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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o právach spotrebiteľov – Kapitola I – III (prvé znenie)
(KOM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0614),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0349/2008),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
zo 16. decembra 20091,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a na stanoviská 
Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 



PE442.789v02-00 6/29 PR\818460SK.doc

SK

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o právach spotrebiteľov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva fungovaní Európskej únie, 
a najmä na jej článok 95 114,

so zreteľom na návrh Komisie2,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru3,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy4,

keďže:

(1) V smernici Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu spotrebiteľa 
pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov5, smernici Rady 
93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách6, 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane 
spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku7, smernici Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk 
na spotrebný tovar8 sa stanovuje niekoľko zmluvných práv spotrebiteľov.

(2) Uvedené smernice sa na základe skúseností preskúmali s cieľom zjednodušiť 
a aktualizovať platné pravidlá, odstrániť rozdiely a vyplniť neželané medzery 

                                               
* Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou 
kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím textu.
Technické korekcie a úpravy, ktoré vykonali útvary Parlamentu: nový alebo nahradený text je 
vyznačený jednoduchou kurzívou a vypustenia sa označujú preškrtnutím textu.
2 Ú. v. EÚ C, , s. .
3 Ú. v. EÚ C, , s. .
4 Ú. v. ES C, , s. .
5 Ú. v. EÚ L 372, 31. 12. 1985, s. 31.
6 Ú. v. EÚ L 95, 21. 4. 1993, s. 29.
7 Ú. v. EÚ L 144, 4. 6. 1997, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 
2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).
8 Ú. v. EÚ L 171, 7. 7. 1999, s. 12.
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v pravidlách. Toto preskúmanie ukázalo, že je vhodné nahradiť uvedené štyri smernice 
jednou smernicou. V tejto smernici by sa zodpovedajúcim spôsobom mali stanoviť 
štandardné pravidlá týkajúce sa spoločných aspektov a odstrániť prístup spočívajúci 
v minimálnej harmonizácii stanovený v predchádzajúcich smerniciach, podľa ktorého 
mohli členské štáty ponechať v platnosti alebo prijať prísnejšie vnútroštátne pravidlá.

(3) V článku 153 ods. 1 a ods. 3 písm. a) zmluvy sa ustanovuje, že Spoločenstvo prispieva 
k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa prostredníctvom opatrení 
prijímaných podľa článku 95 zmluvy.

(4) V súlade s článkom 14 ods. 2 zmluvy vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných 
hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, služieb a sloboda usadiť sa. 
Harmonizácia určitých aspektov zmluvného práva v oblasti ochrany spotrebiteľa je 
potrebná na podporu skutočného spotrebiteľského vnútorného trhu vytvorením 
správnej rovnováhy medzi vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa 
a konkurencieschopnosťou podnikov pri zabezpečení dodržiavania zásady 
subsidiarity.

(5) Cezhraničný potenciál predaja na diaľku, ktorý by mal byť jedným z hlavných 
hmatateľných výsledkov vnútorného trhu, spotrebitelia nevyužívajú v plnej miere. 
V porovnaní so značným nárastom domáceho predaja na diaľku za niekoľko 
posledných rokoch bol rast cezhraničného predaja na diaľku obmedzený. Rozdiel je 
výrazný najmä pokiaľ ide o internetový predaj, ktorý má vysoký potenciál ďalšieho 
rastu. Cezhraničný potenciál zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov 
(priamy predaj) je obmedzený niekoľkými faktormi, vrátane rôznych vnútroštátnych 
pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa uložených výrobnému odvetviu. V porovnaní 
s nárastom domáceho priameho predaja za posledných niekoľko rokov, najmä 
v sektore služieb (napr. verejné služby), počet spotrebiteľov využívajúcich tento kanál 
cezhraničného nákupu zostal nízky. V nadväznosti na rast podnikateľských príležitostí 
v mnohých členských štátoch, malé a stredné podniky (vrátane jednotlivých 
podnikateľov) alebo zástupcovia spoločností zaoberajúcich sa priamym predajom by 
sa mali vo väčšej miere usilovať hľadať podnikateľské príležitosti v iných členských 
štátoch, najmä v pohraničných regiónoch. Úplná harmonizácia informácií 
pre spotrebiteľov a práva na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo 
prevádzkových priestorov preto prispeje k lepšiemu fungovaniu spotrebiteľského 
vnútorného trhu.

(6) Právne predpisy členských štátov týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv vykazujú 
zreteľné rozdiely, ktoré môžu spôsobovať značné narušenie hospodárskej súťaže 
a prekážky pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu. V existujúcich právnych 
predpisoch Spoločenstva v oblasti spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku 
alebo mimo prevádzkových priestorov, spotrebiteľského tovaru a záruk, ako aj 
neprijateľných zmluvných podmienok sa stanovujú minimálne normy 
pre harmonizáciu právnych predpisov umožňujúcich členským štátom naďalej 
uplatňovať alebo zaviesť prísnejšie opatrenia, ktoré zabezpečujú vyššiu úroveň 
ochrany spotrebiteľa na danom území. Navyše mnohé otázky sú v smerniciach 
upravené nejednotne alebo sa ponechávajú otvorené. Tieto otázky riešili členské štáty 
rôzne. V dôsledku toho sa vnútroštátne ustanovenia implementujúce smernice 
o zmluvnom práve v oblasti ochrany spotrebiteľa značne líšia.
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(7) Tieto rozdiely vytvárajú na vnútornom trhu značné prekážky, ktoré majú vplyv 
na podniky a spotrebiteľov. Zvyšujú náklady na súlad s pravidlami pre podniky, ktoré 
chcú predávať tovar alebo poskytovať služby v zahraničí. Fragmentácia takisto 
podkopáva dôveru spotrebiteľov vo vnútorný trh. Negatívny vplyv na dôveru 
spotrebiteľov posilňuje rozdielna úroveň ochrany spotrebiteľa v Spoločenstve. Tento 
problém je vzhľadom na nový vývoj na trhu osobitne naliehavý.

(8) Úplná harmonizácia niektorých kľúčových regulačných aspektov podstatne zvýši 
právnu istotu pre spotrebiteľov i podniky. Spotrebitelia aj podniky sa budú môcť 
spoliehať na jednotný regulačný rámec založený na jasne vymedzených právnych 
pojmoch upravujúcich určité aspekty zmlúv uzatváraných medzi podnikmi 
a spotrebiteľmi v celom Spoločenstve. Výsledkom bude odstránenie prekážok 
vyplývajúcich z fragmentácie pravidiel a dokončenie vnútorného trhu v tejto oblasti. 
Tieto prekážky sa môžu odstrániť iba ustanovením jednotných pravidiel na úrovni 
Spoločenstva. Navyše spotrebitelia budú môcť čerpať výhody z vysokej spoločnej 
úrovne ochrany v celom Spoločenstve.

(9) Oblasť harmonizovaná touto smernicou by mala zahŕňať určité aspekty zmlúv medzi 
podnikmi a spotrebiteľmi. Ide o pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré musia byť 
poskytnuté pred uzatvorením zmluvy a počas plnenia zmluvy, práva na odstúpenie 
od zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov, osobitných 
spotrebiteľských práv v prípade kúpnych zmlúv a neprijateľných zmluvných 
podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

(10) Ustanoveniami tejto smernice by nemalo byť dotknuté nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky 
(Rím I)9.

(11) Existujúce právne predpisy Spoločenstva o poskytovaní finančných služieb 
spotrebiteľom obsahujú viaceré pravidlá o ochrane spotrebiteľa. Z tohto dôvodu sa 
ustanovenia tejto smernice vzťahujú na zmluvy týkajúce sa finančných služieb len 
vtedy, ak je to nevyhnutné na vyplnenie regulačných medzier.

(12) Nové vymedzenie pojmu „zmluva uzatvorená na diaľku“ by sa malo vzťahovať 
na všetky prípady, keď sú kúpne zmluvy a zmluvy o službách zmluvy o dodaní tovaru 
alebo poskytnutí služby uzatvorené bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán a za 
použitia výlučne jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku 
(napríklad objednávka elektronickou poštou, internetom, telefónom alebo faxom). To 
by malo vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých obchodníkov zaoberajúcich sa 
predajom na diaľku. Mala by sa tým takisto zvýšiť právna istota v porovnaní so 
súčasným vymedzením vyžadujúcim existenciu organizovaného systému predaja na 
diaľku, ktorý obchodník prevádzkuje, až do uzatvorenia zmluvy.

(13) Konkrétne okolnosti, za ktorých bola uskutočnená ponuka alebo dohodnutá zmluva, 
by nemali mať pri vymedzení pojmu „zmluva uzatvorená na diaľku“ význam. 
Spotrebitelia by nemali prichádzať o ochranu z dôvodu, že obchodník je príležitostný 
predajca na diaľku alebo že využíva organizovaný systém prevádzkovaný treťou 
stranou, ako napríklad online platforma. Podobne transakcia dohodnutá osobne medzi 
obchodníkom a spotrebiteľom mimo prevádzkových priestorov by mala byť zmluva 
na diaľku, ak bola zmluva následne uzatvorená výlučne použitím prostriedkov 

                                               
9 Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008, s. 6.
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komunikácie na diaľku, ako je internet alebo telefón. V prípade obchodníkov by 
jednoduchšie vymedzenie pojmu „zmluva uzatvorená na diaľku“ malo zvýšiť právnu 
istotu a ochrániť ich pred nekalou hospodárskou súťažou.

(14) Zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov by sa mala vymedziť ako zmluva 
uzatvorená so súčasnou fyzickou prítomnosťou obchodníka a spotrebiteľa mimo 
prevádzkových priestorov, napríklad v dome spotrebiteľa alebo na jeho pracovisku. 
Spotrebitelia sa prechodne mimo prevádzkových priestorov cítia pod psychologickým 
tlakom nachádzajú v osobitnej situácii, ktorá sa odlišuje od podmienok v obchode, 
napríklad z psychologického hľadiska a vzhľadom na možnosti porovnania tovaru 
a služieb bez ohľadu na to, či si návštevu obchodníka vyžiadali alebo nie. Okrem toho, 
s cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, keď sú spotrebitelia oslovovaní mimo 
prevádzkových priestorov a zmluva je dohodnutá napríklad v dome spotrebiteľa, ale 
uzatvorená v obchode, by sa takáto zmluva mala považovať za zmluvu uzatvorenú 
mimo prevádzkových priestorov.

(15) Prevádzkové priestory by mali zahŕňať priestory v akejkoľvek forme (napríklad 
obchody alebo nákladné automobily), ktoré slúžia ako stále miesto podnikania 
obchodníka. Stánky na trhoch a veľtrhoch by sa mali považovať za prevádzkové 
priestory, aj keď ich obchodníci používajú len dočasne. Ostatné priestory, ktoré sú 
prenajaté iba na krátky čas a kde obchodník nemá sídlo (napríklad hotely, reštaurácie, 
konferenčné centrá, kiná prenajaté obchodníkmi, ktorí tam nemajú sídlo), by sa nemali 
považovať za prevádzkové priestory. Podobne všetky verejné priestory vrátane 
verejnej dopravy alebo verejných zariadení, ako aj súkromné obydlia alebo 
pracoviská, by sa nemali považovať za prevádzkové priestory.

(16) K trvalým nosičom by mali patriť najmä  Vymedzenie pojmu „trvalé médium“ by 
malo zahŕňať najmä dokumenty papier, USB kľúče, CD-ROMy, DVD, pamäťové 
karty a pevné disky počítačov pevný disk počítača, na ktorých je uložená elektronická 
pošta alebo súbory zabezpečené v podobe, ktorú nemožno upraviť alebo súbory vo 
formáte pdf. Elektronická pošta a internetové stránky ako také by nemali byť 
trvalými nosičmi. 

(17) Spotrebitelia by mali mať nárok na získanie informácií o zmluve pred jej uzatvorením 
zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Obchodníci by 
však už nemuseli poskytovať informácie, ktoré sú už zjavné z kontextu. Napríklad pri 
transakcii v prevádzkových priestoroch môže byť hlavná charakteristika produktu, 
totožnosť obchodníka a podmienky dodania zjavné z kontextu. Pri transakciách na 
diaľku a pri transakciách mimo prevádzkových priestorov by mal obchodník vždy 
poskytnúť informácie o podmienkach platby, dodania, plnenia a vybavovania 
sťažností, keďže tieto informácie nemusia byť zjavné z kontextu.

(18) Obchodníci by mali byť povinní vopred informovať spotrebiteľov o akýchkoľvek 
podmienkach, na základe ktorých platia spotrebitelia obchodníkovi zálohu, vrátane 
podmienok, na základe ktorých je zablokovaná určitá suma na kreditnej alebo debetnej 
karte spotrebiteľov.

(19) V prípade verejných dražieb, vzhľadom na charakter a tradíciu tejto metódy predaja, 
môže dražiteľ namiesto poštovej adresy a totožnosti predajcu, v mene ktorého tovar 
predáva, uviesť svoje vlastné kontaktné údaje.
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(20) Spotrebiteľ by mal vedieť, či zmluvu uzatvára s obchodníkom alebo 
so sprostredkovateľom konajúcim v mene iného spotrebiteľa, keďže v tom druhom 
v prípade sa na spotrebiteľa nemusí vzťahovať ochrana podľa tejto smernice. 
Sprostredkovateľ by mal preto informovať o tejto skutočnosti a jej dôsledkoch. Pojem 
sprostredkovateľ by sa nemal vzťahovať na platformy obchodujúce online, ktoré 
neuzatvárajú zmluvy v mene alebo z poverenia tretej strany.

(21) V prípade zmlúv na diaľku by sa mali požiadavky na informácie upraviť s cieľom 
zohľadniť technické obmedzenia určitých médií, ako sú obmedzenia počtu znakov 
na obrazovkách určitých mobilných telefónov alebo časové obmedzenia televíznych 
reklamných šotov. V tomto prípade by mal byť obchodník v súlade s minimálnym 
súborom požiadaviek na informácie a odkázať spotrebiteľa na iný zdroj informácií, 
napríklad poskytnutím čísla na bezplatnú telefónnu linku alebo hypertextový odkaz 
na internetovej stránke obchodníka, kde je príslušná informácia priamo k dispozícii 
a je ľahko dostupná.

(22) Keďže v prípade predaja na diaľku spotrebiteľ nemôže tovar pred uzatvorením zmluvy 
vidieť, mal by mať právo na odstúpenie od zmluvy, aby do uplynutia lehoty na 
odstúpenie a so zreteľom na zásadu dobrej viery mohol zistiť charakter a vlastnosti 
tovaru a overiť jeho funkčnosť, ktoré mu umožňuje uistiť sa o charaktere a fungovaní 
tovaru.

(23) V súčasnosti existujú rozdiely v dĺžke lehôt na odstúpenie od zmluvy medzi 
jednotlivými členskými štátmi, ako aj medzi zmluvami uzatvorenými na diaľku 
a mimo prevádzkových priestorov, čo spôsobuje právnu neistotu a náklady na súlad 
s pravidlami. Na zmluvy uzatvorené na diaľku a na zmluvy uzatvorené mimo 
prevádzkových priestorov by sa mala vzťahovať rovnaká lehota na odstúpenie 
od zmluvy.

(24) V záujme zabezpečenia právnej istoty je vhodné, aby sa nariadenie Rady (EHS, 
Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy 
a termíny10, uplatňovalo na výpočet lehôt uvedených v tejto smernici. Preto by sa mali 
všetky lehoty zahrnuté v tejto smernici chápať ako lehoty vyjadrené v kalendárnych 
dňoch.

(25) Pravidlami o zmluvách na diaľku by nemali byť dotknuté ustanovenia o uzatváraní 
elektronických zmlúv a zadávaní elektronických objednávok, ako sa stanovuje 
v článkoch 9 a 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, 
najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode).

(26) Ak spotrebiteľ objednáva od toho istého obchodníka viac ako jeden produkt, mal by 
mať právo na odstúpenie od zmluvy v prípade každého z týchto produktov. Ak sú 
jednotlivé produkty dodané samostatne, lehota na odstúpenie od zmluvy by mala začať 
plynúť, keď spotrebiteľ nadobudne hmotné vlastníctvo všetkých produktov. Ak je 
tovar dodaný v rôznych dieloch alebo častiach, lehota na odstúpenie od zmluvy by 
mala začať plynúť, keď spotrebiteľ alebo ním poverená tretia strana nadobudne 
hmotné vlastníctvo posledného dielu alebo časti.

                                               
10 Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.
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(27) Ak obchodník neinformoval spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy 
pred uzatvorením zmluvy uzatváranej na diaľku alebo mimo prevádzkových 
priestorov, lehota na odstúpenie od zmluvy by sa mala predĺžiť. Na účely 
zabezpečenia právnej istoty by však malo byť zavedené obmedzenie v podobe 
jednoročnej trojmesačnej lehoty za predpokladu, že obchodník v plnej miere splnil 
svoje zmluvné záväzky. Záväzky obchodníka by sa mali považovať za splnené v plne 
miere vtedy, keď dodal tovar, alebo poskytol v plnej miere služby podľa 
spotrebiteľovej objednávky alebo v prípade zmlúv o poskytovaní služieb 
uzatvorených na dobu neurčitú začal s poskytovaním služieb podľa zmluvy.

(28) Rozdiely v spôsobe, akým sa právo na odstúpenie od zmluvy uplatňuje v členských 
štátoch, spôsobili náklady pre podniky zaoberajúce sa cezhraničným obchodom. 
Zavedením harmonizovaného štandardného vzorového formulára na odstúpenie od 
zmluvy používaného spotrebiteľmi by sa mal uľahčiť proces odstúpenia od zmluvy 
a zabezpečiť právna istota. Z týchto dôvodov by členské štáty nemali v štandardnom 
formulári platnom pre celé Spoločenstvo dopĺňať žiadne ďalšie prezentačné 
požiadavky týkajúce sa napríklad veľkosti písma.

(29) Keďže skúsenosti ukazujú, že mnohí spotrebitelia a obchodníci uprednostňujú 
komunikáciu prostredníctvom internetovej stránky obchodníka, obchodník by mal mať 
možnosť ponúknuť možnosť vyplnenia formulára na odstúpenie od zmluvy 
na internete. V tomto prípade by mal obchodník neodkladne e-mailom potvrdiť jeho 
prijatie.

(30) V prípade odstúpenia od zmluvy by mal obchodník vrátiť spotrebiteľovi všetky prijaté 
platby vrátane platieb pokrývajúcich náklady obchodníka na doručenie tovaru 
spotrebiteľovi, s výnimkou platieb za expresné dodávky na výslovné želanie 
spotrebiteľa.

(31) Niektorí spotrebitelia uplatňujú právo na odstúpenie od zmluvy po tom, čo vyskúšali 
tovar vo väčšej miere, než aká je potrebná na uistenie sa o charaktere, vlastnostiach a 
funkčnosti tovaru. V tomto prípade by mal byť spotrebiteľ zodpovedný za akékoľvek 
zníženie hodnoty tovaru. Na účely uistenia sa o vlastnostiach, charaktere a funkčnosti 
tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať alebo ho vyskúšať len tým 
spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v obchode. Napríklad spotrebiteľ by mal 
oblečenie len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť. V záujme zabezpečenia efektívnosti 
práva na odstúpenie od zmluvy pri zmluvách o službách, najmä v prípade renovačných 
prác, ktoré nie sú naliehavé, pri ktorých môže byť na spotrebiteľa v jeho dome 
vyvíjaný veľký tlak a potom nasleduje okamžité poskytnutie služby ešte pred 
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, by spotrebitelia nemali znášať náklady na 
takúto službu.

(32) S cieľom vyhnúť sa tomu, aby obchodník vrátil spotrebiteľovi peniaze ešte 
pred vrátením tovaru, by mal mať spotrebiteľ povinnosť zaslať tovar späť najneskôr 
do 14 dní od informovania obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

(33) Pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy, mali by existovať určité výnimky, 
napríklad v prípade, keď by bolo právo na odstúpenie od zmluvy nevhodné vzhľadom 
na charakter produktu a uplatňovanie práva na odstúpenie by pre obchodníka 
znamenalo neprimerané znevýhodnenie. To sa vzťahuje najmä na potraviny a iný 
hygienicky citlivý tovar alebo tovar podliehajúci skaze, napríklad na víno dodané dlho 
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po uzatvorení zmluvy špekulatívneho charakteru, kde jeho hodnota závisí od kolísania 
cien na trhu (vin en primeur).

(34) Navyše v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov
týkajúcich sa poskytovania služieb, ktorých plnenie začína počas lehoty na odstúpenie 
od zmluvy (napr. súbory údajov stiahnuté spotrebiteľom počas uvedeného obdobia), 
by nebolo správne umožniť zákazníkovi odstúpiť od zmluvy po tom, čo tieto služby v 
plnej miere alebo čiastočne využil. Spotrebiteľ by mal preto stratiť právo na 
odstúpenie od zmluvy, ak plnenie zmluvy začína s jeho predchádzajúcim výslovným 
súhlasom.

(35) Komisia zistila niektoré závažné problémy v sektore renovácie obydlí, kde sú 
spotrebitelia vystavení veľkému tlaku, aby si objednali nákladné renovačné práce. 
Rozsah pôsobnosti pravidiel týkajúcich sa informácií a odstúpenia od zmluvy by sa 
mal objasniť a rozšíriť tak, aby zahŕňal tento druh zmluvy. Iba zmluvy o prevode 
podielov na nehnuteľnosti by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti pravidiel 
týkajúcich sa práv na informácie a odstúpenie od zmluvy, ktoré sa vzťahujú na zmluvy 
uzatvorené na diaľku a na zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov.

(36) Uplatňovanie práva na odstúpenie od zmluvy môže byť nevhodné pre určité služby 
týkajúce sa ubytovania, dopravy a voľného času. Uzatvorenie zodpovedajúcich zmlúv 
vedie k rezervácii určitej kapacity, v prípade ktorej by pri uplatnení práva 
na odstúpenie od zmluvy mohol mať obchodník problémy s jej naplnením. Preto by sa 
na tieto zmluvy na diaľku nemali vzťahovať ustanovenia o informáciách 
pre spotrebiteľov a právo na odstúpenie od zmluvy.

(37) V záujme zjednodušenia a právnej istoty by sa malo právo na odstúpenie od zmluvy 
vzťahovať na všetky druhy zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových 
priestorov, s výnimkou úzko vymedzených okolností, ktoré je možné ľahko dokázať. 
Preto by sa právo na odstúpenie od zmluvy nemalo vzťahovať na nutné opravy 
v obydlí spotrebiteľa, v prípade ktorých by takéto právo nebolo zlučiteľné 
s naliehavosťou situácie, ako aj na donáškové služby poskytované supermarketmi, 
ktoré umožňujú spotrebiteľom vybrať si jedlá, nápoje a iný tovar určené na bežnú 
spotrebu v domácnosti na internetovej stránke supermarketu a nechať si ich doručiť 
domov. Ide o tovar, ktorý nie je drahý a ktorý spotrebitelia kupujú pravidelne na svoju 
každodennú spotrebu alebo použitie v domácnosti, preto by sa naň nemalo vzťahovať 
právo na odstúpenie od zmluvy.

37a. Ťažkosti spotrebiteľov a spory s obchodníkmi väčšinou súvisia s dodaním tovaru, 
napríklad v prípade, keď sa tovar počas prepravy stratí alebo poškodí, alebo s 
oneskorenými alebo neúplnými dodávkami. Je preto vhodné harmonizovať 
vnútroštátne predpisy o dodávaní a o prenose rizika.
(…)
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PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Kapitola 1

Predmet, vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

Článok 1
Predmet

Účelom tejto smernice je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú 
úroveň ochrany spotrebiteľa aproximáciou určitých aspektov zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa zmlúv medzi spotrebiteľmi 
a obchodníkmi.

Článok 2
Vymedzenia pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1) „spotrebiteľ“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v zmluvách, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré sa netýkajú jej obchodnej alebo 
podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania;

(2) „obchodník“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v zmluvách, 
na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely, ktoré sa týkajú jej obchodnej 
alebo podnikateľskej činnosti, remesla alebo povolania, a ktokoľvek, kto koná
v mene obchodníka alebo z jeho poverenia;

2a. „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou:
a) predmetov predávaných formou exekúcie alebo iným spôsobom na 

základe zákonnej moci;
b) vody a plynu, keď sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo 

v určitom množstve;
c) elektrickej energie;

2b. „tovar zhotovený podľa špecifikácií zadaných spotrebiteľom“ je akýkoľvek 
tovar, ktorý nie je prefabrikovaný a pre ktorého dokončenie je rozhodujúci 
individuálny výber alebo rozhodnutie zákazníka; 

(3) „kúpna zmluva“ je akákoľvek zmluva, ktorou obchodník zadováži 
spotrebiteľovi vlastníctvo tovaru alebo sa zaviaže k tomu, že spotrebiteľovi 
zadováži vlastníctvo tovaru buď bezprostredne pri uzatvorení zmluvy alebo k 
neskoršiemu dátumu, a ktorou sa spotrebiteľ zaviaže k zaplateniu ceny
o predaji tovaru obchodníkom spotrebiteľovi, vrátane akejkoľvek zmluvy so 
zmiešaným účelom, ktorej predmetom je tovar aj služba;   

(4) „tovar“ je akýkoľvek hmotný hnuteľný predmet s výnimkou:
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a) tovaru predávaného formou exekúcie alebo iným spôsobom na základe 
zákonnej moci;

b) vody a plynu, keď sa nepredávajú v obmedzenom objeme alebo 
v určitom množstve;

c) elektrickej energie;

(5) „zmluva o službách“ je akákoľvek zmluva okrem kúpnej zmluvy, ktorej 
predmetom je záväzok k poskytnutiu služby spotrebiteľovi obchodníkom;

5a.  „zmiešaná zmluva“ je akákoľvek zmluva, ktorá obsahuje tak prvky kúpnej 
zmluvy, ako aj zmluvy o službách; 

(6) „zmluva uzatvorená na diaľku“ je akákoľvek kúpna zmluva o dodávke tovaru 
alebo poskytnutí služby uzatvorená medzi obchodníkom a spotrebiteľom, 
ktorá sa uzatvára v rámci systému predaja, resp. poskytovania služieb 
organizovaného na diaľku, pričom alebo zmluva o službách, ktorú obchodník 
a spotrebiteľ nemôžu byť pri uzatvorení zmluvy súčasne fyzicky prítomní, ale 
uzatvoria ju použitím výlučne jedného alebo viacerých prostriedkov 
komunikácie na diaľku;

(7) „prostriedky komunikácie na diaľku“ sú akékoľvek prostriedky, ktoré možno, 
bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, použiť 
na uzatvorenie zmluvy medzi uvedenými stranami;

(8) „zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov“ je akákoľvek zmluva o 
dodávke tovaru alebo poskytnutí služby uzatvorená medzi obchodníkom a 
spotrebiteľom,
a) akákoľvek kúpna zmluva alebo zmluva o službách uzatvorená mimo 

prevádzkových priestorov za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka 
a spotrebiteľa alebo

aa)    akákoľvek kúpna zmluva alebo zmluva o službách, v prípade ktorej bola 
predložená ponuka zo strany spotrebiteľa mimo prevádzkových 
priestorov za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka za rovnakých 
okolností, alebo

b) akákoľvek kúpna zmluva alebo zmluva o službách uzatvorená 
v prevádzkových priestoroch, ktorej podstatné časti však boli stanovené
dohodnutá mimo prevádzkových priestorov, za súčasnej fyzickej 
prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa;

(9) „prevádzkové priestory“ sú:
a) akékoľvek nehnuteľné alebo hnuteľné maloobchodné priestory, vrátane 

sezónne využívaných maloobchodných priestorov, kde obchodník 
vykonáva dlhodobo svoju činnosť, alebo

b) stánky na trhoch alebo veľtrhoch, kde obchodník vykonáva svoju činnosť 
pravidelne alebo dočasne;

(10) „trvalý nosič“ je akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo 
obchodníkovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným 
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pre budúce použitie na obdobie primerané účelu týchto informácií a ktorý 
umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

(11) „objednávkový formulár“ je nástroj stanovujúci zmluvné podmienky, ktorý 
podpisuje spotrebiteľ s cieľom uzatvoriť zmluvu mimo prevádzkových 
priestorov;

(12) „produkt“ je akýkoľvek tovar alebo služba vrátane nehnuteľného majetku, práv 
a záväzkov;

(13) „finančná služba“ je akákoľvek služba bankového, úverového, poistného, 
osobného dôchodkového, investičného alebo platobného charakteru;

(14) „profesionálna starostlivosť“ je úroveň špeciálnej schopnosti a starostlivosti, 
ktorú možno rozumne očakávať od obchodníka vo vzťahu k spotrebiteľovi, 
a ktorá zodpovedá čestným obchodným postupom a/alebo všeobecnej zásade 
dobrej viery v oblasti obchodníkovej činnosti;

(15) „dražba“ je metóda predaja, keď obchodník ponúka tovar alebo služby 
prostredníctvom konkurenčného ponukového konania, ktoré môže zahŕňať 
použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, a osoba, ktorá ponúkne najvyššiu 
sumu, je zaviazaná kúpiť tovar alebo služby. Transakcia uzatvorená na základe 
pevne stanovenej cenovej ponuky nie je dražba, a to ani v prípade, keď má 
spotrebiteľ možnosť uzatvoriť ju prostredníctvom ponukového konania.

(16) „verejná dražba“ je metóda predaja, keď obchodník ponúka tovar alebo službu
spotrebiteľom počas podujatia, ktoré je prístupné fyzickej účasti verejnosti, 
ktorí sa na dražbe osobne zúčastnia alebo je im daná možnosť sa na nej osobne 
zúčastniť, prostredníctvom konkurenčného ponukového konania 
uskutočneného za odmenu treťou stranou (dražiteľom);  vo vzostupnej dražbe 
nadobudne tovar alebo službu spotrebiteľ, ktorý predloží najvyššiu ponuku; v 
zostupnej dražbe nadobudne tovar alebo službu spotrebiteľ, ktorý okamžite a 
ako prvý vyhlási, že kupuje tovar alebo službu za uvedenú cenu a osoba, ktorá 
ponúkne najvyššiu sumu, je zaviazaná kúpiť tovar;

(17) „výrobca“ je zhotoviteľ tovaru, dovozca tovaru na územie Spoločenstva alebo 
akákoľvek osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na tovar umiestni svoje 
meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie;

(18) „obchodná záruka“ je akýkoľvek záväzok obchodníka alebo výrobcu (ďalej len 
„poskytovateľ záruky“) okrem plnenia svojich právnych záväzkov vrátiť 
spotrebiteľovi zaplatenú cenu alebo vymeniť alebo opraviť výrobok alebo 
zariadiť jeho servis, ak tovar nezodpovedá údajom uvedeným v záručnom liste 
alebo v príslušnej reklame dostupnej v čase uzatvorenia zmluvy alebo pred jej 
uzatvorením;

(19) „sprostredkovateľ“ je obchodník, ktorý uzatvára zmluvu v menej spotrebiteľa 
alebo z jeho poverenia;

(20) „doplnková spojená zmluva“ je zmluva, ktorou spotrebiteľ nadobúda tovar 
alebo služby, ktoré sú predmetom tvoria obchodný celok so zmluvou 
uzatvorenou na diaľku alebo zmluvou uzatvorenou mimo prevádzkových 
priestorov, a tento tovar alebo služby sú poskytnuté obchodníkom alebo treťou 
stranou na základe dohody medzi touto treťou stranou a obchodníkom. O 
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obchodný celok ide vtedy, ak tovar alebo služba, ktoré sú predmetom spojenej 
zmluvy, slúžia na vykonávanie inej zmluvy alebo sú určené na používanie 
tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom inej zmluvy.

Článok 2a
Zmena a doplnenie smernice 2002/65/ES

V článku 2 smernice 2002/65/ES sa písmeno a) nahrádza takto:
„a) „zmluva uzatvorená na diaľku“ je akákoľvek zmluva o poskytnutí služby uzatvorená 

medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorá sa uzatvára v rámci systému predaja, resp. 
poskytovania služieb organizovaného na diaľku, pričom obchodník a spotrebiteľ 
nemôžu byť pri uzatvorení zmluvy súčasne fyzicky prítomní, ale uzatvoria ju použitím 
výlučne jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku;“

Článok 3
Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa vzťahuje na kúpne zmluvy a zmluvy o službách zmluvy o dodaní 
tovaru a poskytovaní služby uzatvorené medzi obchodníkom a spotrebiteľom za 
podmienok a v rozsahu stanovenom v jej ustanoveniach.

2. Táto smernica sa vzťahuje iba na finančné služby týkajúce sa zmlúv uzatvorených 
mimo prevádzkových priestorov stanovené v článkoch 8 až 20, na neprijateľné 
zmluvné podmienky stanovené v článkoch 30 až 39 a na všeobecné ustanovenia 
stanovené v článkoch 40 až 46, v spojení s článkom 4 o úplnej harmonizácii.

3. Na zmluvy, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 94/47/ES11 a smernice Rady 90/314/EHS12 , sa vzťahujú iba články 30 až 39 
o spotrebiteľských právach týkajúcich sa neprijateľných zmluvných podmienok, 
v spojení s článkom 4 o úplnej harmonizácii.

4. Článkami 5, 7, 9 a 11 nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa požiadaviek 
na informácie uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES13

a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES14.

Článok 4
Úplná Cielená úplná harmonizácia

1. Pokiaľ táto smernica nestanovuje inak, nesmú členské Členské štáty nesmú vo 
svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ponechať v platnosti ani zaviesť 
ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice. Členské štáty oznámia 
Komisii znenie odchylných vnútroštátnych ustanovení. , vrátane viac alebo menej 

                                               
11 Ú. v. EÚ L 280, 29.10.1994, s. 83.
12 Ú. v. EÚ L 158, 23.6.1990, s. 59.
13 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
14 Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2000, s. 1.
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prísnych ustanovení, ktoré zabezpečujú odlišnú úroveň ochrany spotrebiteľa.

1a. Tento článok sa nevzťahuje na pravidlá kapitoly II týkajúce sa zmlúv 
uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov, ktoré sú vyňaté 
z rozsahu pôsobnosti kapitoly II podľa článku 4b.

1b. Tento článok sa nevzťahuje na pravidlá kapitoly IV týkajúce sa zmlúv, ktoré sú 
vyňaté z rozsahu pôsobnosti kapitoly IV podľa článku 21.

1c. Tento článok sa nevzťahuje na pravidlá kapitoly V týkajúce sa zmlúv, ktoré sú 
vyňaté z rozsahu pôsobnosti kapitoly V podľa článku 30.

Článok 4a
Lehoty, dátumy a termíny

Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá 
pre lehoty, dátumy a termíny, sa uplatňuje na výpočet lehôt uvedených v tejto smernici. 

Kapitola II

Informácie pre spotrebiteľov a právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv uzatvorených 
na diaľku a mimo prevádzkových priestorov

Článok 4b
Rozsah pôsobnosti

1. Táto kapitola sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo prevádzkových 
priestorov.

2. Táto kapitola sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo
prevádzkových priestorov, ktoré
a) sa týkajú práv na nehnuteľný majetok s výnimkou nájomných zmlúv a zmlúv 

o prácach súvisiacich s nehnuteľným majetkom;
b) nespadajú do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 90/314/EHS alebo 

do rozsahu pôsobnosti smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES, 
2002/83/ES, 2008/48/ES alebo 2008/122/ES.

3. Táto kapitola sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorených na diaľku, ktoré
a) sa uzavreli prostredníctvom predajných automatov alebo automatizovaných 

prevádzkových priestorov;
b) sa uzavreli s telekomunikačnými operátormi prostredníctvom verejných 

automatických telefónov, pokiaľ je ich používanie predmetom zmluvy.
4. Články 12 až 19 sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku o poskytovaní 

ubytovacích a dopravných služieb, prenájmu vozidiel, stravovacích služieb alebo 
služieb voľného času, pokiaľ sa v týchto zmluvách stanovuje konkrétny dátum 
alebo lehota ich plnenia.
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Článok 5
Všeobecné Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo 

prevádzkových priestorov

1. Včas pred uzatvorením akejkoľvek kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách zmluvy 
na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov poskytne obchodník alebo 
prípadne osoba, ktorá koná v jeho mene alebo z jeho poverenia, spotrebiteľovi 
jasným a zrozumiteľným spôsobom a s prihliadnutím na zásadu dobrej viery tieto 
informácie, ak nie sú už zjavné z kontextu:
a) hlavné vlastnosti produktu tovaru alebo služby, v rozsahu primeranom danému 

nosiču komunikačnému prostriedku a produktu tovaru alebo službe;
b) poštová adresa a totožnosť obchodníka, napríklad jeho obchodný názov 

a prípadne poštová adresa a totožnosť obchodníka, v mene ktorého koná;

ba) poštová adresa miesta podnikania obchodníka a jeho telefónne číslo aj, ak je 
k dispozícii, faxové číslo alebo e-mailová adresa, aby mohol spotrebiteľ 
obchodníka rýchlo kontaktovať a efektívne s ním komunikovať;

c) cena vrátane daní, alebo ak vzhľadom na charakter produktu nemožno cenu 
primerane stanoviť vopred, spôsob, ktorým sa vypočíta, a prípadne všetky 
ďalšie náklady na dopravu, dodanie alebo poštovné, alebo ak tieto poplatky 
nemožno primerane vypočítať vopred, skutočnosť, že do ceny môžu byť 
zarátané takéto ďalšie poplatky;

d) podmienky týkajúce sa platby, dodania, plnenia a vybavovania reklamácií, ak 
sa odlišujú od požiadaviek týkajúcich sa profesionálnej starostlivosti;

e) existencia ak existuje právo práva na prípadné odstúpenie od zmluvy, 
podmienky, lehota a postup uplatnenia tohto práva; obchodník môže na tento 
účel použiť vzorové poučenia v prípade odstúpenia od zmluvy a vzorový 
formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy I (A a B) alebo iný 
jednoznačný výklad;

f) existencia a podmienky prípadného popredajného servisu a obchodných záruk;

g) prípadné trvanie zmluvy, alebo ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, 
podmienky ukončenia zmluvy;

h) prípadná minimálna dĺžka trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich 
zo zmluvy;

i) existencia záloh alebo iných finančných záruk, ktoré musí spotrebiteľ 
na žiadosť obchodníka zaplatiť alebo poskytnúť, a podmienky, ktoré sa na ne 
vzťahujú;

j) prípadne možnosť využiť spôsob vyriešenia sporu mimosúdnou cestou.
2. V prípade verejnej dražby sa namiesto informácií v odseku 1 písm. b) a ba) môže 

môžu oznámiť uviesť príslušné údaje dražiteľa. poštová adresa a totožnosť 
dražiteľa.

2a. Členské štáty nestanovia pre vzorové poučenie v prípade odstúpenia podľa prílohy 
I (A) žiadne ďalšie formálne požiadavky.
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3. Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej 
na diaľku a mimo prevádzkových priestorov kúpnej zmluvy alebo zmluvy 
o službách.

3a. Ak sú ustanovenia tohto článku v rozpore s inými právnymi predpismi Únie, ktoré 
upravujú požiadavky na informácie v prípade osobitných zmlúv, majú prednosť 
tieto právne predpisy, ktoré sa uplatňujú na osobitné zmluvy.

3b. Členské štáty môžu ukladať alebo ponechať v platnosti dodatočné požiadavky 
na informácie v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových 
priestorov, ktoré sa týkajú nehnuteľností a poskytovania dopravných, finančných, 
zdravotníckych a sociálnych služieb.

3c. Členské štáty môžu ukladať alebo ponechať v platnosti dodatočné požiadavky 
na informácie v prípade všetkých zmluvy o poskytovaní služieb uzavretých 
na diaľku a mimo prevádzkových priestorov, pri ktorých podľa článku 22 ods. 5 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 
o službách na vnútornom trhu15 stanovujú dodatočné požiadavky na informácie 
pre poskytovateľov služieb, ktorí majú sídlo na ich území.

3d. Bremeno dokazovania plnenia požiadaviek na informácie uvedených v tejto 
kapitole nesie obchodník.

Článok 6
Neposkytnutie informácií

1. Ak obchodník nesplnil požiadavky na informácie o dodatočných poplatkoch uvedené 
v článku 5 ods. 1 písm. c), spotrebiteľ neuhradí takéto dodatočné poplatky.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2, článok 13 a článok 42, dôsledky každého 
porušenia článku 5 sa určia v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi. Členské 
štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovia účinné opravné 
prostriedky zmluvného práva za každé porušenie článku 5.

Článok 7
Osobitné požiadavky na informácie pre sprostredkovateľov

1. Pred uzatvorením zmluvy sprostredkovateľ informuje spotrebiteľa o skutočnosti, že 
koná v mene alebo z poverenia iného spotrebiteľa a že uzatvorená zmluva sa 
nepovažuje za zmluvu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, ale skôr za zmluvu 
medzi dvomi spotrebiteľmi, a ako taká nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

2. Ak sprostredkovateľ neplní záväzok podľa článku 1, usudzuje sa, že uzatvoril zmluvu 
vo svojom vlastnom mene.

3. Tento článok sa nevzťahuje na verejné dražby.

                                               
15 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
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Kapitola III

Informácie pre spotrebiteľov a právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv 
uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov

Článok 8
Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa vzťahuje na zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo prevádzkových priestorov.

Článok 9
Požiadavky na informácie v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových 

priestorov

Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, obchodník 
poskytne ako neoddeliteľnú súčasť zmluvy tieto informácie:

a) informácie uvedené v článkoch 5 a 7 a odchylne od článku 5 ods. 1 písm. d) 
vo všetkých prípadoch podmienky týkajúce sa platby, dodania a plnenia;

b) ak sa uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy, podmienky a postupy 
na uplatnenie tohto práva v súlade s prílohou I;

c) poštová adresa miesta podnikania obchodníka, ak sa líši od jeho vlastnej 
poštovej adresy (prípadne poštová adresa obchodníka, v mene ktorého koná), 
na ktorú môže spotrebiteľ zaslať prípadnú reklamáciu;

d) prípadná existencia kódexov správania a spôsob ich získania;

e) prípadná možnosť využiť spôsob vyriešenia sporu mimosúdnou cestou;
f) skutočnosť, že zmluva bude uzatvorená s obchodníkom, a preto sa bude 

na spotrebiteľa vzťahovať ochrana, ktorú mu poskytuje táto smernica.

Článok 10
Formálne požiadavky týkajúce sa plnenia požiadaviek na informácie pri zmluvách zmluvy 

uzatvorené uzatvorených mimo prevádzkových priestorov

1. Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových priestorov, informácie 
stanovené v článku 5 článku 9 sa uvedú v objednávkovom formulári s dostatočným 
časovým predstihom pred uzatvorením zmluvy v zmluvnom dokumente alebo 
na inom trvalom nosiči v jasnom a zrozumiteľnom jazyku, pokiaľ sa to zdá 
primerané z hľadiska povahy zmluvy. Objednávkový formulár obsahuje štandardný 
formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe I(B).

2. Zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov je platná len vtedy, ak 
spotrebiteľ podpísal objednávkový formulár, a v prípade, ak objednávkový formulár 
nie je v papierovej podobe, dostal kópiu objednávkového formulára na inom trvalom 
nosiči.

3. Členské štáty nestanovia žiadne iné formálne požiadavky než tie, ktoré sú uvedené 
v odseku 1 odsekoch 1 a 2.
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Článok 11
Formálne požiadavky týkajúce sa plnenia požiadaviek na informácie pri zmluvách zmluvy 

uzatvorené uzatvorených na diaľku

1. V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku sa informácie stanovené v článku 5 článku 
9 ods. a) poskytnú alebo sprístupnia spotrebiteľovi s dostatočným časovým 
predstihom pred uzatvorením zmluvy v jasnom a zrozumiteľnom jazyku, musia byť 
čitateľné a sú mu poskytnuté alebo sprístupnené spôsobom, ktorý je primeraný 
použitému prostriedku komunikácie na diaľku.

2. Ak obchodník zatelefonuje spotrebiteľovi s cieľom uzatvoriť s ním zmluvu 
na diaľku, musí spotrebiteľovi poskytnúť informáciu o svojej totožnosti 
a o obchodnom účele telefonátu na začiatku rozhovoru so spotrebiteľom.

3. Ak je zmluva uzatvorená pomocou nosiča, ktorý je časovo alebo priestorovo 
obmedzený na zobrazenie informácií, obchodník poskytne aspoň informácie 
o hlavných vlastnostiach produktu a celkovej cene uvedených v článku 5 ods. 1 písm. 
a) a až c) na tomto konkrétnom nosiči pred uzatvorením takejto zmluvy. Ostatné 
informácie uvedené v článku 5 článkoch 5 a 7 poskytne obchodník spotrebiteľovi 
primeraným spôsobom v súlade s odsekom 1.

4. Spotrebiteľ dostane potvrdenie všetkých informácií uvedených v článku 5 článku 9 
písm. a) až f) na trvalom nosiči a v primeranom čase po uzatvorení akejkoľvek 
zmluvy na diaľku, a to najneskôr do dňa dodania tovaru alebo keď začalo 
poskytnutie služby, pokiaľ tieto informácie neboli spotrebiteľovi poskytnuté na 
trvalom nosiči už pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy na diaľku.

5. Členské štáty nestanovia žiadne iné formálne požiadavky než tie, ktoré sú uvedené 
v odsekoch 1 až 4.

Článok 12
Dĺžka a začiatok lehoty na odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľovi je daná lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku 
alebo mimo prevádzkových priestorov bez udania dôvodu. 

2. V prípade zmluvy o dodaní tovaru uzatvorenej na diaľku alebo mimo 
prevádzkových priestorov začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, 
keď spotrebiteľ podpísal objednávkový formulár, alebo ak objednávkový formulár 
nie je v papierovej podobe, dňom, keď spotrebiteľ dostal kópiu objednávkového 
formulára na inom trvalom nosiči. V prípade zmluvy na diaľku uzatvorenej na predaj 
tovaru začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, keď spotrebiteľ alebo 
ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudne hmotné vlastníctvo 
všetkých častí objednaného tovaru. V prípade dodania tovaru vo viacerých častiach 
alebo po kusoch začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, keď 
spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudne 
hmotné vlastníctvo poslednej časti alebo posledného kusu.

2a. V prípade zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb uzatvorenej na diaľku uzatvorenej 
na poskytnutie služieb začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom 
uzatvorenia zmluvy.



PE442.789v02-00 22/29 PR\818460SK.doc

SK

2b. V prípade zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov 
začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, keď spotrebiteľ získa kópiu 
podpísaného zmluvného dokumentu na trvalom nosiči.

2c. V prípade zmiešanej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových 
priestorov začína lehota na odstúpenie od zmluvy plynúť dňom, keď spotrebiteľ 
nadobudne hmotné vlastníctvo tovaru a keď mu bola poskytnutá služba 
podľa ustanovení zmiešanej zmluvy, alebo v prípade dlhodobo poskytovanej služby 
dňom, keď sa mu začala táto služba poskytovať.

3. Lehota uvedená v odseku 1 je dodržaná, ak spotrebiteľ pred koncom tejto lehoty 
oznámil, že si uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy.

4. Členské štáty nebránia stranám v plnení ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy 
počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

Článok 13
Neposkytnutie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Ak obchodník porušil článok 5 ods. 1 písm. e) článok 9 písm. b), článok 10 ods. 1 
a článok 11 ods. 4 tým, že neposkytol spotrebiteľovi informáciu o práve na 
odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie rok tri mesiace odo 
dňa, keď obchodník v plnej miere splnil svoje ostatné zmluvné záväzky.

1a. V prípade zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených na dobu neurčitú začína 
lehota na odstúpenie od zmluvy uvedená v odseku 1 plynúť dňom uzatvorenia 
zmluvy.

Článok 14
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ informuje obchodníka o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy 
na trvalom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na tento účel 
môže spotrebiteľ využiť buď vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený 
v prílohe I (B) vo forme vyhlásenia určenom obchodníkovi a formulovanom 
vlastnými slovami alebo použitím formulára iné jednoznačné vyhlásenie.
Členské štáty nestanovia žiadne iné formálne požiadavky týkajúce sa tohto 
štandardného vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy.

2. Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené na diaľku cez internet, obchodník môže popri 
možnostiach uvedených v článku 1 umožniť spotrebiteľovi vyplniť a zaslať vzorový
formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy I (B) alebo iné vyhlásenie 
o odstúpení od zmluvy elektronicky alebo ich vyplniť a poslať na svojej internetovej 
stránke. V druhom tomto prípade obchodník bezodkladne zašle spotrebiteľovi 
potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy e-mailom.

Článok 15
Účinky odstúpenia od zmluvy

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy znamená ukončenie záväzkov strán, pokiaľ ide o:
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a) plnenie zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, 
alebo

b) uzatvorenie zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov 
v prípade, keď už spotrebiteľ predložil ponuku.

Článok 16
Povinnosť Záväzky obchodníka vrátiť platby v prípade odstúpenia od zmluvy

1. Obchodník vráti spotrebiteľovi každú uhradenú platbu do 14 30 dní odo dňa 
doručenia jeho oznámenia o odstúpení od zmluvy.

1a. Ak si spotrebiteľ výslovne zvolil neštandardný spôsob dodania, obchodník nie je 
povinný uhradiť z toho vyplývajúce dodatočne náklady.

2. Pokiaľ ide o kúpne zmluvy o dodaní tovaru uzatvorené na diaľku a mimo 
prevádzkových priestorov, obchodník môže s vrátením platby čakať dovtedy, kým 
nedostane tovar späť alebo kým si ho nevyzdvihne, alebo kým spotrebiteľ nedokáže, 
že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr, pokiaľ obchodník neponúkol, že 
si tovar vyzdvihne sám.

Článok 17
Povinnosť Záväzky spotrebiteľa vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy

1. V prípade kúpnych zmlúv o dodaní tovaru uzatvorených na diaľku a mimo 
prevádzkových priestorov, pri ktorých sa hmotné vlastníctvo tovaru prenieslo 
na spotrebiteľa alebo na jeho žiadosť na tretiu stranu pred uplynutím lehoty 
na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ zašle späť tovar alebo ho odovzdá 
obchodníkovi alebo osobe poverenej obchodníkom takýto tovar prebrať, do 14 dní 
odo dňa, kedy oznámil obchodníkovi svoje odstúpenie od zmluvy, pokiaľ obchodník 
neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám.
Spotrebiteľovi sa účtujú iba priame náklady na vrátenie tovaru. Tieto náklady 
nemusí uhradiť, pokiaľ už obchodník vyhlásil nesúhlasil, že bude takéto náklady 
znášať sám, alebo pokiaľ hodnota tovaru, ktorý má poslať späť obchodníkovi, 
presahuje sumu 50 EUR.

2. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku 
zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie 
charakteru, vlastností a uistenie sa o charaktere a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ 
nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak obchodník neposkytol informáciu 
o práve na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. e) článkom 9 
ods. b). V prípade zmlúv o službách, na ktoré sa vzťahuje právo na odstúpenie od 
zmluvy, spotrebiteľ neplatí počas lehoty na odstúpenie žiadne čiastočné ani plné 
náklady za poskytnuté služby.

Článok 18
Účinky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy v prípade súvisiacich doplnkových zmlúv

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 smernice 2008/48/ES, ak si spotrebiteľ uplatní 
právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo prevádzkových 
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priestorov v súlade s článkami 12 až 17, akékoľvek súvisiace doplnkové zmluvy sa 
automaticky ukončia bez akýchkoľvek nákladov pre spotrebiteľa, ktoré nie sú 
stanovené v tejto smernici.

2. Členské štáty stanovia podrobné pravidlá o ukončení takýchto zmlúv.

Článok 19
Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

1. V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov sa právo 
na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje, pokiaľ ide o:
a) služby, ktorých poskytnutie sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom 

spotrebiteľa, ktorý je zaznamenaný na trvalom nosiči, pred koncom 
štrnásťdňovej lehoty uvedenej v článku 12;

b) dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od kolísania cien 
na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;

c) dodanie tovaru zhotoveného podľa špecifikácií zadaných spotrebiteľom, jasne 
personalizovaného tovaru alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha zníženiu kvality 
alebo skaze;

ca) potraviny, nápoje alebo iný z hygienického hľadiska citlivý tovar, pokiaľ 
spotrebiteľ otvoril ich obal alebo porušil pečať,

cb) zmluvy, pri ktorých si spotrebiteľ v záujme riešenia naliehavej situácie 
vyžiadal okamžité plnenie zmluvy obchodníkom; ak pri tejto príležitosti
obchodník poskytuje alebo predáva dodatočné služby alebo tovar iný než 
služby a tovar, ktoré sú nevyhnutne potrebné na riešenie naliehavej situácie 
spotrebiteľa, právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje 
na tieto dodatočné služby alebo tovar;

cc) zmluvy, v prípade ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka o to, aby 
ho navštívil doma v záujme vykonania opravy alebo údržby; ak pri tejto 
príležitosti poskytne obchodník ďalšie služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ 
osobitne vyžiadal, alebo dodá tovar iný než náhradné diely potrebné 
na vykonanie údržby alebo opravy, právo spotrebiteľa na odstúpenie 
od zmluvy sa uplatňuje na tieto dodatočné služby alebo tovar;

d) dodanie vína, cena ktorého sa dohodla v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, 
a dodávka ktorého sa môže uskutočniť iba po lehote uvedenej v článku 22 ods. 
1 a ktorého vlastná hodnota závisí od kolísania cien na trhu, ktoré obchodník 
nemôže ovplyvniť;

e) dodanie zapečatených zvukových alebo obrazových záznamov alebo 
zapečateného počítačového softvéru, ktoré spotrebiteľ rozpečatil;

f) dodanie novín, periodík a časopisov;

g) služby týkajúce sa lotérie a iných podobných hier;
h) zmluvy uzatvorené na verejnej dražbe.
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2. V prípade zmlúv na diaľku sa právo na odstúpenie od zmluvy neuplatňuje, pokiaľ ide 
o:
a) zmluvy na dodanie potravín, nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú 

spotrebu v domácnosti, vopred vybraného spotrebiteľom prostredníctvom 
komunikácie na diaľku a fyzicky dodaného do jeho domova, bydliska alebo 
na pracovisko obchodníkom, ktorý spravidla predáva takýto tovar vo svojich 
vlastných prevádzkových priestoroch;

b) zmluvy, pri ktorých si spotrebiteľ v záujme riešenia naliehavej situácie 
vyžiadal okamžité vykonanie zmluvy obchodníkom; ak pri tejto príležitosti 
obchodník poskytuje alebo predáva dodatočné služby alebo tovar iný než 
služby a tovar, ktoré sú nevyhnutne potrebné na riešenie naliehavej situácie 
spotrebiteľa, právo na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje na tieto dodatočné 
služby alebo tovar;

c) zmluvy, pri ktorých si spotrebiteľ osobitne vyžiadal od obchodníka 
prostredníctvom komunikácie na diaľku návštevu svojho domova na účely 
opravy alebo údržby svojho majetku; ak pri tejto príležitosti poskytne 
obchodník ďalšie služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ osobitne vyžiadal, 
alebo tovar iný než náhradné diely potrebné na vykonanie údržby alebo 
na opravy, právo na odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje na tieto dodatočné 
služby alebo tovar.

3. Strany sa môžu dohodnúť neuplatňovať odsek 1 odseky 1 a 2.

Článok 20

Výnimky v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo prevádzkových priestorov

1. Články 8 až 19 sa neuplatňujú na zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo 
prevádzkových priestorov:

a) týkajúce sa predaja nehnuteľného majetku, alebo týkajúce sa iných práv 
súvisiacich s nehnuteľným majetkom, okrem nájmu a prác týkajúcich sa 
nehnuteľného majetku;

b) uzatvorené prostredníctvom predajných automatov alebo automatizovaných 
prevádzkových priestorov;

c) uzatvorené s telekomunikačnými operátormi pomocou verejných telefónnych 
automatov na používanie takýchto automatov;

d) týkajúce sa dodania potravín alebo nápojov obchodníkom na jeho častých 
a pravidelných obchôdzkach v blízkosti jeho prevádzkových priestorov.

2. Články 8 až 19 sa neuplatňujú na zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových 
priestorov, ktoré sa týkajú:
a) poistenia;

b) finančných služieb, ktorých cena závisí od kolísania cien na finančnom trhu, 
na ktoré obchodník nemá vplyv a ktoré môže nastať počas lehoty na odstúpenie 
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od zmluvy, ako je stanovené v článku 6 ods. 2 písm. a) smernice 2002/65/ES16; 
a

c) úveru, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2008/48/ES.

3. Články 8 až 19 sa nevzťahujú na zmluvy na diaľku o poskytovaní ubytovacích 
a dopravných služieb, prenájmu áut, stravovacích služieb alebo služieb voľného času, 
pokiaľ ide o zmluvy, v ktorých sa stanovuje konkrétny dátum alebo lehota na ich 
poskytnutie.

(…)

                                               
16 Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.
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PRÍLOHA I
INFORMÁCIE O UPLATŇOVANÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

A. Vzorové pokyny o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy
Môžete od tejto zmluvy odstúpiť do štrnástich kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu. 
Táto lehota sa začína [pri prijatí objednaného tovaru] 1. Do lehoty sa nezapočítava deň 
[prijatia tovaru] 2. Ak posledný deň lehoty pripadne na sviatok, sobotu alebo nedeľu, lehota 
sa končí nasledujúci pracovný deň.
Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení 
od zmluvy. 
Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy treba na trvalom nosiči (napríklad list odoslaný poštou) 3 
odoslať na adresu: 4. Na tento účel môžete použiť nižšie uvedený vzor, nie je to však 
predpísaný postup.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Aby bolo odstúpenie od zmluvy platné, musíte doručený tovar do štrnástich kalendárnych 
dní na [naše náklady] 5 odoslať späť. Lehota sa pre Vás začína odoslaním vyhlásenia o 
odstúpení od zmluvy. Do tejto lehoty sa nezapočítava deň odoslania vyhlásenia o odstúpení 
od zmluvy. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sviatok, sobotu alebo nedeľu, lehota sa 
končí nasledujúci pracovný deň.
Ak nám môžete doručený tovar zaslať späť len v horšom stave, ručíte za stratu jeho 
hodnoty. Platí to len vtedy, ak túto stratu hodnoty možno zdôvodniť takým zaobchádzaním s 
tovarom, ktoré nie je potrebné na konštatovanie jeho charakteru a vlastností. Tomuto 
zhoršeniu môžete zamedziť tým, že s tovarom nebudete narábať ako so svojim majetkom a 
vyhnete sa akémukoľvek zaobchádzaniu, ktorým sa zníži jeho hodnota.
Aby bolo odstúpenie od zmluvy platné, musíme vám každú platbu, ktorú sme od vás prijali, 
splatiť do štrnástich kalendárnych dní. Lehota sa pre nás začína prijatím Vášho vyhlásenia 
o odstúpení od zmluvy. Do tejto lehoty sa nezapočítava deň prijatia vyhlásenia o odstúpení 
od zmluvy. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sviatok, sobotu alebo nedeľu, lehota sa 
končí nasledujúci pracovný deň.
Vrátenie platieb môžeme odoprieť dovtedy, kým tovar [dostaneme späť, resp. kým 
preukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, k čomu došlo skôr] 6. 

Pripomienky týkajúce sa znenia:
1 Ak nastane jeden z nižšie uvedených osobitných prípadov, dodatok v zátvorkách znie 

takto: 
a) v prípade zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených na diaľku : „pri uzatvorení 

zmluvy“;
b) v prípade zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených mimo prevádzkových 

priestorov: „pri prijatí kópie podpísaného zmluvného dokumentu na trvalom 
nosiči (napríklad na papieri)“

2 Ak nastane jeden z nižšie uvedených osobitných prípadov, dodatok v zátvorkách znie 
takto: 
a) v prípade zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených na diaľku : „uzatvorenia 

zmluvy“;
b) v prípade zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených mimo prevádzkových 

priestorov: „keď ste prijali kópiu zmluvného dokumentu“.
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3 V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku sa vkladá toto: 
a) ak obchodník umožní spotrebiteľovi, aby odstúpil od zmluvy prostredníctvom 

elektronickej pošty: „alebo elektronickou poštou“;
b) ak obchodník umožní spotrebiteľovi, aby vyplnil vzorový formulár o odstúpení 

od zmluvy elektronicky na webovej stránke: „alebo na našej webovej stránke“.
4 Doplniť: totožnosť a obchodnú adresu obchodníka. V prípade zmlúv uzatvorených na 

diaľku treba dodatočne uviesť: e-mailovú adresu a/alebo internetovú adresu 
obchodníka, ktorú môže spotrebiteľ použiť pri odstúpení od zmluvy.

5 Ak cena odosielaného tovaru nepresiahne sumu vo výške 50 EUR, dodatok v 
zátvorkách znie takto: „na Vaše náklady“.

6 Ak obchodník ponúkne, že tovar si u spotrebiteľa vyzdvihne osobne, dodatok v 
zátvorkách znie takto: „vyzdvihneme u Vás“.

A. Informácie, ktoré musia byť uvedené vo formulári na odstúpenie od zmluvy
1. Názov, poštová adresa a e-mailová adresa obchodníka, ktorému sa má formulár 

na odstúpenie od zmluvy zaslať.
2. Vyhlásenie, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, a že toto právo si môže 

uplatniť zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy na trvalom nosiči 
obchodníkovi uvedenom v odseku 1:
a) v prípade zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov do 14 dní 

od podpisu objednávkového formulára;
b) v prípade kúpnych zmlúv do 14 dní od nadobudnutia hmotného vlastníctva 

tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou stranou s výnimkou dopravcu;
c) v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku:

– do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, ak spotrebiteľ nedal predchádzajúci 
výslovný súhlas na to, že sa zmluva začne plniť pred koncom 
štrnásťdňovej lehoty;

– odo dňa, kedy sa začína plnenie zmluvy, ak dal spotrebiteľ 
predchádzajúci výslovný súhlas na to, že sa zmluva začne plniť 
pred koncom štrnásťdňovej lehoty.

3. V prípade všetkých kúpnych zmlúv vyhlásenie informujúce spotrebiteľa o lehotách 
a formách zaslania tovaru späť obchodníkovi a podmienkach vrátenia peňazí 
v súlade s článkom 16 a článkom 17 ods. 2.

4. Pri zmluvách na diaľku uzatvorených cez internet vyhlásenie, že spotrebiteľ môže 
elektronicky vyplniť a zaslať štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy 
na internetovej stránke obchodníka a že mu obchodník bezodkladne e-mailom zašle 
potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy.

5. Vyhlásenie, že spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený 
v časti B.

B. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
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– Adresát:  (totožnosť, obchodná adresa a prípadne e-mailová adresa obchodníka) 
(*)

– Týmto oznamujem(e) (**), že odstupujem(e) (**) od zmluvy. Ja/my* týmto 
oznamujem/oznamujeme, že ja/my* odstupujem/odstupujeme od kúpnej zmluvy na 
tento tovar*/poskytnutie tejto služby*

– Dátum objednania */dátum prijatia* (***):
– Meno/mená spotrebiteľa/spotrebiteľov (***):
– Adresa/adresy spotrebiteľa/spotrebiteľov (***):
– Podpis/podpisy spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v 

papierovej podobe písomne) (***):
– Dátum (***):

    (*)   Vyplní obchodník pred odovzdaním formulára spotrebiteľovi.
  (**)    *Nehodiace sa prečiarknite.

(***)  Vyplní spotrebiteľ/spotrebitelia, ak sa tento formulár použije na odstúpenie od 
zmluvy.


