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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže zmluvné právo je základom všetkých vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa 
správania podnikov a spotrebiteľov na svojich trhoch; keďže vnútorný trh je 
v dôsledku 27 rôznych právnych poriadkov a z dôvodu rizík a nákladov spojených 
s cezhraničnými transakciami stále roztrieštený,

B. keďže zo spoločného európskeho zmluvného práva majú prospech najmä spotrebitelia, 
pretože môžu v plnej miere využívať výhody vyplývajúce z vnútorného trhu,

C. keďže Komisia vo svojej zelenej knihe1 predstavila početné možnosti podoby nástroja 
európskeho zmluvného práva, ktoré by EÚ mohli pomôcť pri zotavovaní sa 
z hospodárskej krízy, rozvoji podnikania a posilňovaní dôvery občanov v spoločný trh,

D. keďže rokovania o smernici o ochrane spotrebiteľov2 odhalili ťažkosti a obmedzenia 
v úsilí o harmonizáciu v oblasti zmluvného práva, pričom sa však neohrozil spoločný 
záujem o zabezpečenie vysokého štandardu ochrany spotrebiteľa v Európe,

E. keďže konečný výsledok tohto procesu – európske zmluvné právo – musí byť 
dôkladne premyslený, v prípade potreby upravený a formálne ho musí schváliť 
európsky zákonodarca, aby mal politickú legitimitu a podporu,

1. víta otvorenú diskusiu o zelenej knihe a vyjadruje želanie, aby príslušné oddelenia 
Komisie uskutočnili dôkladnú analýzu výsledku tejto konzultácie;

2. zastáva názor, že rozvoj voliteľného európskeho zmluvného práva by mohol 
významne prispieť k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu a že za jeho právnu povahu 
a vecný rozsah pôsobnosti by mali v konečnom dôsledku zodpovedať Parlament 
a Rada;

3. zastáva názor, že európske zmluvné právo je uzavretou a doplnkovou ponukou pre 
cezhraničné zmluvy, pričom sa členským štátom ponecháva možnosť stanoviť, či je 
uplatniteľné aj na vnútroštátne zmluvy;

4. je presvedčený, že spoločné európske zmluvné právo je zlepšením fungovania 
vnútorného trhu, pričom sa nedotýka zmluvného práva jednotlivých členských štátov;

5. domnieva sa, že vhodný právny základ nástroja upravujúceho zmluvy medzi podnikmi 
(B2B) a zmluvy medzi podnikmi a spotrebiteľmi (B2C) možno nájsť v článkoch 114 
a 169 alebo 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

                                               
1 KOM(2010)0348.
2 KOM(2008)0614.
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6. konštatuje, že v prípade zmlúv medzi podnikmi a zmlúv medzi podnikmi 
a spotrebiteľmi by sa malo usilovať o rozdielnu úpravu zmluvného práva, a to z úcty 
k spoločným tradíciám vnútroštátnych právnych poriadkov a s osobitným sústredením 
sa na ochranu slabších zmluvných partnerov, teda spotrebiteľov;

7. zdôrazňuje, že je obzvlášť dôležité uľahčiť elektronický obchod v EÚ, ktorý je 
v dôsledku rôznorodých vnútroštátnych poriadkov v oblasti zmluvného práva 
nedostatočne rozvinutý a podniky a spotrebitelia ho opodstatnene vnímajú ako 
potenciálnu hnaciu silu budúceho rastu; 

8. poukazuje na to, že jednotlivé prvky práva upravujúceho spotrebiteľské zmluvy sú už 
obsiahnuté v rozličných európskych právnych predpisoch, a mali by sa teda zhrnúť 
do jednotného európskeho zmluvného práva; upozorňuje ďalej na to, že tieto už 
existujúce právne predpisy poukazujú na nutnosť jasne členenej a jednotnej právnej 
úpravy, ktorá bude z pohľadu spotrebiteľa ľahko rozpoznateľná;

9. domnieva sa, že oblasť  pôsobnosti európskeho zmluvného práva by sa mala 
sústreďovať na zásady zmluvy, pričom sa v prípade spotrebiteľských zmlúv javí 
vhodné zamerať sa na právo v oblasti kúpy, prípadne služieb a zmlúv o diele a zahrnúť 
pritom do všeobecnej časti pravidlá o vymedzení zmluvy, predzmluvných 
povinnostiach, vykonaní zmluvy, zastupovaní, dôvodoch neplatnosti, výklade zmluvy, 
plnení zmluvy, právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy, predovšetkým 
záručných právach, práve na odstúpenie, vypovedaní, premlčacej lehote atď.;

10. je presvedčený, že právny predpis by mal byť vyvážený, ako aj jednoduchý, jasný, 
transparentný, ľahko používateľný a nemal by obsahovať nejasné právne pojmy, aby 
mu rozumeli najmä európski spotrebitelia, pričom by sa mali zohľadniť možné záujmy 
oboch (prípadne viacerých) partnerov každej zmluvy;

11. poukazuje na to, že spotrebiteľ musí s uplatnením európskych právnych predpisov 
výslovne súhlasiť a že tieto predpisy nesmú byť uvedené implicitne, napr. 
prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok;

12. zastáva názor, že európske zmluvné právo musí v oblasti zmlúv medzi podnikmi a 
spotrebiteľmi poskytovať veľmi vysokú mieru ochrany spotrebiteľa a v prípade, že 
členské štáty zaručia ešte vyššiu ochranu spotrebiteľa, je nutné na to explicitne 
upozorniť v prílohe príslušného právneho predpisu;

13. zdôrazňuje, že konečným preverením každého finálneho nástroja je samotný vnútorný 
trh; vyzýva Komisiu, aby zvážila spôsoby, ako čo najlepšie posúdiť možné dôvody 
jeho dobrovoľného používania podnikmi a spotrebiteľmi; zdôrazňuje, že je 
nevyhnutné zabezpečiť pravidlá o poskytovaní adekvátnych informácií o existencii 
a fungovaní tohto nástroja pre všetky prípadné zainteresované a dotknuté subjekty 
(vrátane vnútroštátnych súdov). 


