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Úvod a zhrnutie

Návrh novej všeobecnej smernice o právach spotrebiteľov predstavuje najvýznamnejšiu 
zmenu v oblasti prístupu k právu spotrebiteľov v Európe, akú kedy Európska komisia 
predložila. Zjednocujú sa v ňom štyri súčasné právne predpisy Spoločenstva do jednotnej 
smernice o právach spotrebiteľov a uplatňuje sa zásada ich úplnej harmonizácie. Toto 
všeobecné ustanovenie je v rozpore so súčasným uplatňovaním úplnej harmonizácie 
v právnych predpisoch týkajúcich sa spotrebiteľov, ktorá sa s výnimkou nedávno zavedenej 
smernice o nekalých praktikách uplatňuje cielene a je obmedzená na príslušné odvetvie, ako 
je to v prípade smernice o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a novej smernice o časovom 
vymedzení používania ubytovacích zariadení, pričom v oboch prípadoch ju sprevádza veľké 
množstvo výnimiek.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) sa rozhodol vypracovať analýzu 
hodnotenia vplyvu Komisie s cieľom zistiť, či je návrh dostatočne podložený, a zorganizovať 
verejné vypočutie za účasti odborníkov a ďalších zúčastnených strán. Na základe veľkého 
množstva informácií poskytnutých zúčastnenými stranami výbor pripravil aj konzultácie 
online o kľúčových otázkach s cieľom štruktúrovane informovať o svojej práci.

Stručne povedané, členovia výboru IMCO zhodne podporujú dva ciele na vytvorenie 
jednotného trhu pre spotrebiteľov a podniky prostredníctvom zjednodušenia pravidiel pre 
podniky v 27 členských štátoch a zabezpečenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov pri 
prístupe k tovarom a službám. Napriek podpore týchto cieľov je dôležité analyzovať účinky 
návrhu v praxi vrátane jeho vplyvu na existujúce práva a opravné prostriedky a vyvážiť
povinnosti zakotvené vo vnútroštátnom práve. Ak má získať podporu verejnosti v celej 
Európe, musia sa jednoznačne ukázať jeho výhody pre všetky zúčastnené strany. V závere 
tohto dokumentu sa preto navrhuje množstvo nasledujúcich činností na pomoc zákonodarcom 
pri presadzovaní tohto návrhu.

Návrh Komisie a jeho ciele

Podstatou dvoch cieľov týkajúcich sa vnútorného trhu v spotrebiteľskej oblasti musí byť 
zabezpečenie:

i) dôvery spotrebiteľov vo vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov vo všetkých 27 
členských štátoch EÚ, a
ii) schopnosti veľkých aj malých podnikov poskytovať tovary a služby bez zbytočných 
prekážok spotrebiteľom v 27 členských štátoch Únie.

Tieto ciele potvrdzuje aj doterajšia práca Európskeho parlamentu v tejto oblasti vrátane 
uznesenia zo 6. septembra 2007 o Zelenej knihe o revízii spotrebiteľského acquis (Patrieovej 
správa).

Návrh Komisie týkajúci sa smernice o právach spotrebiteľov je výsledkom revízie 
spotrebiteľského acquis, ktorá sa začala v roku 2004 s cieľom zjednodušiť a skompletizovať 
súčasný regulačný rámec ochrany spotrebiteľov. Po uskutočnení konzultačného procesu a 
vypracovaní hodnotenia vplyvu Komisia predložila 8. októbra 2008 návrh smernice o právach 
spotrebiteľov, v ktorom sa zlučujú štyri súčasné smernice – o nekalých podmienkach 
v spotrebiteľských zmluvách (93/13/ES), o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru 
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a záruk na spotrebný tovar (99/44/ES), o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku 
(97/7/ES) a o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových 
priestorov (85/577/ES) do jednej „horizontálnej“ smernice zameranej na zjednodušenie 
a aktualizáciu súčasných pravidiel, odstránenie rozporov a medzier v predpisoch. Podľa 
názoru Komisie umožnia tieto zmeny zvýšenie dôvery spotrebiteľov a ochoty podnikov 
obchodovať cezhranične. Tento návrh je okrem aktualizovaných a revidovaných právnych 
predpisov v rámci odvetvia už prijatý aj v prípade smernice o časovo vymedzenom užívaní 
(2008/122/ES) a smernice o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (2008/48/ES). 

Vo svojom hodnotení vplyvu (SEK 2008/2547) Európska komisia uznáva, že hoci 
správnemu fungovaniu vnútorného trhu medzi podnikmi a spotrebiteľmi (B2C) stojí v ceste 
niekoľko praktických aj štrukturálnych prekážok (napríklad jazykové a logistické), najväčšou 
prekážkou pre vnútorný trh a dôveru spotrebiteľov v cezhraničný nákup je právna 
fragmentácia pravidiel pre B2C. Výbor IMCO vyzval Komisiu, aby predložila podrobnejšie 
hodnotenie vplyvu a reagovala na množstvo nedostatkov vnímaných zúčastnenými stranami; 
Komisia napríklad tvrdí, že právna fragmentácia predstavuje závažnú prekážku pre vnútorný 
trh, ale na dôkaz svojho tvrdenia nepredkladá okrem prieskumu Eurobarometer 2008 žiadne 
dôkazy. Pri hodnotení hospodárskeho vplyvu návrhu Komisia okrem toho zohľadňuje iba 
vplyv informačných požiadaviek. V hodnotení vplyvu sa majú tiež uvádzať celkové náklady a 
výhody návrhu a alternatívne možnosti vrátane predĺženia/skrátenia záručného obdobia, dĺžky 
lehoty na odstúpenie od zmluvy, poradia uplatňovania opravných prostriedkov, rozšírenia 
rozsahu zmlúv na diaľku a zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových priestorov, ako aj 
priamej zodpovednosti výrobcu. Komisia okrem toho neposkytla dostatočne podrobnú 
analýzu právnych dôsledkov návrhu; nebolo vypracované žiadne primerané hodnotenie 
vplyvu návrhu na vnútroštátne právne predpisy.

Väčšia pozornosť sa preto musí venovať zásadám subsidiarity a proporcionality. Bude 
potrebné úplne dokázať, akú pridanú hodnotu prinesie návrh spotrebiteľom a čo by sa mohlo 
dosiahnuť prostredníctvom činností jednotlivých vlád alebo vlád členských štátov. Ďalej je 
potrebné bližšie objasniť tvrdenie Komisie, že do pôsobnosti tejto smernice neboli začlenené 
určité práva existujúce vo vnútroštátnom zmluvnom práve, a to dokonca ani vtedy, ak sa 
týkajú spotrebiteľských zmlúv, ktoré sú začlenené do pôsobnosti smernice (pozri časť 
o nesúlade, strana 5). Ak je toto tvrdenie správne, návrh bude mať menší vplyv na otázku 
subsidiarity v príslušných oblastiach. Pokračujúcou fragmentáciou trhu vplyvom zadržania
týchto práv sa však spochybňuje vhodnosť opatrení na dosiahnutie cieľov návrhu. Má preto 
vplyv na otázku proporcionality.

Na základe týchto informácií a vzhľadom na všeobecný súhlas s náročnými cieľmi, ktoré sa 
týkajú vnútorného trhu v spotrebiteľskej oblasti, sa objavuje množstvo kľúčových aspektov. 

Posúdenie kľúčových aspektov návrhu

Úroveň harmonizácie

V návrhu sa stanovuje zásada úplnej harmonizácie. Harmonizácia sa týka pravidiel 
týkajúcich sa informácií, práva na odstúpenie od zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej 
mimo prevádzkových priestorov, práv spotrebiteľov vo vzťahu ku kúpnym zmluvám
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a nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách. 

V Patrieovej správe Európsky parlament zdôraznil, že úplná harmonizácia nesmie viesť 
k zníženiu úrovne ochrany spotrebiteľa, a preto vyzval na úplnú cielenú harmonizáciu, t. j. 
úplnú harmonizáciu určitých ustanovení, o ktorých sa rozhoduje v každom prípade 
individuálne. Európsky parlament okrem toho poukázal na to, že harmonizácia nesmie viesť 
k zníženiu úrovne ochrany spotrebiteľa dosiahnutej v rámci určitého vnútroštátneho práva.

Vo výbore IMCO sa diskutovalo o rozdielnych názoroch zúčastnených strán. Tie viedli k 
polarizácii vo vzťahu k návrhu v jeho aktuálnej podobe, pričom spoločenstvo podnikateľov 
väčšinou návrh presadzovalo a spotrebiteľské skupiny ho väčšinou odmietali. Väčšina 
podnikateľských združení podporuje úplnú alebo úplnú cielenú harmonizáciu. Podľa ich 
názoru sa zvýšením ochoty realizovať cezhraničné transakcie, ako aj znížením 
administratívneho zaťaženia a nákladov na dosiahnutie zhody pre obchodníkov, prispeje 
k zlepšeniu činnosti vnútorného trhu a k jeho lepšej konkurencieschopnosti. Väčšina 
spotrebiteľských združení podporuje minimálnu harmonizáciu, pričom argumentujú tým, že 
návrh ovplyvní už dosiahnuté práva, ktoré tvoria súčasť acquis Spoločenstva, a že ich 
oklieštenie je neprijateľné. Zástupcovia spotrebiteľov zastávajú názor, že vplyv úplnej 
harmonizácie bude neprimeraný a neúmerný vzhľadom na stanovené ciele návrhu. 

Rozsah pôsobnosti 

Smernica o právach spotrebiteľa sa zaoberá kúpnymi zmluvami na tovary a služby medzi 
podnikmi a spotrebiteľmi (B2C). Vo všeobecnosti sa týka všetkých kúpnych zmlúv, t. j. 
nákupov v obchode, na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Na finančné služby sa 
vzťahujú iba pravidlá o nekalých zmluvných podmienkach a na hypotéky alebo iné pôžičky 
na nehnuteľnosti dohodnuté v domácnosti spotrebiteľa sa vzťahujú pravidlá o predaji mimo 
prevádzkových priestorov. Podobne aj na časovo vymedzené používanie a balík cestovných 
služieb sa vzťahujú iba pravidlá o nekalých zmluvných podmienkach. 

Vyskytlo sa množstvo konkrétnych obáv týkajúcich sa pôsobnosti tejto smernice. Niekoľko 
zástupcov podnikov vyzvalo na začlenenie doložky, v ktorej by sa jasne stanovovalo, že 
smernica sa netýka transakcií medzi podnikmi. Poskytovatelia malých pôžičiek spotrebiteľom 
žiadali, aby sa v právnych predpisoch jasne vymedzovala uplatniteľnosť smernice 
o spotrebiteľských úveroch na sumy nižšie ako minimálna hodnota. Niektorí zástupcovia 
podnikov sa obávali uplatňovania ustanovení smernice o zmluvách uzatváraných mimo 
prevádzkových priestorov na malé transakcie. Spotrebiteľské organizácie nesúhlasili 
s vylúčením digitálnych výrobkov z ustanovení, pretože to považovali za znehodnotenie 
nadčasovosti návrhu. Podniky vyvíjajúce činnosti v digitálnej oblasti toto vylúčenie však 
podporovali a argumentovali, že s licencovanými výrobkami sa nemá zaobchádzať ako 
s ostatnými tovarmi. Zúčastnené strany z podnikateľských aj spotrebiteľských organizácií 
vyjadrili poľutovanie nad vylúčením balíka cestovných služieb z pôsobnosti smernice.

Navrhované definície pojmov „spotrebiteľ“ a „obchodník“ boli vo všeobecnosti 
zúčastnenými stranami prijaté dobre. Fyzické osoby vystupujúce ako súkromní spotrebitelia 
a obchodné subjekty žiadali objasnenie termínu „zmiešané použitie“. Mali by sa zaviesť aj 
osobitné ustanovenia týkajúce sa zraniteľných spotrebiteľov alebo neziskových organizácií. 
Vypracovať by sa mala ďalšia analýza navrhovaných definícií, keďže významne ovplyvňujú 
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pôsobnosťť právnych predpisov Spoločenstva v oblasti vzťahov medzi podnikmi a 
spotrebiteľmi.

Spotrebiteľské informácie a právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku alebo zmluvy 
uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov 

V prípade zmlúv na diaľku a zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových priestorov je právo na 
odstúpenie harmonizované na obdobie štrnástich dní. V návrhu sa poskytuje aj 
normalizovaný formulár odstúpenia. Zavedenie harmonizovanej metódy výpočtu obdobia 
odstúpenia vo všeobecnosti vítajú r ô z n e  skupiny zúčastnených strán. Niekoľko 
spotrebiteľských organizácií nepodporilo zavedenie požiadavky, aby spotrebiteľ svoje 
odstúpenie oznámil na trvalom nosiči. Spotrebiteľské skupiny tiež spochybnili zoznam 
výnimiek z práva na odstúpenie, akými sú výnimky v podobe služieb, ktoré sa začali 
poskytovať počas obdobia odstúpenia.

V oblasti predĺženia obdobia odstúpenia sa v prípade chýbajúcich informácií názory líšili; 
podnikateľské organizácie sa obávali možných strát vyplývajúcich z odstupovania 
spotrebiteľov od zmlúv v predĺženom období, zatiaľ čo spotrebiteľské organizácie žiadali 
prísnejšie sankcie.

Nesúlad 

V návrhu sa ponecháva zásada zodpovednosti obchodníka voči spotrebiteľovi počas obdobia
dvoch rokov v prípade nesúladu tovaru so zmluvou. Vzhľadom na to, že v návrhu sa 
uplatňuje úplná harmonizácia, znamenalo by to skrátenie obdobia zodpovednosti pre 
množstvo členských štátov, v ktorých sa umožňuje dlhšie obdobie, a to napríklad šesť rokov 
a v niektorých prípadoch až neurčitý čas. Niektoré spotrebiteľské skupiny sa obávali, že 
skrátením tohto obdobia sa zníži počet obchodných dohôd s predĺženou zárukou 
poskytovaných spotrebiteľom. Touto problematikou sa zaoberá aj štúdia zadaná výborom 
IMCO, v ktorej sa uvádza, že opravné prostriedky pre spotrebiteľov sa v praxi po uplynutí 
počiatočného obdobia šiestich mesiacov, počas ktorého leží dôkazné bremeno na 
obchodníkovi, obmedzujú.

Niektoré spotrebiteľské a obchodné organizácie žiadali v návrhu zavedenie priamej 
zodpovednosti výrobcu.

Hierarchia opravných prostriedkov dostupných pre spotrebiteľov v prípade nesúladu 
vyvolala množstvo reakcií. Spotrebiteľské organizácie dôrazne protestujú proti tomu, že 
voľba opravných prostriedkov sa ponechala na obchodníkov, a uprednostňujú možnosť voľby 
spotrebiteľa medzi poskytnutím opravy, vrátením peňazí alebo výmenou tovaru.

Mnohé zúčastnené strany vyjadrili mimoriadne obavy týkajúce sa nejasnosti vzťahu medzi 
úplne harmonizovanými ustanoveniami tohto návrhu a opravnými prostriedkami existujúcimi 
vo všeobecnom vnútroštátnom zmluvnom práve, ako napríklad právom na odmietnutie 
uplatňovanom v Spojenom kráľovstve a zárukou v prípade skrytých závad uplatňovanou vo 
Francúzsku. Táto problematika, ako je vysvetlená vyššie v rámci zásad subsidiarity 
a proporcionality, zostáva naďalej kľúčovým bodom návrhu, ktorý vyžaduje podrobnejšiu 
analýzu.



PE423.778v02-00 6/7 DT\782960SK.doc

SK

Nekalé zmluvné podmienky

Návrhom sa aktualizuje ustanovenie smernice 93/13/EHS. Vzťahuje sa na nekalé zmluvné 
podmienky, ktoré neboli individuálne dohodnuté, čiže štandardné zmluvné podmienky. Návrh 
obsahuje dva zoznamy nekalých podmienok. Príloha II obsahuje zoznam podmienok, ktoré sa 
za každých okolností považujú za nekalé – čierna listina. Príloha III obsahuje zoznam 
podmienok, ktoré sa považujú za nekalé, kým obchodník nedokáže opak – šedá listina. Tieto 
listiny sa budú uplatňovať vo všetkých členských štátoch a môžu sa meniť a dopĺňať iba 
komitologickým postupom. 

Spotrebiteľské aj obchodné organizácie zhodne vyjadrili obavy týkajúce sa nejasnej 
interakcie medzi týmito úplne harmonizovanými listinami a existenciou odlišných právnych 
predpisov, usmernení a právnych a administratívnych postupov v členských štátoch. Rovnaké 
obavy boli vyjadrené v správe Európskeho parlamentu o transpozícii a vykonávaní smernice 
o nekalých obchodných praktikách, v ktorej sa prijíma rovnaký prístup harmonizovaných 
čiernych a šedých listín Spotrebiteľské skupiny sa obávali najmä straty flexibility v tejto 
oblasti na vnútroštátnej úrovni.

Alternatívne možnosti navrhované zúčastnenými stranami

V konzultáciách online boli zúčastnené strany vyzvané, aby vyjadrili svoje názory na to, ako 
zlepšiť návrh Komisie, a aké alternatívy by prípadne uprednostnili. Výsledkom je množstvo 
nápadov, ktoré si zaslúžia ďalšie preskúmanie a analýzu. Niektoré z týchto možností sa 
zvažovali v hodnotení vplyvu vypracovanom Komisiou, ale vzhľadom na obavy týkajúce sa 
poskytnutých dôkazov v tomto hodnotení a na reakciu niektorých skupín zúčastnených strán 
by sa tieto možnosti mali ešte podrobnejšie zvážiť. Ide o tieto možnosti:

- uplatňovanie úplnej harmonizácie, ale s výrazným posilnením práv spotrebiteľov, 
aby sa uplatňovali osvedčené postupy zakotvené v právnych predpisoch všetkých 
členských štátov s cieľom zabezpečiť zachovanie všetkých účinných práv,

- uplatňovanie minimálnej harmonizácie s výrazným posilnením práv 
spotrebiteľov, aby sa uplatňovali osvedčené postupy zakotvené v právnych 
predpisoch všetkých členských štátov, čím sa de facto umožní harmonizácia,

- zmiešaný prístup alebo cielená úplná harmonizácia iba pre najdôležitejšie 
horizontálne prvky, ako napríklad výpočet v prípade práva na odstúpenie od 
zmluvy a definície,

- tzv. prístup „modrého tlačidla“, pri ktorom sa ustanovenia smernice ponúkajú ako 
voliteľný 28. režim pre cezhraničné transakcie medzi podnikom a spotrebiteľom, 
pričom spotrebiteľ a obchodník s nimi musia výslovne súhlasiť,

- prijatie prístupu používaného v rámci smernice o spotrebiteľských úveroch, 
v ktorom sa kombinuje úplná harmonizácia s výraznou flexibilitou členského 
štátu v oblasti regulačných možností, ktoré môže uplatňovať, alebo

- zachovanie štyroch súčasných smerníc, ktoré sa podľa potreby jednotlivo 
zrevidujú a budú viac zamerané na presadzovanie práv, vzdelávanie spotrebiteľov 
a zvyšovanie informovanosti.
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Nasledujúce činnosti

V tomto dokumente sa skúmajú problematické oblasti, na ktoré upozornili zúčastnené strany, 
a analýzy doposiaľ realizované výborom IMCO. V otázke cieľov týkajúcich sa zjednodušenia 
prístupu podnikov na vnútorný trh a zabezpečenia dôvery spotrebiteľov vo vnútorný trh, a to 
najmä pri súčasnej hospodárskej kríze, panuje do veľkej miery zhoda. Zostávajú však otázky 
týkajúce sa najlepšieho spôsobu dosiahnutia týchto cieľov v praxi. Preto je ešte dôležité 
dosiahnuť toto:

- objasnenie vzťahu medzi úplne harmonizovanými ustanoveniami navrhovanej 
smernice a všeobecnými opravnými prostriedkami dostupnými podľa 
vnútroštátneho zmluvného práva,

- vypracovanie analýzy praktických vplyvov návrhu na práva spotrebiteľov vo 
všetkých členských štátoch na základe spolupráce Komisie a členských štátov,

- objasnenie vzájomného vzťahu medzi návrhom a súčasnými právnymi predpismi 
Spoločenstva, najmä smernicou o nekalých obchodných praktikách, smernicou 
o elektronickom obchode, smernicou o službách a nariadením Rím I, ako aj 
navrhovaným koordinovaným rámcom pre reguláciu,

- hodnotenie ex post smernice o nekalých obchodných praktikách s cieľom 
analyzovať uplatňovanie úplnej harmonizácie v rámci všeobecnej horizontálnej 
smernice,

- ďalšie práce realizované Komisiou v oblasti hodnotenia vplyvu s cieľom úplne 
analyzovať tento návrh a predložené alternatívne prístupy a predložiť ich prínosy 
a náklady a

- dialóg medzi zúčastnenými stranami podporovaný Parlamentom aj Komisiou 
s cieľom dosiahnuť konsenzus v oblasti opatrení potrebných na dosiahnutie 
vzájomných praktických výhod pre podniky aj pre spotrebiteľov.


