnej činnosti.

Systematické vylučovanie právnických osôb z tohto pojmu je odôvodnené úsilím o jasnosť. Je 
potrebné stanoviť čo najobjektívnejšie kritériá: veľkosť podniku je pojem, ktorý sa môže 
vykladať rôznymi spôsobmi. Spravodajkyňa uprednostňuje negatívny prístup na základe 
účelu dohody, keďže sa zdá, že tento prístup prevažuje v práve Spoločenstva, ako aj v rámci 
národných právnych predpisov.

Keďže spotrebiteľ je chránený iba v prípade, že uzavrie zmluvu s odborníkom, spravodajkyňa 
odporúča vymedziť tento pojem jednoduchým a jasným spôsobom, aby sa skoncovalo 
s mnohosťou používaných pojmov (predajca, dodávateľ, distribútor). V tomto ohľade nie je 
potrebné rozlišovať podľa povahy vykonávanej činnosti (obchodná, priemyselná, 
remeselnícka, slobodná), keďže táto činnosť sa vykonáva ako činnosť odborníka. Je jasné, že 
odborník môže byť fyzickou alebo právnickou osobou.

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že zmluvy medzi súkromnými osobami sa majú 
pokladať za spotrebiteľské zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán koná prostredníctvom 
odborníka. Keď sa súkromná osoba obráti na odborného zástupcu, aby využila jeho technické 
a právne kompetencie, je logické, že jeho zmluvný partner musí byť chránený rovnako, ako 
keby uzavrel zmluvu s odborníkom.

2. Nekalé podmienky

Pôsobnosť

V súčasnosti sa ustanovenia týkajúce sa nekalých zmluvných podmienok uplatňujú iba na tie 
podmienky, ktoré boli predmetom individuálneho rokovania.
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Spravodajkyňa sa domnieva, že v niektorých prípadoch môže byť potrebné ochrániť 
spotrebiteľa pred podmienkami, ktoré boli predmetom individuálneho rokovania. Zmluvná 
voľnosť isteže musí ostať platným princípom, no spotrebiteľ nie vždy dokáže zmerať dopad 
svojich záväzkov zoči-voči odborníkovi s jeho technickými možnosťami.

Zoznamy

Zoznam, ktorý je pripojený v prílohe k tejto smernici, je iba informačný, takže jednotlivé 
členské štáty si ho môžu vykladať rôznymi spôsobmi. Aby sa posilnila dôvera spotrebiteľa vo 
vnútorný trh, spravodajkyňa odporúča zaviesť pružné opatrenia s vyšším stupňom ochrany:

– zakázané podmienky: krátky zoznam, charakterizujúci najvýraznejšie typy zmluvnej 
nerovnováhy,

– údajne nekalé podmienky: zoznam podmienok, ktorých bezchybnosť by odborník mohol 
preukázať,

– ostatné podmienky: všetky ďalšie podmienky, ktorých nekalosť by spotrebiteľ mohol 
preukázať súdnou cestou.

Dopad hodnotenia nekalosti podmienok

Spravodajkyňa odporúča, aby bolo hodnotenie nekalosti podmienok rozšírené na všetky 
ústredné podmienky zmluvy vrátane tých, ktoré sa týkajú hlavného predmetu a cenového 
odhadu. Niektoré poistné zmluvy obsahujú napríklad ustanovenia o vylúčení záruky, ktorých 
nekalosť môže byť na základe súčasných ustanovení odstránená, pretože práve záruka je 
predmetom takejto zmluvy.

4. Právo odstúpiť od zmluvy

Trvanie a spôsoby výpočtu

Spravodajkyňa odporúča zjednotiť spôsoby výpočtu lehoty, pričom sa vyjadruje v prospech 
kalendárneho výpočtu (tento výpočet zahŕňa aj sviatočné dni, ak sa líšia v jednotlivých 
členských štátoch).

Takisto je potrebné jednoznačným spôsobom stanoviť počiatočný moment lehoty. 
Spravodajkyňa navrhuje stanoviť tento moment do okamihu, keď je spotrebiteľ schopný 
poskytnúť slobodný a jasný súhlas, to znamená, keď má tovar v rukách.

Na druhej strane sa spravodajkyňa domnieva, že trvanie lehoty pravdepodobne nemôže byť 
jednotné. Členské štáty majú v tomto smere rozdielne tradície a uvádzajú, že tieto tradície sú 
pre ne dôležité. Lehoty zodpovedajú rozdielnym cieľom, ktoré isto odôvodňujú rozdielne 
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lehoty. V oblasti predaja na diaľku ide o to, aby mal spotrebiteľ možnosť rozhodnúť sa 
o tovare, ktorý v okamihu predaja nemá v držbe, zatiaľ čo pri podomovom predaji ide o to, 
aby mal spotrebiteľ možnosť prehodnotiť rozhodnutie, ktoré mohol prijať v situácii 
zaskočenia.

Spôsob výkonu

Medzi členskými štátmi a jednotlivými smernicami jestvujú výrazné rozdiely (obyčajný list, 
doporučený list, vrátanie tovaru). Takisto sa postupne rozvíjajú určité praktiky, ktoré majú za 
cieľ obmedziť výkon práva na odstúpenie od zmluvy (povinnosť prijať návratové číslo pred 
vrátením tovaru, povinnosť vrátiť tovar v pôvodnom nepoškodenom obale atď.). No vďaka 
rozvoju nových technológií by na vyjadrenie odstúpenia malo stačiť zaslanie obyčajného 
listu.

Podľa názoru spravodajkyne sa dôvera spotrebiteľa vo vnútorný trh výrazne posilní, ak 
horizontálny nástroj zavedie to, že spotrebiteľ bude môcť odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek 
spôsobom s tým, že bude musieť poskytnúť dôkaz o svojom odstúpení.

5. Predaj spotrebného tovaru

Definícia dodávky a predpisy v oblasti prechodu nebezpečenstva

V súčasnosti sa otázka toho, kto znáša riziko a následky poškodenia predaného tovaru, rieši 
v rôznych štátoch rôznym spôsobom. V niektorých prechádza riziko v momente uzavretia 
zmluvy na kupujúceho, v iných sa prechod nebezpečenstva uskutočňuje v momente dodávky.

Spravodajkyňa navrhuje začleniť tieto dve otázky spoločne do horizontálneho nástroja. Aby 
bola spotrebiteľovi poskytnutá primeraná ochrana, spravodajkyňa sa domnieva, že pod 
dodávkou by sa mal chápať okamih, keď sa tovar dostáva do fyzickej držby spotrebiteľa, 
ibaže by sa strany dohodli inak. Prechod nebezpečenstva sa teda uskutočňuje v momente 
dodávky.

Priamy záväzok zodpovednosti výrobcu v prípade nesúladu

Spravodajkyňa sa domnieva, že nie je potrebné, aby horizontálny nástroj zahrnul priamu 
zodpovednosť výrobcov za nesúlad. Smernica týkajúca sa niektorých aspektov predaja 
a záruky tovarov bola nedávno prijatá aj v niektorých členských štátoch, zatiaľ však 
neuplynul dostatočný čas, aby sme mohli zhodnotiť potrebu prípadných zmien.

Zdá sa, že zavedenie priamej zodpovednosti výrobcu vyvoláva určité právne ťažkosti, 
z ktorých niektoré patria do zmluvného práva (ako napríklad spochybnenie účinnosti zmlúv).


