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PR_COD_1consolidated

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 – kapitoly 
IV – VII
(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 z 16. 
decembra 20091,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 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 pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii ako aj národným 
parlamentom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU*

k návrhu Komisie

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

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
* Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou 
kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▌.
Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a 
vypustenia sa označujú symbolom ║.
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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 95114,

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:

(...)
(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.

(37b) Ak obchodník nesplní svoj záväzok dodať, mal by ho spotrebiteľ na trvalom nosiči 
vyzvať na vykonanie dodávky v lehote najmenej sedem dní a oznámiť mu svoj 
úmysel zrušiť zmluvu v prípade neuskutočnenia dodávky. Zrušenie sa považuje za 
účinné po nenaplnenom uplynutí tejto lehoty. Bez toho, aby bolo dotknuté jeho 
právo na odškodné, by spotrebiteľ mal mať v prípade už uskutočnenej platby 
nárok na vrátenie zaplatenej sumy do siedmich dní od zrušenia zmluvy. Členské 
štáty by mali mať možnosť ponechať v platnosti alebo prijať vnútroštátne právne 
predpisy týkajúce sa iných opravných prostriedkov v prípade nedodania do termínu 
stanoveného spotrebiteľom, aby zabezpečili vyššiu úroveň ochrany pre 
spotrebiteľa.  

(38) V súvislosti s predajom tovaru spotrebiteľom prebieha dodanie tovaru rôznym 
spôsobom. Iba pravidlo, od ktorého je možné voľne sa odchýliť, umožní potrebnú 
flexibilitu pri zohľadňovaní uvedených rôznych možností. Spotrebiteľ by mal byť 
chránený v prípade akéhokoľvek rizika straty alebo poškodenia tovaru počas 
prepravy organizovanej alebo vykonanej obchodníkom. Pravidlo týkajúce sa prenosu 
rizika by sa nemalo vzťahovať na prípad, keď spotrebiteľ neoprávnene odďaľuje 
nadobudnutie vlastníctva tovaru (napríklad keď si spotrebiteľ tovar neprevezme na 
pošte v lehote, ktorú pošta stanovila). Za týchto okolností by mal spotrebiteľ niesť 
riziko straty alebo poškodenia po uplynutí lehoty dodania, na ktorej sa dohodol 
s obchodníkom.

                                               
2 Ú. v. ES C, , s. .
3 Ú. v. ES C, , s. .
4 Ú. v. ES C, , s. .
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(39) Obchodník by sa mal zodpovedať spotrebiteľovi v prípade, ak tovar nie je v súlade 
so zmluvou. Malo by sa predpokladať, že tovar je v súlade so zmluvou vtedy, ak 
spĺňa niekoľko podmienok týkajúcich sa najmä kvality tovaru. Kvalita a prevedenie, 
ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať, závisí okrem iného od toho, či je tovar 
nový alebo použitý, ako aj od očakávanej životnosti tovaru. Dodávka tovaru by sa 
mala považovať za nesúladnú so zmluvou aj vtedy, ak ide o chybnú alebo 
nedostatočnú dodávku. 

v prípade nesúladu tovaru so zmluvou by mali mať spotrebitelia právo na bezplatné uvedenie 
tovaru do súladu so zmluvou, pričom sa môžu rozhodnúť medzi opravou alebo 
náhradným tovarom; ak to nie je možné, mali by mať právo na zníženie ceny alebo 
zrušenie zmluvy;

(40)  spotrebiteľ môže v prvom rade požadovať od predávajúceho, aby tovar opravil 
alebo nahradil, pokiaľ takýto nárok nie je nemožný alebo neprimeraný; Malo by sa 
objektívne stanoviť, či je nárok na nápravu neprimeraný. Nárok na nápravu by 
mal byť neprimeraný, ak by si vyžadoval neúnosné náklady v porovnaní s iným 
spôsobom nápravy; keďže na určenie, či sú náklady neúnosné, mali by náklady 
jedného spôsobu nápravy byť výrazne vyššie ako náklady iného spôsobu nápravy; 
Ak tovar nie je v súlade so zmluvou, spotrebiteľ by mal mať najprv možnosť 
požiadať obchodníka o opravu tovaru alebo jeho výmenu podľa uváženia 
obchodníka, pokiaľ obchodník nedokáže, že táto náprava je nezákonná, nemožná 
alebo predstavujúca pre obchodníka neprimerané úsilie. Úsilie obchodníka by malo 
byť stanovené objektívne s prihliadnutím na náklady vynaložené zo strany 
obchodníka na nápravu nesúladu, na hodnotu tovaru a na význam nesúladu. 
Nedostatok náhradných dielov by nemal byť opodstatnený dôvod na to, aby 
obchodník v primeranej lehote a bez neprimeraného úsilia nevykonal nápravu 
nesúladu.

(41) Spotrebiteľ by nemal znášať náklady na nápravu nesúladu; toto platí najmä pre 
náklady na poštovné, prácu a materiály, ako aj pre náklady na odstránenie nesúladu 
so zmluvou samotným spotrebiteľom v primeranom rozsahu. Okrem toho by 
spotrebiteľ nemal poskytnúť obchodníkovi náhradu za používanie chybného tovaru.

(42) Ak obchodník odmietol napraviť nesúlad alebo ho jeden alebo viackrát nenapravil, 
spotrebiteľ by mal mať má nárok slobodne si vybrať akúkoľvek dostupnú formu 
nápravy, ak nemá nárok na odstránenie nesúladu opravou alebo výmenou. 
Odmietnutie zo strany obchodníka môže byť explicitné alebo implicitné, čo znamená, 
že pri implicitnom odmietnutí obchodník nereaguje na žiadosť spotrebiteľa o nápravu 
nesúladu alebo ju ignoruje. Členské štáty by mali mať možnosť ponechať v 
platnosti alebo prijať vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa slobodného výberu 
formy nápravy v prípade nesúladu, aby zabezpečili vyššiu úroveň ochrany pre 
spotrebiteľa.  Tieto opatrenia musia byť ale na ochranu spotrebiteľa nevyhnutné, 
primerané a účinné. 

(42a) Ak obchodník zodpovedá voči spotrebiteľovi ako konečný dodávateľ za dôsledky 
konania alebo nekonania výrobcu, malo by sa zabezpečiť, aby mal obchodník ako 
konečný dodávateľ nárok na nápravu od zodpovedného v zmluvnom reťazci. Pre 
tento prípad by mali vnútroštátne právne predpisy členských štátov ustanoviť 
zodpovedného ako aj postup a podmienky. 
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(42b) Spotrebiteľ by mal mať na nesúlady so zmluvou záručnú lehotu dvoch rokov. 
Malo by sa v jeho prospech predpokladať, že nesúlady so zmluvou, ktoré vznikli do 
šiestich mesiacov od prenosu rizika, existovali už v čase prenosu rizika na 
spotrebiteľa. Členské štáty by mali mať možnosť ponechať v platnosti alebo prijať 
vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa záručnej lehoty, dĺžky trvania obrátenia 
dôkazného bremena alebo osobitné pravidlá vážneho porušenia zmluvy, ktoré sa 
prejavia po uplynutí záručnej lehoty, aby zabezpečili vyššiu úroveň ochrany pre 
spotrebiteľa.  Tieto opatrenia musia byť ale na ochranu spotrebiteľa nevyhnutné, 
primerané a účinné. 

(43) Smernica 1999/44/ES dovoľuje členským štátom stanoviť lehotu v trvaní najmenej 
dvoch mesiacov, počas ktorej má spotrebiteľ informovať obchodníka o nesúlade. 
Rozdielna transpozícia právnych predpisov vytvorila prekážky v obchode. Preto je 
potrebné odstrániť túto regulačnú možnosť a zvýšiť právnu istotu tým, že 
spotrebitelia budú povinní informovať obchodníka o nesúlade v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa jeho zistenia.

(44) Niektorí obchodníci alebo výrobcovia ponúkajú spotrebiteľom obchodné záruky. 
Aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia nebudú zavádzaní, obchodné záruky by mali 
obsahovať určité informácie vrátane trvania záruky, územného rozsahu pôsobnosti 
a vyhlásenia, že obchodná záruka nebude mať v rámci platných vnútroštátnych 
predpisov vplyv na zákonné práva spotrebiteľa.

(45) Je potrebné chrániť spotrebiteľov pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, 
ktoré neboli dohodnuté individuálne, ako je to napríklad v prípade štandardných 
zmluvných podmienok. Pravidlá o neprijateľných podmienkach by sa nemali 
vzťahovať na podmienky, s ktorými spotrebitelia súhlasili pri vyjednávaní zmluvy. 
Možnosť voľby medzi rôznymi zmluvnými podmienkami, ktoré vypracoval 
obchodník alebo tretia strana v jeho mene, by nemala byť považovaná za dohodu.

(46) Ustanovenia o neprijateľných zmluvných podmienkach by sa nemali vzťahovať 
na zmluvné podmienky, ktoré priamo alebo nepriamo odrážajú záväzné zákonné 
a regulačné ustanovenia členských štátov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva. Podobne podmienky, ktoré odrážajú zásady alebo ustanovenia 
medzinárodných dohovorov, ktorých stranami sú členské štáty alebo Spoločenstvo, 
najmä v oblasti dopravy, by nemali byť podrobené preskúmaniu z hľadiska 
neprijateľnosti.

(47) Spotrebiteľské zmluvy by mali byť vyhotovené v jasnom a zrozumiteľnom jazyku 
a mali by byť čitateľné. Obchodníci by mali mať možnosť slobodne si vybrať typ 
alebo veľkosť písma, ktoré použijú pri vyhotovení zmluvných podmienok. 
Spotrebiteľovi by malo byť umožnené si podmienky pred uzatvorením zmluvy 
prečítať. To by mu malo byť umožnené tak, že sú mu podmienky na požiadanie 
poskytnuté (v prípade zmlúv uzatvorených v prevádzkových priestoroch) alebo inak 
sprístupnené (napr. na internetovej stránke obchodníka, pokiaľ ide o zmluvy 
na diaľku) alebo sú štandardné podmienky pripojené k formuláru objednávky
zmluvnému dokumentu (v prípade zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových 
priestorov). Obchodník by sa mal snažiť získať výslovný súhlas spotrebiteľa, pokiaľ 
ide o akúkoľvek dodatočnú platbu, okrem úhrady za hlavný zmluvný záväzok 
obchodníka. Malo by sa zakázať podsúvať súhlas spotrebiteľovi prostredníctvom 
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systému s možnosťou voľby, ako sú vopred zaškrtnuté políčka pri internetových 
transakciách.

(48) Pri posudzovaní dobrej viery by sa mala osobitne zohľadňovať najmä stabilita 
zmluvného postavenia strán bez ohľadu na to, či spotrebiteľ bol ovplyvňovaný, aby 
súhlasil s podmienkami a či tovar alebo služby boli predané alebo dodané na 
osobitnú objednávku spotrebiteľa. Požiadavku dobrej viery môže obchodník splniť 
tým, že s druhou stranou, ktorej legitímne záujmy by mal brať do úvahy, jedná čestne 
a slušne.

(49) Na účely tejto smernice by nemala byť posudzovaná prijateľnosť podmienok, ktoré 
opisujú hlavný predmet zmluvy, ani pomer kvality a ceny dodaného tovaru alebo 
poskytnutých služieb, pokiaľ tieto podmienky zodpovedajú požiadavkám 
na transparentnosť. Hlavný predmet zmluvy a pomer ceny a kvality by sa mal však 
zohľadniť pri posúdení prijateľnosti iných podmienok. Napríklad poistné zmluvy, 
ktorých podmienky jasne vymedzujú alebo opisujú poistné riziko a zodpovednosť 
poisťovateľa, by nemali podliehať takémuto posúdeniu, keďže tieto obmedzenia sa 
berú do úvahy pri výpočte poistného plateného spotrebiteľom.

(50) V záujme zabezpečenia právnej istoty a zlepšenia fungovania vnútorného trhu by táto 
smernica mala obsahovať dva zoznamy neprijateľných podmienok. Príloha II 
obsahuje zoznam podmienok, ktoré by sa mali považovať za neprijateľné za každých 
okolností. Príloha III obsahuje zoznam podmienok, ktoré by sa mali považovať za 
neprijateľné, pokiaľ obchodník nedokáže opak. Rovnaké zoznamy by sa mali 
uplatňovať vo všetkých členských štátoch. Členské štáty ale môžu ukladať alebo 
ponechať v platnosti podmienky, aby mohli vyhlásiť podmienky za neprijateľné za 
každých okolností, alebo za podmienky, ktoré sa považujú za neprijateľné. Tieto 
opatrenia musia byť na ochranu spotrebiteľa nevyhnutné, primerané a účinné.

(51) Opatrenia potrebné na implementáciu tejto smernice by sa mali prijímať v súlade 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

(52) Komisii by sa mala udeliť právomoc meniť a dopĺňať prílohy II a III o zmluvných 
podmienkach, ktoré sú neprijateľné alebo ktoré sú považované za neprijateľné. 
Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť iné ako 
podstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s 
kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(53) Právomoc Komisie meniť a dopĺňať prílohy II a III by sa mala využiť na 
zabezpečenie konzistentnej implementácie pravidiel o neprijateľných podmienkach 
tak, že sa do týchto príloh doplnia zmluvné podmienky, ktoré sú neprijateľné za 
každých okolností alebo ktoré sa považujú za neprijateľné, pokiaľ obchodník 
nedokáže opak.

(54) Členské štáty môžu použiť akúkoľvek koncepciu vnútroštátneho zmluvného práva, 
ktorá zodpovedá požadovanému cieľu, t. j. že neprijateľné zmluvné podmienky by 
nemali byť pre spotrebiteľa záväzné.

(55) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali ich súdy alebo správne orgány k 
dispozícii primerané a účinné prostriedky na zabránenie ďalšieho uplatňovania 
neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách.
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(56) V súlade so zmluvou sa smernicou zaisťuje vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa. Táto 
smernica žiadnym spôsobom nebráni obchodníkom, aby ponúkli spotrebiteľom 
zmluvné podmienky, ktoré im zaistia ešte lepšiu ochranu, než akú im poskytuje táto 
smernica.

(57) Osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
legitímny záujem na ochrane zmluvných práv, by mali mať k dispozícii zákonné 
opravné prostriedky na začatie konania, či už pred súdom alebo správnym orgánom, 
ktorý má právomoc rozhodovať o sťažnostiach alebo začať príslušné právne konanie.

(58) Je nevyhnutné, aby členské štáty stanovili sankcie za porušenie ustanovení tejto 
smernice a zabezpečili ich presadzovanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, 
primerané a odrádzajúce.

(59) Spotrebiteľ by nemal byť zbavený ochrany, ktorú mu zabezpečuje táto smernica. 
Pokiaľ je právo rozhodné pre zmluvu právom tretej krajiny, malo by sa uplatňovať 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve 
pre zmluvné záväzky (Rím I) s cieľom určiť, či má spotrebiteľ aj naďalej nárok 
na ochranu podľa tejto smernice.

(60) Európska komisia bude hľadať najvhodnejší spôsob, ako zabezpečiť, aby boli všetci 
spotrebitelia informovaní o svojich právach v mieste predaja.

(61) Keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 
o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom 
trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných 
praktikách“)5 zakazujú zotrvačný predaj, ktorý spočíva v nevyžiadanom dodaní 
tovaru alebo služieb spotrebiteľom, ale nestanovuje sa v nich žiadny zmluvný 
opravný prostriedok, je potrebné v tejto smernici zaviesť zmluvný opravný 
prostriedok spočívajúci v tom, že spotrebiteľ nemusí poskytnúť žiadnu úhradu za 
takéto nevyžiadané dodávky.

(61a) Mal by sa ustanoviť proces vzájomného hodnotenia, v rámci ktorého by museli 
členské štáty v rámci transpozičnej lehoty tejto smernice preveriť svoje právne 
predpisy s cieľom zistiť, aké prísnejšie právne predpisy v súlade so zmluvou budú 
uložené alebo ponechané v ich právnych systémoch, aby sa zabezpečila vyššia 
úroveň ochrany spotrebiteľa.  Najneskôr do konca transpozičnej lehoty by členské 
štáty mali vypracovať správu o výsledkoch tohto preskúmania. Každá správa by 
mala byť postúpená všetkým ostatným členským štátom a príslušným 
zainteresovaným stranám. Členské štáty budú mať šesť mesiacov na odovzdanie 
svojich pripomienok k týmto správam. Komisia by mala najneskôr jeden rok po 
uplynutí transpozičnej lehoty a potom každé tri roky vypracovať súhrnnú správu v 
prípade potreby s legislatívnymi návrhmi. Komisia by mala v prípade potreby 
podporovať členské štáty aj pri vypracúvaní spoločnej metodiky.

(61b) Na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov vo všetkých členských 
štátoch by osoby a organizácie, ktoré majú odôvodnený záujem na ochrane 
spotrebiteľa, mali byť podnecované k informovaniu členských štátov a Komisie o 

                                               
5 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
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svojich hodnoteniach a k vypracovaniu odporúčaní, ktoré bude možné zohľadniť 
pri revízii tejto smernice. 

(62) V smernici 2002/58/ES sa už upravuje nevyžiadaná komunikácia a stanovuje vysoká 
úroveň ochrany spotrebiteľa. Zodpovedajúce ustanovenia o tej istej otázke uvedené 
v článku 10 smernice 97/7/ES by sa mali vypustiť.

(63) Je vhodné preskúmať túto smernicu, ak sa zistia nejaké prekážky pre vnútorný trh. 
Preskúmanie by mohlo viesť k návrhu Komisie na zmenu a doplnenie tejto smernice, 
ktorý môže obsahovať zmeny a doplnenia iných právnych predpisov v oblasti 
ochrany spotrebiteľa odrážajúcich záväzok Komisie podľa Stratégie spotrebiteľskej 
politiky preskúmať existujúce acquis, aby sa dosiahla vysoká spoločná úroveň 
ochrany spotrebiteľa.

(64) Smernice 85/577/EHS, 93/13/EHS a 97/7/ES a smernica 1999/44/ES by sa mali 
zrušiť.

(65) Keďže ciele tejto smernice nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, a preto ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo 
môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V 
súlade so zásadou proporcionality vymedzenou v uvedenom článku neprekračuje táto 
smernica rámec toho, čo je nevyhnutné na odstránenie prekážok vnútorného trhu 
a dosiahnutia vysokej spoločnej úrovne ochrany spotrebiteľa.

(66) Táto smernica dodržiava základné práva a zachováva zásady uznané najmä Chartou 
základných práv Európskej únie,

PRIJALI TÚTO SMERNICU

(…)

Kapitola IV

Ďalšie práva spotrebiteľov týkajúce sa kúpnych zmlúv

Článok 21
Rozsah pôsobnosti

1. Táto kapitola sa uplatňuje na kúpne zmluvy. Bez toho, aby bol dotknutý článok 24 
ods. 5, ak ide o zmluvy so zmiešaným účelom, ktorej predmetom je tovar aj služba, 
táto kapitola sa uplatňuje len na tovar. Za kúpne zmluvy v zmysle tejto smernice sa 
považujú aj 

2. Táto kapitola sa takisto uplatňuje na zmluvy na dodanie tovaru, ktorý sa má 
vyhotoviť alebo vyrobiť.

3. Táto kapitola sa neuplatňuje na náhradné diely, ktoré obchodník vymenil v dôsledku 
nesúladu tovaru so zmluvou opravou tovaru podľa článku 26.

4. Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať túto kapitolu Táto kapitola neplatí 
pre použitý tovar na predaj použitého tovaru predávaný na verejných dražbách.



PE442.789v03-00 12/27 PR\819690SK.doc

SK

Článok 22
Dodávky

1. Ak sa strany nedohodli inak, obchodník dodá tovar prevodom hmotného vlastníctva 
tovaru na spotrebiteľa alebo ním určenú tretiu stranu s výnimkou dopravcu 
maximálne do 30 dní od uzatvorenia zmluvy.

2. Ak obchodník nesplnil záväzky týkajúce sa dodania, spotrebiteľ ho môže na 
trvalom nosiči vyzvať na vykonanie dodávky v lehote primeranej okolnostiam, 
ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, a oznámiť mu svoj úmysel odstúpiť od 
zmluvy v prípade neuskutočnenia dodávky. Po nenaplnenom uplynutí tejto lehoty 
sa predpokladá, že spotrebiteľ zrušil kúpnu zmluvu. Spotrebiteľ, ktorý už zaplatil 
cenu, má nárok na vrátenie každej zaplatenej sumy do siedmich dní od dátumu, 
kedy zrušil zmluvu. dodania stanoveného v odseku 1. Práva spotrebiteľa žiadať 
odškodné zostávajú nedotknuté.

2a. Členské štáty môžu ukladať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne 
predpisy, ktoré ustanovujú iné formy nápravy pre spotrebiteľa, ak obchodník 
neuskutoční dodávku do lehoty stanovenej v odseku 2.  

Článok 23
Prenos rizika

1. Riziko straty alebo poškodenia tovaru sa prenáša na spotrebiteľa, keď spotrebiteľ 
alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudla hmotné vlastníctvo 
tovaru.

2. Riziko uvedené v článku 1 prechádza na spotrebiteľa v čase dodania podľa dohody 
strán, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu 
nepodnikla primerané kroky pre nadobudnutie hmotného vlastníctva tovaru.

Článok 24
Súlad so zmluvou

1. Obchodník dodá je povinný dodať spotrebiteľovi tovar v súlade s kúpnou zmluvou.

2. Dodaný tovar sa považuje za tovar v súlade so zmluvou, ak spĺňa tieto podmienky:
a) zodpovedá opisu poskytnutému obchodníkom a má tie vlastnosti ako vzorka 

alebo model, ktoré obchodník predviedol spotrebiteľovi;
b) je vhodný na konkrétny účel, pre ktorý ho spotrebiteľ požadoval, s ktorým bol 

v čase uzavretia zmluvy obchodník oboznámený a akceptoval ho;
c) je vhodný na účely, pre ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

d) má kvalitu a prevedenie, ktoré sú bežné pri tovare rovnakého druhu a ktoré 
môže spotrebiteľ rozumne očakávať pri danom druhu tovaru a zohľadnení 
akýchkoľvek verejných vyhlásení o konkrétnych vlastnostiach tovaru, ktoré 
o ňom obchodník, výrobca alebo jeho zástupca urobil, najmä pri jeho 
propagácii alebo na označení.
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3. Na účely tohto článku sa nepovažuje za nesúlad, ak si spotrebiteľ v čase uzatvorenia 
zmluvy bol vedomý, alebo si racionálne mal byť vedomý nesúladu, alebo ak nesúlad 
vyplýva z materiálov, ktoré dodal spotrebiteľ.

4. Obchodník nie je viazaný verejnými vyhláseniami uvedenými v odseku 2 písm. d), ak 
dokáže, že nastala jedna z týchto situácií:

a) príslušného vyhlásenia si nebol alebo nemohol byť racionálne vedomý;
b) v čase uzatvorenia zmluvy bolo vyhlásenie opravené;

c) rozhodnutie o kúpe tovaru nemohlo byť ovplyvnené týmto vyhlásením.
5. Akýkoľvek nesúlad so zmluvou vyplývajúci z nesprávnej montáže tovaru sa považuje za 

rovnocenný s nesúladom nesúlad tovaru, ak je montáž súčasťou kúpnej zmluvy o tovare  
a tovar montoval obchodník, alebo sa montoval na jeho zodpovednosť. Toto taktiež 
platí, ak tovar, ktorý má montovať spotrebiteľ, spotrebiteľ zmontuje nesprávne 
v dôsledku nedostatkov v návode na montáž.

Článok 25
Zákonné práva – zodpovednosť za nesúlad

Predávajúci nesie zodpovednosť voči spotrebiteľovi za akýkoľvek existujúci nesúlad v čase 
prenosu rizika na spotrebiteľa.

Článok 26
Náprava nesúladu

1. Pri nesúlade so zmluvou Ako sa stanovuje v odsekoch 2 až 5, ak tovar nie je v súlade so 
zmluvou, má spotrebiteľ má nárok na:

a) vytvorenie súladu odstránenie nesúladu tovaru opravou alebo výmenou v 
zmysle odsekov 2, 3 a 5 , alebo na

b) primerané zníženie ceny, alebo na zrušenie kúpnej zmluvy v zmysle odsekov 
4, 5 a 5a. 

c) zrušenie zmluvy.

2. Spotrebiteľ môže najprv žiadať obchodníka o opravu alebo výmenu tovaru, ak toto nie 
je nemožné alebo neprimerané. Obchodník napraví nesúlad so zmluvou opravou alebo 
výmenou podľa svojho vlastného uváženia.

3. Forma nápravy sa považuje za neprimeranú, ak by obchodníkovi spôsobila náklady, 
ktoré by boli neúnosné vzhľadom na Ak obchodník dokázal, že náprava nesúladu 
opravou alebo výmenou je nezákonná, nemožná alebo by mu spôsobila vynaloženie 
neprimeraného úsilia, spotrebiteľ si môže vybrať medzi zľavou z ceny a zrušením 
zmluvy. Úsilie vynaložené obchodníkom je neprimerané, ak spôsobuje náklady, ktoré sú 
v porovnaní so znížením ceny alebo zrušením zmluvy nadmerné, s prihliadnutím na to, 
akú hodnotu by mal tovar v súlade so zmluvou, a na závažnosť nesúladu so zmluvou.

a) hodnotu , ktorú by mal tovar pri neexistencii nesúladu, 
b) význam nesúladu a,
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c) skutočnosť, či sa alternatívna náprava (oprava, výmena) môže uskutočniť 
bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa, 

v porovnaní s možnosťami alternatívnej nápravy (oprava, výmena). 
Oprava alebo výmena sa musí uskutočniť v primeranej lehote a bez závažných 
ťažkostí pre spotrebiteľa.  Spotrebiteľ môže zrušiť zmluvu iba vtedy, ak nesúlad nie 
je malého rozsahu.

4. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5d spotrebiteľ môže žiadať primerané zníženie 
kúpnej ceny alebo zrušenie kúpnej zmluvy, využiť akýkoľvek spôsob nápravy podľa 
odseku 1, ak nastane jedna s týchto situácií:

a) spotrebiteľ nemá nárok ani na opravu, ani na výmenu obchodník implicitne 
alebo explicitne odmietol napraviť nesúlad;

b) obchodník nenapravil nesúlad v primeranej lehote;
c) obchodník napravil sa pokúsil napraviť nesúlad, ale spotrebiteľovi spôsobil 

značné problémy;
d) rovnaký nedostatok sa objavil viac ako jeden krát v krátkom časovom období.

5. Značné problémy pre spotrebiteľa a primeraný čas, ktorý obchodník potrebuje 
na nápravu nesúladu, sa hodnotí s prihliadnutím na charakter tovaru alebo účel, pre ktorý 
spotrebiteľ nadobudol tovar, ako sa stanovuje v článku 24 ods. 2 písm. b).

5a. Spotrebiteľ nemá nárok na zrušenie zmluvy v prípade málo významného nesúladu 
tovaru so zmluvou.

5b. Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne 
predpisy, ktoré spotrebiteľom umožnia slobodný výber niektorej z možností 
nápravy uvedených v odseku 1 v prípade nesúladu so zmluvou, aby zabezpečili 
vyššiu úroveň ochrany pre spotrebiteľa.  Tieto opatrenia musia byť nevyhnutne 
potrebné na primeranú ochranu spotrebiteľa, musia byť proporčné a účinné.

Článok 27
Náklady a náhrada škody

1. Spotrebiteľ má nárok na nápravu nesúladu so zmluvou bez toho, aby mu vznikli 
akékoľvek náklady.

1a. Obchodník hradí aj náklady na odstránenie nesúladu so zmluvou samotným 
spotrebiteľom v primeranom rozsahu. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto kapitoly, môže spotrebiteľ žiadať 
náhradu škody za akúkoľvek stratu nenapravenú podľa článku 26.

Článok 27a
Právo na postih

Ak je predajca zodpovedný ako konečný predajca voči spotrebiteľovi, má v prípade 
nesúladu v dôsledku konania alebo nekonania výrobcu, predchádzajúceho predávajúceho v
rovnakom zmluvnom reťazci alebo akéhokoľvek sprostredkovateľa nárok na nápravu od 
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zodpovedného v rámci zmluvného reťazca. Vnútroštátne právne predpisy určujú 
zodpovedného alebo zodpovedných, voči ktorým si predajca ako konečný predajca môže 
uplatniť nárok na nápravu, ako aj príslušný postup a podrobnosti. 

Článok 28
Lehoty a dôkazné bremeno

1. Obchodník je zodpovedný podľa článku 25 v prípade, keď sa nesúlad so zmluvou 
prejaví do dvoch rokov od prenosu rizika na spotrebiteľa.

2. Keď obchodník napravil nesúlad výmenou, je zodpovedný podľa článku 25 
v prípade, keď sa nesúlad so zmluvou prejaví do dvoch rokov od nadobudnutia 
hmotného vlastníctva vymeneného tovaru spotrebiteľom alebo treťou stranou ním 
určenou.

3. V prípade použitého tovaru sa obchodník a spotrebiteľ môžu dohodnúť na kratšej 
záručnej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako jeden rok.

4. Aby mohol spotrebiteľ využiť svoje právo podľa článku 25, informuje obchodníka 
o nesúlade so zmluvou do dvoch mesiacov od zistenia takéhoto nesúladu.

5. Pokiaľ sa nepreukáže inak, predpokladá sa, že akýkoľvek nesúlad so zmluvou, 
ktorý sa prejaví do šiestich mesiacov od prenosu rizika na spotrebiteľa, existoval 
v uvedenom období, pokiaľ tento predpoklad nie je nezlučiteľný s charakterom 
tovaru alebo charakterom nesúladu.

5a. Členské štáty môžu prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne 
predpisy, ktoré ustanovujú dlhšiu záručnú lehotu, dlhšiu lehotu obrátenia 
dôkazného bremena v prospech spotrebiteľa alebo osobitné pravidlá vážneho 
porušenia zmluvy, ktoré sa prejavia po uplynutí záručnej lehoty, aby zabezpečili 
vyššiu úroveň ochrany pre spotrebiteľa.  Tieto opatrenia musia byť nevyhnutne 
potrebné na primeranú ochranu spotrebiteľa, musia byť proporčné a účinné.

Článok 29
Obchodné záruky

1. Obchodná záruka je záväzná pre poskytovateľa záruky za podmienok uvedených 
v záručnom liste. Ak záručný list neexistuje, obchodná záruka je záväzná podľa 
podmienok stanovených v oznámení o obchodnej záruke.

2. Záručný list je vyhotovený v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a je čitateľný. 
Obsahuje nasledujúce informácie:

a) zákonné práva spotrebiteľa v rámci platných vnútroštátnych predpisov
stanovené v článku 26 a jasné vyhlásenie, že uvedené práva nie sú dotknuté 
obchodnou zárukou,

b) obsah obchodnej záruky a podmienky reklamácie, najmä trvanie, územná 
pôsobnosť a názov a adresa ručiteľa,

c) bez toho, aby boli dotknuté články 32 a 35 a príloha III ods. 1 písm. j), musí 
byť prípadne stanovené, že obchodná záruka nesmie byť prenesená na ďalšieho 
kupujúceho.
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3. Na žiadosť spotrebiteľa obchodník vystaví záručný list na trvalom nosiči.

4. Nesúlad s odsekom 2 alebo odsekom 3 nemá vplyv na platnosť záruky.

Kapitola V

Práva spotrebiteľov týkajúce sa zmluvných podmienok

Článok 30
Rozsah pôsobnosti

1. Táto kapitola sa uplatňuje na zmluvné podmienky v zmluvách medzi predajcami a 
spotrebiteľmi, ktoré neboli vyjednané individuálne. vopred vypracované obchodníkom 
alebo treťou stranou. Zmluvná podmienka sa považuje za nevyjednanú individuálne 
vždy, ak bola vypracovaná vopred, predovšetkým ako vopred formulovaná štandardná 
zmluva a spotrebiteľ ju nemohol nijakým spôsobom ovplyvniť s ktorými spotrebiteľ 
súhlasil bez možnosti ovplyvniť ich obsah, najmä ak takéto zmluvné podmienky tvoria 
súčasť vopred zostavenej štandardnej zmluvy.

2. Skutočnosť, že spotrebiteľ mal možnosť ovplyvniť obsah určitých aspektov zmluvnej 
podmienky alebo jednu konkrétnu podmienku, že určité prvky zmluvnej podmienky 
alebo jedna konkrétna podmienka boli vyjednané jednotlivo, nevylučuje uplatňovanie 
tejto kapitoly na zvyšok zmluvy, ak ide podľa celkového posúdenia o vopred 
formulovanú štandardnú zmluvu. na iné zmluvné podmienky, ktoré tvoria súčasť 
zmluvy.

3. Táto kapitola sa nevzťahuje na zmluvné podmienky odrážajúce záväzné povinné
zákonné alebo regulačné ustanovenia alebo ustanovenia alebo zásady medzinárodných 
dohôd, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a ustanovenia alebo 
zásady medzinárodných dohovorov, stranami ktorých sú členské štáty alebo Únia.

Článok 31
Požiadavky na transparentnosť zmluvných podmienok

4. Zmluvné podmienky sú ustanovené vyjadrené v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a sú 
čitateľné.

5. Zmluvné podmienky sa dajú k dispozícii spotrebiteľovi spôsobom, ktorý mu reálne 
umožňuje oboznámiť sa s nimi pred uzatvorením zmluvy, s náležitým 
prihliadnutím na použitý prostriedok komunikácie.

6. Obchodník sa snaží získať výslovný súhlas spotrebiteľa, pokiaľ ide o akúkoľvek 
dodatočnú platbu, okrem úhrady za hlavný zmluvný záväzok obchodníka. Ak 
obchodník takýto súhlas od spotrebiteľa nezíska, ale ho vyvodí použitím 
predvolených možností, v prípade ktorých sa od spotrebiteľa žiada, aby ich 
odmietol s cieľom vyhnúť sa dodatočnej platbe, spotrebiteľ má nárok na vrátenie 
takejto platby.

7. Členské štáty sa zdržia uloženia akýchkoľvek prezentačných požiadaviek, pokiaľ 
ide o spôsob, akým sú zmluvné podmienky zmlúv uzatvorených na diaľku a mimo 
prevádzkových priestorov vyjadrené alebo sprístupnené spotrebiteľovi.
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Článok 32
Všeobecné zásady

1. Ak Zmluvná podmienka nie je zahrnutá v prílohe II alebo III, členské štáty zabezpečia, 
že sa bude považovať považuje za neprijateľnú, ak napriek požiadavke dobrej viery 
spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán vyplývajúcich zo zmluvy v 
neprospech spotrebiteľa.

2. Bez toho, aby boli dotknuté články 34 a 38, neprijateľnosť zmluvných podmienok sa 
hodnotí so zreteľom na charakter tovarov alebo služieb produktov, na ktoré bola zmluva 
uzatvorená a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy, v dobe uzatvorenia 
zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí. Pri 
posudzovaní prijateľnosti zmluvnej podmienky príslušný vnútroštátny orgán takisto 
vezme do úvahy spôsob, akým obchodník zmluvu vyhotovil a predložil spotrebiteľovi 
v súlade s článkom 31.

3. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na Posúdenie neprijateľnosti zmluvných podmienok sa 
netýka ani hlavného predmetu zmluvy ani alebo na primeranosť primeranosti ceny resp. 
odmeny a tovarov resp. služieb pre obchodníka za hlavný zmluvný záväzok za 
predpokladu, že obchodník v plnej miere splnil ustanovenia článku 31 ods. 1, 2 a 3.

Článok 33
Dôkazné bremeno

Keď obchodník tvrdí, že štandardná zmluvná podmienka bola dohodnutá individuálne, 
dôkazné bremeno znáša obchodník.

Článok 34
Podmienky, ktoré sú za každých okolností neprijateľné

1. Členské štáty zaistia, že zmluvné podmienky stanovené v zozname v prílohe II, sa 
budú považovať za neprijateľné za každých okolností. Uvedený zoznam zmluvných 
podmienok sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch a môže byť zmenený alebo 
doplnený len v súlade s článkom 39 ods. 2 a článkom 40.

1a. Členské štáty môžu ustanoviť alebo ponechať v platnosti podmienky, aby mohli 
vyhlásiť ďalšie zmluvné podmienky za  každých okolností neprijateľné. Tieto 
opatrenia musia byť nevyhnutne potrebné na primeranú ochranu spotrebiteľa, 
musia byť proporčné a účinné.

Článok 35
Podmienky, ktoré sú považované za neprijateľné

1. Členské štáty zaistia, že zmluvné podmienky stanovené v zozname v bode 1 prílohy 
III sa budú považovať za neprijateľné, pokiaľ obchodník nepreukáže, že takéto 
zmluvné podmienky sú prijateľné v súlade s článkom 32. Uvedený zoznam 
zmluvných podmienok sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch a môže byť 
zmenený alebo doplnený len v súlade s článkom 39 ods. 2 a článkom 40.

1a. Členské štáty ale môžu ukladať alebo ponechať v platnosti podmienky, aby mohli 
vyhlásiť podmienky za podmienky, ktoré sa považujú za neprijateľné.  Tieto 
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opatrenia musia byť nevyhnutne potrebné na primeranú ochranu spotrebiteľa, 
musia byť proporčné a účinné.

Článok 36
Výklad podmienok

1. Keď existuje pochybnosť o zmysle zmluvnej podmienky, prednosť má výklad 
priaznivejší pre spotrebiteľa.

2. Tento článok sa neuplatňuje v súvislosti s postupmi stanovenými v článku 38 ods. 2.

Článok 37
Účinky neprijateľných zmluvných podmienok

Neprijateľné zmluvné podmienky nie sú pre spotrebiteľa záväzné. Zmluva naďalej zaväzuje 
strany, ak môže zostať v platnosti aj bez neprijateľných podmienok.

Článok 38
Presadzovanie v súvislosti s neprijateľnými zmluvnými podmienkami

1. Členské štáty zabezpečia, aby v záujme spotrebiteľov a obchodníkov subjektov 
hospodárskej súťaže existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by umožnili 
ukončenie zabránili ďalšiemu uplatňovaniu neprijateľných podmienok obchodníkom
v zmluvách, ktoré uzatvára so  uzatvorených medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

2. Prostriedky uvedené v odseku 1 musia zahŕňať aj právne predpisy, podľa ktorých
Takto môžu najmä osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva 
odôvodnený záujem na ochrane spotrebiteľov v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi môžu začať konanie pred súdmi alebo vnútroštátnymi orgánmi, na objasnenie
aby tieto rozhodli, či zmluvné podmienky vypracované s cieľom všeobecného 
používania sú neprijateľné, a použiť účinné prostriedky na ukončenie platnosti týchto 
podmienok.

3. Členské štáty zaistia, aby súdy a správne orgány uplatňovali primerané a účinné 
prostriedky, ktoré zabránia obchodníkom naďalej používať podmienky, o ktorých sa 
zistilo, že sú neprijateľné.

4. Prostriedky uvedené v druhom odseku môžu byť pri zohľadnení vnútroštátnych 
predpisov Členské štáty zabezpečia, aby sa mohli právne kroky uvedené v odseku 2 a 3 
uplatňovať zamerané samostatne alebo spoločne v závislosti od vnútroštátneho 
procesného práva proti niekoľkým obchodníkom z rovnakého hospodárskeho odvetvia 
alebo proti ich združeniam, ktoré používajú alebo odporúčajú používať rovnaké 
všeobecné zmluvné podmienky alebo podobné podmienky.

Článok 39
Preskúmanie podmienok v prílohách II a III

1. Členské štáty oznámia Komisii podmienky, o ktorých príslušné vnútroštátne orgány 
zistili, že sú neprijateľné, a ktoré považujú za relevantné na účely zmeny a 
doplnenia tejto smernice, ako sa ustanovuje v odseku 2.
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2. Na základe oznámení prijatých podľa odseku 1 Komisia zmení a doplní prílohy II 
a III. Uvedené opatrenia určené na zmenu a doplnenie iných ako podstatných 
prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou 
uvedenom v článku 40 ods. 2.

Kapitola VI

Všeobecné ustanovenia

Článok 40
Výbor

1. Komisii pomáha Výbor pre neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách (ďalej 
len „výbor“).

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 
1999/468/ES6 so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Článok 41
Vynútenie uplatňovania právnych predpisov

1. Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané a účinné prostriedky 
na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

2. Prostriedky uvedené v odseku 1 obsahujú ustanovenia, ktoré umožnia jednému 
alebo viacerým z nasledujúcich orgánov určených podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov začať konanie pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi s 
cieľom zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení na implementáciu tejto 
smernice:

a) orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;
b) spotrebiteľské organizácie, ktoré majú legitímny záujem na ochrane 

spotrebiteľov;
c) profesijné organizácie, ktoré majú legitímny záujem na konaní.

Článok 42
Sankcie

1. Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie vnútroštátnych 
ustanovení prijatých na základe tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia, 
aby zabezpečili ich implementáciu. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané 
a odrádzajúce.

2. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii najneskôr do dátumu stanoveného 
v článku 46 a bezodkladne ju informujú o všetkých následných zmenách 
a doplneniach týchto ustanovení.

                                               
6 Ú. v. ES L 184, 17.07.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 
2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).
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Článok 43
Imperatívny charakter smernice

Ak je právo rozhodné pre zmluvu právom členského štátu, spotrebitelia sa nemôžu zrieknuť 
práv, ktoré im vyplývajú z tejto smernice.

Článok 44
Informácie

Členské štáty prijmú primerané opatrenia na informovanie spotrebiteľov o vnútroštátnych 
ustanoveniach transponujúcich túto smernicu a prípadne podporia obchodníkov a tvorcov 
kódexov, aby informovali spotrebiteľov o svojich kódexoch správania.

Článok 45
Nevyžiadané výrobky Zotrvačný predaj

Spotrebiteľ je oslobodený od akéhokoľvek protiplnenia v prípade nevyžiadanej dodávky 
produktu, ako sa uvádza v článku 5 ods. 5 a v bode 29 prílohy I smernice 2005/29/ES. 
Absencia odpovede zo strany spotrebiteľa v prípade takejto nevyžiadanej dodávky 
nepredstavuje súhlas.

Článok 46
Vykonanie

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do [osemnásť mesiacov od nadobudnutia 
jej účinnosti] zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné 
na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uplatňujú uvedené ustanovenia od [dvoch rokov od nadobudnutia jej 
účinnosti].

Tieto ustanovenia prijaté členskými štátmi musia obsahovať odkaz na túto smernicu 
alebo členské štáty musia uviesť takýto odkaz pri ich úradnom uverejnení.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych 
predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 46a
Oznamovacia povinnosť a vzájomné hodnotenie

1. Členské štáty predkladajú Komisii do [konca transpozičnej lehoty] a potom každé tri 
roky správu obsahujúcu tieto údaje:

a) znenie dodatočných požiadaviek na informácie, ktoré vydali alebo ponechali 
v platnosti členské štáty podľa článku 5 ods. 3b a 3c;

b) znenie odchylných vnútroštátnych ustanovení, ktoré vydali alebo ponechali 
v platnosti členské štáty podľa článku 22 ods. 2a; 
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c) znenie odchylných vnútroštátnych ustanovení, ktoré vydali alebo ponechali 
v platnosti členské štáty podľa článku 26 ods. 5b a článku 28 ods. 5a;  

d) znenie dodatočných zmluvných ustanovení, ktoré členské štáty vyhlásia v zmysle 
článku 34 ods. 1a za každých okolností neprijateľné;

e)  znenie dodatočných zmluvných ustanovení, ktoré členské štáty vyhlásia v zmysle 
článku 35 ods. 1a za neprijateľné;

f) znenie rozhodnutí s podstatným významom –spolu s príslušnými odôvodneniami –
, ktoré ich súdy, orgány na urovnávanie sporov alebo príslušné správne 
orgány príjmu v oblasti spadajúcej pod túto smernicu. 

2. V prípade údajov uvedených v ods. 1 písm. a, b, c, d a e musia členské štáty 
podrobne vysvetliť, prečo sú odchylné vnútroštátne predpisy potrebné na primeranú 
ochranu spotrebiteľa, a prečo sú proporčné a účinné.  Jediným kritériom na 
hodnotenie účinnosti odchylného vnútroštátneho predpisu na ochranu spotrebiteľa 
je jeho realizovateľnosť v obchodnej praxi a praktické a právne dokazovanie 
v úspešne skončenom súdnom procese.

3. Komisia zabezpečí, aby údaje uvedené v článku 1 písm. d a e boli ľahko prístupné 
spotrebiteľom a predajcom napríklad na internetovej stránke.

4. Komisia postúpi správy, uvedené v odseku 1 členským štátom, ktoré ku každej správe 
predložia do šiestich mesiacov od prístupu k nim svoje pripomienky. V rovnakej 
lehote uskutoční Komisia o týchto správach konzultácie so zainteresovanými 
stranami.

Článok 46b
Podávanie správ ochrancami práv spotrebiteľov

Osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva v zmysle článku 38 ods. 2 
odôvodnený záujem na ochrane spotrebiteľov, informujú Komisiu o výsledku svojho 
posúdenia uplatňovania a vplyvu tejto smernice.

Článok 46c
Správa Komisie

Pri zohľadnení stanovísk uvedených v článku 46a ods. 4 a 46b predkladá Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do (jeden rok po uplynutí transpozičnej lehoty) 
a potom každé tri roky podrobnú správu o uplatňovaní tejto smernice.  V prípade potreby 
priloží k tejto správe vypracuje návrhy s cieľom prispôsobiť ju vývoju v danej oblasti.
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Kapitola VII
Záverečné ustanovenia

Článok 47
Zrušenie

Smernice 85/577/EHS, 93/13/EHS, 97/7/ES a smernica 1999/44/ES, zmenené a doplnené 
smernicami uvedenými v prílohe IV, sa zrušujú.
Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade 
s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 48
Prehodnotenie

Komisia preskúma túto smernicu a podá správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 
do [vlož rovnaký dátum ako v druhom pododseku článku 46 ods. 1 + päť rokov].
V prípade potreby vypracuje návrhy s cieľom prispôsobiť ju vývoju v danej oblasti. Komisia 
môže členské štáty požiadať o informácie.

Článok 49
Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Článok 50
Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli [...]

Za Európsky parlament Za Radu
predseda predseda
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PRÍLOHA II

OBCHODNÉ PODMIENKY, KTORÉ SÚ ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ NEPRIJATEĽNÉ

Zmluvné podmienky sú neprijateľné za každých okolností vtedy, ak ich predmetom alebo 
účinkom je:

a) vylúčiť alebo obmedziť zákonnú zodpovednosť obchodníka v prípade, ak 
spotrebiteľ následkom konania alebo nekonania obchodníka zomrie alebo 
utrpí ujmu na zdraví za smrť spotrebiteľa alebo za ujmu na zdraví spôsobenú 
spotrebiteľovi konaním alebo nekonaním uvedeného obchodníka;

aa) vylúčiť alebo obmedziť zákonnú zodpovednosť obchodníka v prípade, ak sa 
poškodia predmety spotrebiteľa následkom úmyselného alebo hrubo 
nedbanlivého konania alebo nekonania obchodníka;

ab) poskytnutie kratšej lehoty, v rámci ktorej môže vypovedať obchodník 
vypovedať zmluvu, ako má k dispozícii spotrebiteľ;

b) obmedziť povinnosť obchodníka dodržať záväzky uzatvorené ich obchodnými 
zástupcami alebo podriadiť tieto záväzky formálnej požiadavke splnenia 
osobitnej podmienky, ktorá závisí výlučne od obchodníka;

c) neposkytnúť spotrebiteľovi právo alebo mu brániť v uplatňovaní práva podať 
žalobu alebo podať akýkoľvek iný opravný prostriedok, najmä vyžadovať od 
spotrebiteľa, aby riešil spory neupravené právnymi ustanoveniami výhradne 
arbitrážou, nevhodne obmedzovať prístup k dôkazom alebo ukladať mu 
povinnosť dôkazného bremena, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi 
zmluvný vzťah, malo spočívať na inej zmluvnej strane;

ca) prideliť všetky prípadné právne spory vyplývajúce zo zmluvy do výlučnej 
kompetencie súdu, ktorý je zodpovedný za miesto sídla obchodníka, pokiaľ 
tento súd nie je zodpovedný aj za bydlisko spotrebiteľa;

cc) možnosť voľne stanoviť cenu tovarov alebo služieb, ktorých cena sa má 
stanoviť po uzavretí zmluvy, zo strany obchodníka;

d) obmedziť prístup spotrebiteľa k dôkazom alebo uložiť na neho dôkazné 
bremeno, ktoré podľa platných právnych predpisov prináleží obchodníkovi;

e) vyhradiť obchodníkovi právo určiť, či sú tovar alebo služby poskytnuté 
v súlade so zmluvou, alebo vyhradiť obchodníkovi výlučné právo na výklad 
akejkoľvek podmienky zmluvy.

f) umožniť obchodníkovi, aby z dôvodu zavedenia eura ukončil alebo zmenil 
zmluvu.
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PRÍLOHA III

ZMLUVNÉ PODMIENKY, KTORÉ SÚ POVAŽOVANÉ ZA NEPRIJATEĽNÉ

1. Zmluvné podmienky sa považujú za neprijateľné, ak ich predmetom alebo účinkom 
je:

a) vylúčiť alebo neprimerane obmedziť zákonné práva spotrebiteľa vo vzťahu 
k obchodníkovi alebo inej strane v prípade celkového alebo čiastočného 
nesplnenia alebo chybného nedostatočného splnenia akýchkoľvek zmluvných 
záväzkov obchodníkom, vrátane práva spotrebiteľa na vyrovnanie dlhu voči 
obchodníkovi prípadnou pohľadávkou spotrebiteľa voči nemu;

b) povoliť obchodníkovi ponechať si platbu uhradenú spotrebiteľom v prípade, 
ak spotrebiteľ neuzatvorí alebo nedodrží zmluvu, bez toho, aby mal 
spotrebiteľ nárok na odškodnenie od obchodníka v primeranej výške, ak 
obchodník neuzatvorí alebo nedodrží zmluvu umožniť obchodníkovi ponechať 
si platbu uhradenú spotrebiteľom v prípade, že spotrebiteľ neuzatvorí alebo 
nedodrží zmluvu, bez toho, aby mal spotrebiteľ právo na vrátenie tejto sumy, 
ak obchodník neuzatvorí alebo nedodrží zmluvu;

c) vyžadovať od spotrebiteľa, aby v prípade, že nesplnil svoje záväzky, zaplatil 
obchodníkovi neprimerane vysoké odškodné požiadať spotrebiteľa, ktorý 
nesplnil svoj záväzok, o zaplatenie náhrady škody, ktorá značne presahuje 
škodu spôsobenú obchodníkovi;

d) umožniť obchodníkovi ľubovoľne ukončiť zmluvu, ak rovnaké právo 
neprináleží aj spotrebiteľovi, a umožniť obchodníkovi, aby v prípade, ak sám 
zmluvu ukončí, si ponechal sumy zaplatené za ešte nedodané služby;

e) umožniť obchodníkovi, aby s výnimkou prípadu so závažnými dôvodmi 
vypovedal zmluvu na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty 
umožniť obchodníkovi ukončiť zmluvu na dobu neurčitú bez primeranej 
výpovednej lehoty s výnimkou prípadu, keď spotrebiteľ závažným spôsobom 
porušil zmluvu;

f) automatické predĺženie zmluvy na dobu určitú, ak sa spotrebiteľ nevyjadril 
inak, a ak sa stanovila neprimerane dlhá výpovedná lehota od konca zmluvy 
na vyjadrenie vôle spotrebiteľa nepredĺžiť zmluvu automatické predĺženie 
zmluvy na dobu určitú, ak sa spotrebiteľ nevyjadril inak, a ak musí dodržať 
dlhú výpovednú lehotu na ukončenie zmluvy na konci každej lehoty na 
predĺženie;

g) umožniť obchodníkovi zvýšiť cenu bez toho, aby mal spotrebiteľ právo 
ukončiť zmluvu v prípade, že je konečná cena v porovnaní s cenou 
dohodnutou pri uzatváraní zmluvy príliš vysoká umožniť obchodníkovi zvýšiť 
cenu dohodnutú so spotrebiteľom pri uzatváraní zmluvy bez toho, aby mal 
spotrebiteľ právo ukončiť zmluvu;

h) povinnosť spotrebiteľa splniť všetky svoje záväzky, ak obchodník nesplnil 
všetky svoje záväzky;
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i) umožniť obchodníkovi preniesť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy 
bez súhlasu spotrebiteľa na tretie strany, ak by to mohlo znamenať zníženie 
bezpečnosti pre spotrebiteľa;

j) obmedziť právo spotrebiteľa na ďalší predaj tovaru obmedzením 
postupiteľnosti akejkoľvek obchodnej záruky poskytnutej obchodníkom;

k) umožniť obchodníkovi jednostranne meniť zmluvné podmienky bez 
právneho dôvodu, ktorý je uvedený v zmluve; umožniť obchodníkovi 
jednostranne meniť podmienky zmluvy, vrátane vlastností produktu alebo 
služby;

ka) umožniť obchodníkovi jednostranne meniť bez právneho dôvodu akékoľvek 
vlastnosti tovaru alebo služby, ktoré majú byť zabezpečené;

l) jednostranne meniť a dopĺňať zmluvné podmienky, ktoré boli poskytnuté 
spotrebiteľovi na trvalom nosiči, prostredníctvom zmluvných podmienok 
online, na ktoré spotrebiteľ nedal súhlas.

la) vypracovanie dohody zaväzujúcej spotrebiteľa v prípade, že poskytovanie 
služieb obchodníka podlieha podmienkam, ktorých plnenie závisí len od jeho 
vlastnej vôle;

lb) neodvolateľne zaviazať spotrebiteľa k podmienkam, s ktorými sa skutočne 
nemohol oboznámiť pred uzavretím zmluvy.

2. Bod 1 písm. e) nevylučuje sa nevzťahuje na podmienky, podľa ktorých si 
poskytovateľ finančnej služby vyhradzuje právo jednostranne ukončiť zmluvu na 
dobu neurčitú bez výpovednej lehoty, pokiaľ existuje pádny dôvod, ak sa od 
poskytovateľa vyžaduje bezodkladne o tom informovať druhú zmluvnú stranu alebo 
strany.

3. Bod 1 písm. g) sa nevzťahuje na písm. e), g) a ka) sa neuplatňujú na
a) transakcie s prevoditeľnými cennými papiermi, finančnými nástrojmi a inými 

tovarmi produktmi alebo službami, kde je cena závislá od pohybu kurzov a 
indexov na burze cenných papierov alebo od trhovej sadzby, ktoré obchodník 
nekontroluje;

b) zmluvy na nákup alebo predaj cudzej meny, cestovných šekov alebo 
medzinárodných peňažných príkazov vystavených v cudzej mene;

c) doložky o cenových indexoch, ak to dovoľuje zákon, za predpokladu, že 
spôsob úpravy cien je výslovne opísaný.

3a. Bod 1 písm. g) nevylučuje podmienky o cenových indexoch, pokiaľ sú právoplatné 
a spôsob zmien ceny je výlučne opísaný.

4. Bod 1 písm. e) nevylučuje podmienky, podľa ktorých sa nevzťahuje na
a) podmienky, podľa ktorých si poskytovateľ finančných služieb vyhradzuje 

právo zmeniť úrokovú sadzbu, ktorú má platiť spotrebiteľ alebo ktorá je 
vyplatená spotrebiteľovi, alebo výšku iných poplatkov za finančné služby 
bez oznámenia, ak je to opodstatnené, ak sa od poskytovateľa vyžaduje ihneď 
o tom informovať druhú zmluvnú stranu alebo strany pri najbližšej príležitosti 
a ak druhá strana alebo strany majú možnosť ihneď odstúpiť od zmluvy;
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b) transakcie s prevoditeľnými cennými papiermi, finančnými nástrojmi a inými 
produktmi alebo službami, kde je cena závislá od pohybu kurzov a indexov 
na burze cenných papierov alebo od trhovej sadzby, ktoré obchodník 
nekontroluje;

c) zmluvy na nákup alebo predaj cudzej meny, cestovných šekov alebo 
medzinárodných peňažných príkazov vystavených v cudzej mene;

d) podmienky, podľa ktorých si obchodník vyhradzuje právo jednostranne meniť 
podmienky zmluvy na dobu neurčitú, ak sa od neho vyžaduje, aby o tom 
náležite informoval spotrebiteľa, a ak spotrebiteľ môže ukončiť zmluvu.
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PRÍLOHA IV
Zrušené smernice a zoznam ich následných zmien a doplnení

(uvedené v článku 47)
Smernica Rady 85/577/EHS z 20. decembra 
1985 na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách 
uzatváraných mimo prevádzkových 
priestorov

Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 31.

Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o 
nekalých podmienkach v spotrebiteľských
zmluvách

Ú. v. ES L 95, 21.04.1993, s. 29.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
97/7/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2002/65/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/29/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2007/64/ES z 13. novembra 2007

Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

Ú. v. ES L 271, 9.10.2002, s. 16.

Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 29.

Ú. v. EÚ L 319, 05.12.2007, s. 1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
1999/44/ES

Ú. v. ES L 171, 07.07.1999, s. 12.

PRÍLOHA IV
TABUĽKA ZHODY

(vloží sa neskôr)


