
AD\905641SK.doc PE486.223v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

2011/0373(COD)

21.6.2012

STANOVISKO
Výboru pre právne veci

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 
a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Cristian Silviu Buşoi

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku



PE486.223v02-00 2/35 AD\905641SK.doc

SK

PA_Legam



AD\905641SK.doc 3/35 PE486.223v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom alternatívneho riešenia sporov (ARS) je riešiť základný problém prístupu európskych 
občanov – najmä spotrebiteľov – k spravodlivosti, a to v dôsledku zdĺhavých a nákladných 
súdnych konaní.

Európsky parlament nedávno k tejto otázke vyjadril svoje stanovisko v uznesení z 25. októbra 
2011 o alternatívnom riešení sporov v občianskych, obchodných a rodinných veciach 
(2011/2117(INI))1, v ktorom vyjadruje názor, že legislatívne opatrenia prijaté na úrovni EÚ 
uľahčia uplatňovanie alternatívneho riešenia sporov, a nabáda fyzické a právnické osoby, aby 
ho využívali, pričom vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh o využívaní 
alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľov v EÚ.

Cieľom smernice, ktorú Komisia teraz navrhla, je odstrániť medzery v rozsahu pokrytia ARS 
a zabezpečiť, aby existoval kvalitný právny predpis o mimosúdnom riešení sporov s cieľom 
riešiť všetky zmluvné spory medzi spotrebiteľmi a podnikmi. Navrhovaná smernica zavádza 
všeobecné zásady, ktoré budú musieť rešpektovať všetky subjekty ARS, vrátane vhodných 
kvalifikácií, nestrannosti, transparentnosti, účinnosti a spravodlivosti. Navrhuje sa, aby 
vnútroštátne orgány monitorovali zabezpečovanie dodržiavania týchto zásad. Podľa tohto 
návrhu sa od obchodníkov ďalej bude vyžadovať, aby spotrebiteľom poskytovali relevantné a 
úplné informácie o príslušných dostupných subjektoch ARS.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie v kontexte úsilia 
o zlepšenie fungovania vnútorného trhu a rozšírenie nápravných opatrení pre spotrebiteľov. 
Domnieva sa však, že v niektorých oblastiach by sa návrh Komisie mohol vylepšiť, a preto 
predložil riešenia v tomto návrhu stanoviska. Ide o tieto návrhy:

Je ťažké odpovedať na otázku, či by sa ARS malo stať pre podniky povinné, konkrétne 
stanovením ich povinnej účasti na systéme ARS alebo stanovením toho, že výsledok systému 
ARS bude pre ne záväzný. Na jednej strane sa argumentuje tým, že povinné systémy zvyšujú 
dôveru spotrebiteľa, keďže spotrebiteľ sa na ne môže bezpečne spoľahnúť, ak vznikne nejaký 
problém. Na druhej strane vyvoláva stanovenie povinného charakteru ARS vážne problémy 
spojené so základnými právami strán týkajúcimi sa prístupu k spravodlivosti a práva na 
účinný opravný prostriedok (článok 47 Charty základných práv Európskej únie) a je v rozpore 
s dobrovoľným a flexibilným charakterom ARS, ktorý ho vymedzuje a ktorý je takisto 
príčinou jeho osobitnej užitočnosti. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto 
sleduje cestu vytýčenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 
2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach2, a to: ARS nie je 
povinné, ale od členských štátov sa vyžaduje, aby vytvárali stimuly alebo ukladali sankcie, 
zatiaľ čo súdy by mali poskytovať konkrétne informácie na podporu jeho využívania. Pokiaľ 
ide o akýkoľvek záväzný účinok výsledku ARS, navrhuje sa informovať strany a vyžadovať 
od nich súhlas s takýmto účinkom.
– Táto smernica by sa nemala vzťahovať na sťažnosti na spotrebiteľov podané obchodníkmi, 
keďže ARS je koncipované ako nástroj nápravných opatrení v prospech spotrebiteľov 

                                               
1P7_TA(2011)0449.
2 Ú. v. EÚ L 136, 24.05.2008, s. 3.



PE486.223v02-00 4/35 AD\905641SK.doc

SK

zameraný na odstránenie nerovnováhy existujúcej medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi a na to, 
aby spotrebitelia získali jednoduchú možnosť, ako sa domáhať nápravy. Táto zásada sa 
nevzťahuje rovnakým spôsobom na sťažnosti podané obchodníkmi.
– V záujme zavedenia záruk na zabránenie tomu, aby sa nerelevantné prípady predkladali 
subjektom ARS, by mala existovať požiadavka, že pred tým, ako sa spor predloží subjektu 
ARS, treba nájsť zmierlivé riešenie. Členské štáty by takisto mali mať možnosť stanoviť 
minimálne prahové hodnoty pre hodnotu pohľadávky s cieľom zabrániť posudzovaniu 
prípadov, pri ktorých je pohľadávka nepomerne nižšia ako skutočné náklady na postup ARS.
– Vo všeobecnosti treba zásady postupov ARS objasniť vyčerpávajúcejším a úplnejším 
spôsobom na základe smernice 2008/52/ES, Európskeho kódexu správania pre mediátorov 
a odporúčaní Komisie z 30. marca 1998 o zásadách platných pre orgány zodpovedné za 
mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov1 a zo 4. apríla 2001 o zásadách pre mimosúdne 
orgány, ktoré sa zaoberajú urovnaním sporov spotrebiteľov2. Preto sa navrhuje zahrnúť do 
smernice konkrétne ustanovenia, najmä pokiaľ ide o zásady nezávislosti, zákonnosti a 
dôvernosti.
– Odborná príprava fyzických osôb zapojených do postupov ARS má rozhodujúci význam, 
a to aj v záujme zabezpečenia dôvery v postupy ARS a v ich výsledok, a mala by ju zaisťovať 
Komisia spoločne s členskými štátmi.
– Postupy ARS by stranám nemali brániť v prístupe k bežným súdnym konaniam 
prostredníctvom uplatňovania premlčacích a prekluzívnych dôb. Táto smernica by teda 
paralelne so zodpovedajúcimi ustanoveniami smernice 2008/52/ES (článok 8) mala ustanoviť, 
že ARS má vo všeobecnosti na premlčacie a prekluzívne doby odkladný účinok.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Alternatívne riešenie sporov ponúka 
jednoduché, rýchle a nízkonákladové 
mimosúdne riešenie sporov medzi 
spotrebiteľmi a obchodníkmi. Alternatívne 
riešenie sporov však ešte nie je v celej 
Európskej únii dostatočne rozvinuté. Aby 
mohli spotrebitelia v plnej miere využívať 

(3) Alternatívne riešenie sporov ponúka 
jednoduché, rýchle a nízkonákladové 
mimosúdne riešenie sporov medzi 
spotrebiteľmi a obchodníkmi. Alternatívne 
riešenie sporov však ešte nie je v celej 
Európskej únii dostatočne rozvinuté. 
Okrem toho postupy ARS v súčasnosti nie 

                                               
1 Ú. v. ES L 115, 17.04.1998, s. 31.
2 Ú. v. ES L 109, 19.04.2001, s. 56.
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jeho potenciál, je potrebné, aby bolo 
alternatívne riešenie sporov k dispozícii pre 
všetky druhy spotrebiteľských sporov, aby 
úroveň kvality postupov ARS bola rovnaká 
a aby spotrebitelia aj obchodníci boli o 
takýchto postupoch informovaní. Je takisto 
potrebné, aby subjekty ARS riešili 
cezhraničné spory účinne.

sú dostupné vo všetkých členských štátoch 
ani v podnikateľských odvetviach 
a úroveň kvality a normy sa v Únii stále 
odlišujú. Aby mohli spotrebitelia v plnej 
miere využívať jeho potenciál, je potrebné, 
aby bolo alternatívne riešenie sporov k 
dispozícii pre všetky druhy 
spotrebiteľských sporov, aby úroveň 
kvality postupov ARS bola rovnaká a aby 
spotrebitelia aj obchodníci boli o takýchto 
postupoch informovaní. Je takisto 
potrebné, aby subjekty ARS riešili 
cezhraničné spory účinne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) keďže členské štáty, ktorých 
vnútroštátne právne predpisy prekračujú 
rámec základných požiadaviek smernice o 
mediácii, dosiahli podľa všetkého 
významné výsledky pri podpore 
mimosúdneho konania v občianskych a 
obchodných sporoch; keďže dosiahnuté 
výsledky, najmä v Taliansku, Bulharsku 
a Rumunsku, dokazujú, že mediácia môže 
prispieť k výhodnému a rýchlemu 
mimosúdnemu riešeniu sporov 
prostredníctvom postupov, ktoré sú 
vhodné vzhľadom na potreby účastníkov 
konania a ochranu spotrebiteľa;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Rozvoj dobre fungujúceho 
alternatívneho riešenia sporov v rámci 
Európskej únie je potrebný na posilnenie 

(6) Rozvoj dobre fungujúceho 
alternatívneho riešenia sporov v rámci 
Európskej únie je potrebný na posilnenie 
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dôvery spotrebiteľov vo vnútorný trh 
vrátane oblasti elektronického obchodu. 
Takýto rozvoj by mal stavať na 
existujúcich postupoch ARS v členských 
štítoch a mal by rešpektovať ich právne 
tradície.

dôvery spotrebiteľov vo vnútorný trh 
vrátane oblasti elektronického obchodu. 
Takýto rozvoj by mal stavať na 
existujúcich postupoch ARS v členských 
štítoch a mal by rešpektovať ich právne 
tradície. Šírenie ARS môže byť dôležité aj
v tých štátoch, ktorých súdy sú vo 
významnej miere preťažené 
nerozhodnutými konaniami a ktoré tak 
občanom Európskej únie neposkytujú 
právo na spravodlivý proces v primeranej 
lehote; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Táto smernica by sa mala vzťahovať na 
zmluvné spory medzi spotrebiteľmi 
a obchodníkmi, ktoré vznikajú pri predaji 
tovaru alebo poskytovaní služieb vo 
všetkých odvetviach hospodárstva. Mala 
by zahŕňať sťažnosti podané 
spotrebiteľmi na obchodníkov, ale aj 
sťažnosti na spotrebiteľov podané 
obchodníkmi. Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na spory medzi obchodníkmi; 
nemala by však členským štátom brániť v 
tom, aby prijali alebo si zachovali v 
platnosti predpisy o postupoch 
mimosúdneho riešenia takýchto sporov. 

(7) Táto smernica by sa mala vzťahovať na 
zmluvné spory medzi spotrebiteľmi 
a obchodníkmi, ktoré vznikajú pri predaji 
tovaru alebo poskytovaní služieb vo 
všetkých odvetviach hospodárstva. Táto 
smernica by sa nemala vzťahovať na spory 
medzi obchodníkmi ani na sťažnosti na 
spotrebiteľov podané obchodníkmi; 
nemala by však členským štátom brániť v 
tom, aby prijali alebo si zachovali v 
platnosti predpisy o postupoch 
mimosúdneho riešenia takýchto sporov. 

Odôvodnenie

ARS je koncipované ako nástroj nápravných opatrení v prospech spotrebiteľov zameraný na 
odstránenie nerovnováhy existujúcej medzi obchodníkmi, ktorí majú lepšiu schopnosť znášať 
finančnú stratu a platiť za právnu nápravu, a spotrebiteľmi, ktorí by sa inak nedomáhali 
nápravy na súde kvôli finančným nákladom, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch vyššie než 
samotná pohľadávka.



AD\905641SK.doc 7/35 PE486.223v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na konania pred subjektmi 
riešenia sporov, ak fyzické osoby poverené 
riešením sporov zamestnáva výlučne 
obchodník, ani na konania pred systémami 
vybavovania spotrebiteľských sťažností 
riadenými obchodníkmi. Nemala by sa 
vzťahovať na priame dohody medzi 
stranami. Okrem toho by sa nemala 
vzťahovať na pokusy sudcov o urovnanie 
sporu v priebehu súdneho konania 
týkajúceho sa daného sporu.

(12) Táto smernica by sa nemala 
vzťahovať na konania pred systémami 
vybavovania spotrebiteľských sťažností 
riadenými obchodníkmi. Nemala by sa 
vzťahovať na priame dohody medzi 
stranami. Okrem toho by sa nemala 
vzťahovať na pokusy sudcov o urovnanie 
sporu v priebehu súdneho konania 
týkajúceho sa daného sporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 
o určitých aspektoch mediácie 
v občianskych a obchodných veciach už 
stanovuje rámec pre systémy mediácie na 
úrovni Únie, najmä pre cezhraničné 
spory, a to bez toho, aby zamedzila jeho 
uplatňovaniu na vnútorné systémy 
mediácie. Predkladaná smernica dopĺňa 
tento systém, pokiaľ ide o ďalšie postupy 
alternatívneho riešenia sporov. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Fyzické osoby poverené alternatívnym 
riešením sporov by sa mali pokladať za 
nestranné len vtedy, ak na ne nemôže byť 
vyvíjaný tlak, ktorý môže ovplyvniť ich 
postoj k danému sporu. Je potrebné 
zabezpečiť najmä to, aby sa takýto tlak 
nevyvíjal v prípade, že subjekty ARS sú 
financované jednou zo strán sporu alebo 
organizáciou, ktorej jedna zo strán je 
členom.

(17) Fyzické osoby poverené alternatívnym 
riešením sporov by sa mali pokladať za 
nestranné len vtedy, ak na ne nemôže byť 
vyvíjaný tlak, ktorý môže ovplyvniť ich 
postoj k danému sporu. Je potrebné 
zabezpečiť najmä to, aby sa takýto tlak 
nevyvíjal v prípade, že subjekty ARS sú 
financované jednou zo strán sporu alebo 
organizáciou, ktorej jedna zo strán je 
členom. S cieľom zabezpečiť, aby sa 
nevyskytol žiadny konflikt záujmov, by 
fyzické osoby poverené alternatívnym 
riešením sporov mali oznámiť všetky 
okolnosti, ktoré by mohli obmedzovať ich 
nezávislosť alebo viesť ku konfliktu 
záujmov. Konkrétne požiadavky by sa 
mali týkať osôb, ktoré zamestnáva 
výlučne obchodník alebo profesijná 
organizácia či obchodné združenie, 
ktorého členom je obchodník, a mali by 
ich pravidelne monitorovať príslušné 
orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Pre úspech ARS, najmä s cieľom 
zabezpečiť potrebnú dôveru v postupy 
ARS, je nevyhnutné, aby fyzické osoby 
poverené alternatívnym riešením sporov 
mali potrebné odborné znalosti. Preto by 
členské štáty a Komisia mali v rámci 
svojej spolupráce poskytovať osobitné 
programy odbornej prípravy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 17b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17b) Hoci riešenia vypracované 
subjektmi ARS a výsledky postupov ARS 
môžu okrem právnych pravidiel 
vychádzať aj z aspektov spravodlivosti a z 
kódexov správania, táto pružnosť by 
nemala viesť k zníženiu úrovne ochrany 
spotrebiteľov v porovnaní s ochranou, 
ktorú by spotrebitelia požívali na základe 
uplatňovania práva súdmi. Preto by táto 
smernica mala vymedzovať zásadu 
zákonnosti, ktorá sa bude vzťahovať na 
všetky postupy ARS, pri ktorých subjekt 
ARS stanoví riešenie záväzné pre 
spotrebiteľa vrátane tých, ktoré 
vykonávajú fyzické osoby zamestnávane 
výlučne obchodníkom alebo obchodným 
združením, ktorého členom je obchodník. 
Konkrétne, členské štáty by mali 
zabezpečovať, aby spotrebitelia neprišli 
o ochranu, ktorú im poskytujú povinné 
ustanovenia práva štátu, na území 
ktorého je subjekt zriadený. V prípade 
cezhraničných sporov by členské štáty 
mali zabezpečovať, aby spotrebitelia 
neprišli o ochranu, ktorú im poskytujú 
povinné ustanovenia platné v rámci práva 
členského štátu, v ktorom majú obvyklé 
bydlisko, v prípadoch uvedených 
v článku 6 nariadenia (ES) Európskeho 
parlamentu a Rady č. 593/2008 zo 
17. júna 2008 o rozhodnom práve pre 
zmluvné záväzky (Rím I)1.
_____________
1 Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Postupy ARS by mali byť účinné. 
Mali byť predstavovať jednoduchý a 
rýchly postup, ktorého trvanie vo 
všeobecnosti neprekročí 90 dní. Subjekt 
ARS by mal byť schopný toto obdobie 
predĺžiť, ak si to vyžaduje zložitosť 
daného sporu.

(19) Postupy ARS by mali byť účinné. 
Mali byť predstavovať jednoduchý a 
rýchly postup, ktorého trvanie vo 
všeobecnosti neprekročí 90 dní od dátumu, 
kedy boli strany informované o tom, že 
bola podaná sťažnosť. Subjekt ARS by 
mal strany informovať o sťažnosti po 
tom, ako získa všetky dokumenty potrebné 
na vykonanie postupu ARS. Subjekt ARS 
by mal byť schopný toto obdobie predĺžiť, 
ak ide o spory komplexnejšej alebo vysoko 
technickej povahy. Každé predĺženie sa 
oznámi stranám spoločne s očakávanou 
približnou lehotou potrebnou na 
uzatvorenie sporu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) V záujme zabezpečenia ich 
efektívnosti treba zaviesť ustanovenia na 
zaistenie toho, aby sa subjekty ARS 
zaoberali iba relevantnými prípadmi. 
Malo by sa preto vyžadovať, aby sa 
spotrebitelia pokúsili nájsť zmierlivé 
riešenie sporu s obchodníkom pred tým, 
ako spor predložia subjektu ARS. Takého 
systémy riešenia interných sťažností môžu 
predstavovať účinný prostriedok riešenia 
spotrebiteľských sporov v ranej fáze. 
Členské štáty by mali mať možnosť 
ponechať si alebo zaviesť vnútroštátne 
ustanovenia týkajúce sa postupov v rámci 
podávania interných sťažností. Ďalej by 
mali umožňovať to, aby subjekty ARS 
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mohli požadovať dôkaz o tom, že sa urobil 
pokus o zmierlivé riešenie, a v prípade, že 
spotrebiteľ takýto dôkaz nepredloží, 
vyhlásiť žiadosť za neprípustnú. Členské 
štáty by takisto mali mať možnosť 
stanoviť minimálne prahové hodnoty pre 
hodnotu pohľadávky s cieľom zabrániť 
posudzovaniu prípadov, pri ktorých je 
pohľadávka nepomerne nižšia ako 
skutočné náklady na postup ARS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) V záujme súladu s uznávanou 
zásadou slobody by výsledky postupov 
ARS nemali byť pre strany záväzné, 
pokiaľ tieto strany nie sú pred začatím 
daného postupu informované o záväznom 
charaktere výsledku a výslovne neuvedú 
svoj súhlas s touto skutočnosťou. Ak 
vnútroštátne predpisy stanovujú, že 
riešenia sú pre obchodníkov záväzné, iba 
spotrebiteľ by mal vyslovene vyjadriť svoj 
súhlas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21b) V postupoch ARS je dôležitá 
dôvernosť, a táto smernica by preto mala 
stanoviť minimálny stupeň zlučiteľnosti 
ustanovení občianskeho súdneho 
poriadku, pokiaľ ide o spôsob ochrany 
dôvernosti postupov ARS v akomkoľvek 
následnom občianskom alebo obchodnom 
súdnom konaní alebo rozhodcovskom 
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konaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 21c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21c) S cieľom povzbudiť strany, aby 
využívali ARS, by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby ich pravidlá o 
premlčacích a prekluzívnych dobách 
nebránili stranám v prístupe k súdnemu 
konaniu alebo k rozhodcovskému 
konaniu, ak ich pokus nájsť riešenie 
prostredníctvom postupu ARS zlyhá. 
Členské štáty by mali zabezpečiť, že sa 
takýto výsledok dosiahne, hoci táto 
smernica neuvádza do súladu 
vnútroštátne pravidlá o premlčacích a 
prekluzívnych dobách. Ustanovenia o 
premlčacích a prekluzívnych dobách v 
medzinárodných dohodách, ktoré sú 
vykonávané v členských štátoch napr. v 
oblasti dopravného práva, by nemali byť 
dotknuté touto smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V tejto smernici sa nestanovuje, že 
účasť obchodníkov na postupoch ARS je 
povinná, ani že výstup z takýchto postupov 
je pre obchodníkov záväzný, ak spotrebiteľ 
proti nim podal sťažnosť. Táto smernica 
však nemá vplyv na žiadne vnútroštátne 
predpisy, na základe ktorých je účasť 
obchodníkov na takýchto postupoch 
povinná, alebo výstup pre obchodníkov 

(23) V tejto smernici sa nestanovuje, že 
účasť obchodníkov na postupoch ARS je 
povinná, ani že výstup z takýchto postupov 
je pre obchodníkov záväzný, ak spotrebiteľ 
proti nim podal sťažnosť. Na zabezpečenie 
toho, aby spotrebitelia mali prístup 
k nápravným opatreniam a aby nemuseli 
vzdávať nárokov, by bolo treba 
obchodníkov stimulovať, aby sa v čo 
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záväzný, za predpokladu, že takéto právne 
predpisy nebránia stranám, aby uplatňovali 
svoje právo na prístup k súdnemu systému, 
ako je zaručené článkom 47 Charty 
základných práv Európskej únie. 

najväčšej miere podieľali na postupoch 
ARS. Táto smernica preto nemá vplyv na 
žiadne vnútroštátne predpisy, na základe 
ktorých je účasť obchodníkov na takýchto 
postupoch povinná alebo podlieha 
stimulom či sankciám, alebo výstup pre 
obchodníkov záväzný, za predpokladu, že 
zostane zachovaná zásada slobody a že 
takéto právne predpisy nebránia stranám, 
aby uplatňovali svoje právo na prístup 
k súdnemu systému, ako je zaručené 
článkom 47 Charty základných práv 
Európskej únie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) S cieľom zlepšiť pokrytie ARS v EÚ 
by sa malo podporovať vytváranie 
celoeurópskych subjektov ARS. Na účely 
tejto smernice by sa subjekt ARS mal 
považovať za celoeurópsky, ak je spoločný 
pre dva alebo viacero členských štátov 
alebo ak je zriadený združením na 
európskej úrovni. Takéto subjekty by sa 
mohli zriaďovať podľa európskeho 
práva, ako napríklad Európske 
zoskupenie hospodárskych záujmov 
(EZHZ).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Subjekty ARS by sa mali by sa 
dôsledne monitorovať, aby sa zabezpečilo 
ich správne a účinné fungovanie. Komisia 
a príslušné orgány v zmysle tejto smernice 
by mali uverejniť a aktualizovať zoznam 

(27) Subjekty ARS by sa mali by sa 
dôsledne monitorovať, aby sa zabezpečilo 
ich správne a účinné fungovanie. Na tento 
účel by členské štáty mali určiť príslušný 
orgán. Keďže v prípade sektorového ARS 
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subjektov ARS, ktoré sú v súlade s touto 
smernicou. Tento zoznam by mali 
uverejniť aj ostatné orgány, ako sú 
subjekty ARS, združenia spotrebiteľov, 
združenia podnikov a Sieť európskych 
spotrebiteľských centier. Okrem toho by 
príslušné orgány mali uverejňovať 
pravidelné správy o vývoji a fungovaní 
subjektov ARS. Subjekty ARS by mali 
príslušným orgánom poskytovať špecifické 
informácie, na ktorých by sa tieto správy 
mali zakladať. Členské štáty by mali 
podporovať subjekty ARS pri poskytovaní 
takýchto informácií prostredníctvom 
odporúčania Komisie 2010/304/EÚ 
o používaní harmonizovanej metodiky 
klasifikácie a ohlasovania sťažností a 
otázok spotrebiteľov. 

by mohlo byť ťažké poveriť úlohami 
monitorovania iba jeden orgán, členské 
štáty by v tomto prípade mali mať 
možnosť určiť príslušný orgán pre každý 
sektor. Komisia a príslušné orgány v 
zmysle tejto smernice by mali uverejniť a 
aktualizovať zoznam subjektov ARS, ktoré 
sú v súlade s touto smernicou. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby tento zoznam 
uverejňovali subjekty ARS, združenia 
spotrebiteľov, združenia podnikov a Sieť 
európskych spotrebiteľských centier. 
Okrem toho by príslušné orgány mali 
uverejňovať pravidelné správy o vývoji a 
fungovaní subjektov ARS. Subjekty ARS 
by mali príslušným orgánom poskytovať 
špecifické informácie, na ktorých by sa 
tieto správy mali zakladať. Členské štáty 
by mali podporovať subjekty ARS pri 
poskytovaní takýchto informácií 
prostredníctvom odporúčania Komisie 
2010/304/EÚ o používaní harmonizovanej 
metodiky klasifikácie a ohlasovania 
sťažností a otázok spotrebiteľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica má prispieť k fungovaniu 
vnútorného trhu a k dosiahnutiu vysokej 
úrovne ochrany spotrebiteľov 
zabezpečením, že spory medzi 
spotrebiteľmi a obchodníkmi sa môžu 
predkladať subjektom, ktoré ponúkajú 
nestranné, transparentné, účinné a 
spravodlivé postupy alternatívneho riešenia 
sporov. 

Táto smernica má prispieť k fungovaniu 
vnútorného trhu a k dosiahnutiu vysokej 
úrovne ochrany spotrebiteľov 
zabezpečením toho, že spory medzi 
spotrebiteľmi a obchodníkmi môžu 
spotrebitelia postúpiť subjektom, ktoré 
ponúkajú nestranné, prevádzkovo 
nezávislé, transparentné, účinné a 
spravodlivé postupy alternatívneho riešenia 
sporov. 

Odôvodnenie
ARS je koncipované ako nástroj nápravných opatrení v prospech spotrebiteľov zameraný na 
odstránenie nerovnováhy existujúcej medzi obchodníkmi, ktorí majú lepšiu schopnosť znášať 
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finančnú stratu a platiť za právnu nápravu, a spotrebiteľmi, ktorí by sa inak nedomáhali 
nápravy na súde kvôli finančným nákladom, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch vyššie než 
samotná pohľadávka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na postupy 
mimosúdneho riešenia zmluvných sporov, 
ktoré vznikajú pri nákupe tovaru alebo 
poskytovaní služieb obchodníkom so 
sídlom v Únii spotrebiteľovi s pobytom v 
Únii, pri ktorých zasahuje subjekt 
alternatívneho riešenia sporov, ktorý 
navrhne alebo uloží riešenie, alebo obe 
strany spojí s cieľom uľahčiť riešenie 
v priateľskom duchu, ďalej len „postupy 
ARS“.

1. Táto smernica sa vzťahuje na postupy 
mimosúdneho riešenia zmluvných sporov, 
ktoré vznikajú pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb obchodníkom so 
sídlom v Únii spotrebiteľovi s pobytom v 
Únii, pri ktorých zasahuje subjekt ARS.

Odôvodnenie
Vymedzenie ARS by sa malo jasne uviesť v článku 4 o vymedzeniach pojmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) konania pred subjektmi riešenia 
sporov, v prípade ktorých fyzické osoby 
poverené riešením sporov zamestnáva 
výlučne obchodník;

vypúšťa sa

Odôvodnenie
Niektoré vnútorné systémy ARS fungujú veľmi dobre a spotrebitelia, ktorí sú zrejme spokojní s 
ich fungovaním a výsledkami, ich dobre poznajú. Pokiaľ tieto vnútorné systémy zodpovedajú 
rovnakým kritériám kvality, ako sú nestrannosť, transparentnosť, účinnosť a spravodlivosť, 
nemala by byť medzi vnútornými systémami a tretími stranami žiadna diskriminácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) sťažnosti predkladané obchodníkmi 
na spotrebiteľov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 4 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) „postup alternatívneho riešenia 
sporu“ je postup mimosúdneho riešenia 
sporu, ktorým sa zúčastnené strany 
pokúšajú vyriešiť svoj spor 
prostredníctvom zásahu subjektu riešenia 
sporov, ktorý navrhuje alebo ukladá 
riešenie alebo spája strany s cieľom 
uľahčiť zmierlivé riešenie;

Odôvodnenie
Je potrebné objasnenie s cieľom jasne stanoviť predmet a rozsah pôsobnosti smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 4 – písmeno f – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– ak je riadený právnickou osobou alebo 
združením fyzických alebo právnických 
osôb, v mieste, kde táto právnická osoba 
alebo združenie fyzických osôb 
vykonávajú činnosti alternatívneho riešenia 
sporov, alebo kde majú svoje registrované 
sídlo;

– ak je riadený právnickou osobou alebo 
združením fyzických alebo právnických 
osôb vrátane riadenia kolektívnym 
orgánom v súlade s článkom 6 ods. 2, v 
mieste, kde táto právnická osoba alebo 
združenie fyzických osôb vykonávajú 
činnosti alternatívneho riešenia sporov 
alebo kde majú svoje registrované sídlo;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) mali webovú stránku, ktorá umožňuje 
stranám predkladať sťažnosti online;

(a) udržiavali aktualizovanú webovú 
stránku, ktorá umožňuje stranám získavať 
informácie o postupoch ARS a predkladať 
sťažnosti online a aby táto webová stránka 
bola funkčne prepojená s európskou 
internetovou platformou na riešenie 
sporov v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. [...]/2012 z [...] 
[o riešení spotrebiteľských sporov online];

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Využívanie postupov ARS

1. Súd, ktorý začal súdne konanie, môže v 
prípade potreby a s prihliadnutím na 
všetky okolnosti prípadu vyzvať strany, 
aby na riešenie sporu použili ARS. Súd 
môže takisto vyzvať strany, aby sa 
zúčastnili na informačnom stretnutí o 
použití postupov ARS, ak sa takéto 
stretnutia uskutočňujú a sú ľahko 
dostupné, a poskytovať stranám 
informácie o platforme na riešenie sporov 
online zriadenej v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. [Úrad pre publikácie: vložte referenčné 
číslo] z [Úrad pre publikácie: vložte dátum 
prijatia] o riešení spotrebiteľských sporov 
online (nariadenie o riešení 
spotrebiteľských sporov online).
2. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, 
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aby boli dotknuté vnútroštátne právne 
predpisy o povinnom použití ARS alebo 
jeho použití v závislosti od stimulov alebo 
uplatnenia postihov, ak sa ARS zamietne, 
pred začatím súdneho konania alebo po 
jeho začatí, za predpokladu, že tieto 
právne predpisy stranám nebránia pri 
uplatňovaní svojho práva na prístup k 
súdnemu systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 6 – názov a odseky 1 až 1e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odborné znalosti a nestrannosť Odborné znalosti, nezávislosť a 
nestrannosť 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby fyzické 
osoby poverené alternatívnym riešením 
sporov mali potrebné odborné znalosti a 
aby boli nestranné. Splnenie tejto 
požiadavky možno zaručiť tým, že sa 
zabezpečí, aby:

1. Členské štáty zabezpečujú, aby fyzické 
osoby poverené alternatívnym riešením 
sporov mali potrebné odborné znalosti a 
aby boli prevádzkovo nezávislé a
nestranné. Splnenie tejto požiadavky 
možno zaručiť tým, že sa zabezpečí, aby:

(a) mali potrebné znalosti, zručnosti 
a skúsenosti v oblasti alternatívneho 
riešenia sporov;

(a) mali potrebné znalosti a zručnosti 
v oblasti alternatívneho alebo súdneho
riešenia spotrebiteľských sporov, ako aj 
znalosť práva; 

(b) neboli bez právneho dôvodu oslobodení 
od svojich povinností;

(b) boli menovaní na dobu určitú a neboli 
bez oprávneného dôvodu oslobodení od 
svojich povinností;

(c) nemali konflikt záujmov so žiadnou 
stranou v spore.

(c) nemali konflikt záujmov so žiadnou 
stranou v spore.

1a. Na účely odseku 1 písm. a) členské 
štáty zabezpečujú, aby fyzické osoby 
poverené alternatívnym riešením sporov 
mali k dispozícii osobitné programy 
odbornej prípravy. Komisia pomáha 
členským štátom pri vytváraní takýchto 
programov odbornej prípravy 
a mechanizmov kontroly kvality.
1b. Na účely odseku 1 písm. c) členské 
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štáty zabezpečujú, aby fyzické osoby 
poverené alternatívnym riešením sporov 
oznamovali všetky okolnosti, ktoré by 
mohli ovplyvniť ich nezávislosť alebo 
viesť ku konfliktu záujmov alebo ktoré by 
sa mohli za takéto okolnosti považovať. 
Členské štáty zabezpečujú, aby za 
takýchto okolností dotknutá osoba 
vykonávala svoju funkciu alebo 
pokračovala v jej vykonávaní iba vtedy, ak 
s tým strany výslovne súhlasia a ak si táto 
osoba je istá, že je schopná vykonávať 
postup ARS celkom nezávisle, aby sa 
zabezpečila úplná nestrannosť.
Členské štáty zabezpečujú, aby povinnosť 
oznamovať informácie v súlade s týmto 
odsekom bola trvalou povinnosťou počas 
celého postupu ARS.
1c. V prípade, keď fyzické osoby poverené 
alternatívnym riešením sporov sú 
nezávislými tretími stranami, zahŕňajú 
okolnosti, ktoré sa oznamujú v súlade s 
odsekom 1b:
(a) všetky osobné alebo obchodné vzťahy 
s jednou alebo viacerými z príslušných 
strán aspoň tri roky pred prevzatím 
funkcie;
(b) všetky finančné alebo iné priame či 
nepriame záujmy na výsledku postupu 
ARS;
(c) dotyčná osoba pôsobiaca za uplynulé 
tri roky pred prevzatím funkcie v hocijakej 
pozícii inej než na účely ARS za jednu 
alebo viacero z príslušných strán, za 
profesijnú organizáciu či obchodné 
združenie, ktorého členom je jedna zo 
strán, alebo za ktoréhokoľvek iného jeho 
člena. 
1d. Na účely odseku 1 písm. c) v prípade, 
keď fyzické osoby zodpovedné za riešenie 
sporu zamestnáva výlučne obchodník 
alebo profesijná organizácia či obchodné 
združenie, ktorého členom je obchodník, 
členské štáty zabezpečujú, aby tieto 
fyzické osoby, ak nevyhovujú 
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požiadavkám odseku 1e, boli súčasťou 
kolektívneho orgánu zloženého 
z rovnakého počtu zástupcov 
spotrebiteľských organizácií a zástupcov 
obchodníkov alebo podľa možnosti 
profesijných organizácií či obchodných 
združení:
1e. V prípade, keď fyzické osoby 
zodpovedné za riešenie sporu zamestnáva 
výlučne obchodník alebo profesijná 
organizácia či obchodné združenie, 
ktorého členom je obchodník, a nie sú 
súčasťou kolektívneho orgánu uvedeného 
v odseku 1d, členské štáty zabezpečujú, 
aby splnili tieto požiadavky:
(a) vymenúvajú sa na dostatočne dlhé 
obdobie, aby sa zabezpečila nezávislosť 
ich činnosti;
(b) nemôžu dostávať nijaké pokyny od 
obchodníka priamo ani nepriamo;
(c) ich odmeňovanie je úplne nezávislé od 
výsledkov postupu ARS;
(d) ich nezávislosť sa zaručuje 
prostredníctvom osobitného rozpočtu 
oddeleného od všeobecného rozpočtu 
obchodníka alebo podľa možnosti 
všeobecného rozpočtu profesijnej 
organizácie či obchodného združenia, 
poskytujúceho dostatočné finančné 
prostriedky na zabezpečenie efektívnosti 
postupov ARS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby subjekty 
ARS na svojich webových stránkach, ako 
aj v tlačenej forme vo svojich priestoroch 
verejne sprístupňovali informácie, ktoré sa 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby subjekty 
ARS na svojich webových stránkach, ako 
aj na požiadanie v tlačenej forme vo 
svojich priestoroch verejne sprístupňovali 
v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku
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týkajú: informácie, ktoré sa týkajú: 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) fyzických osôb poverených 
alternatívnym riešením sporov, spôsobu ich 
menovania a dĺžky ich mandátu;

(a) zoznamu fyzických osôb poverených 
alternatívnym riešením sporov a ich 
životopisov vrátane oblasti (oblastí) ich 
odborných znalostí, spôsobu ich 
menovania a dĺžky ich mandátu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) druhov sporov, ktorými sú kompetentné 
sa zaoberať;

(d) druhov sporov, ktorými sú kompetentné 
sa zaoberať, v prípade potreby vrátane 
minimálnej hodnoty pohľadávky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) prípadných nákladov, ktoré strany budú 
mať uhradiť;

(i) prípadných nákladov, ktoré strany 
musia uhradiť, vrátane pravidiel úhrady 
nákladov na konci postupu;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ka) sankcií za nedodržanie rozhodnutia v 
prípade, že toto rozhodnutie má záväzný 
účinok pre dotknuté strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú, aby subjekty 
ARS na svojich webových stránkach, ako 
aj v tlačenej forme vo svojich priestoroch 
verejne sprístupňovali ročné správy 
o činnosti. Tieto správy zahŕňajú tieto 
informácie týkajúce sa domácich aj 
cezhraničných sporov:

2. Členské štáty zabezpečujú, aby subjekty 
ARS na svojich webových stránkach, ako 
aj na požiadanie v tlačenej forme vo 
svojich priestoroch verejne sprístupňovali 
ročné správy o činnosti. Tieto správy 
zahŕňajú tieto informácie týkajúce sa 
domácich aj cezhraničných sporov:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) akékoľvek opakujúce sa problémy, 
ktoré vedú k sporom medzi spotrebiteľmi a 
obchodníkmi; 

(b) všetky opakujúce sa problémy, ktoré 
vedú k sporom medzi spotrebiteľmi a 
obchodníkmi, ku ktorým možno priložiť 
odporúčania, ako sa možno v budúcnosti 
podobným problémom vyhnúť alebo ich 
vyriešiť; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) miera dodržiavania výsledkov postupov 
ARS, ak je známa;

(e) miera dodržiavania výsledkov postupov 
ARS; 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) postup ARS je ľahko prístupný obom 
stranám bez ohľadu na to, kde sa 
nachádzajú;

(a) postup ARS je dostupný a prístupný 
online aj offline bez ohľadu na to, kde sa 
strany nachádzajú;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) postup ARS môže iniciovať len 
spotrebiteľ;

Odôvodnenie

Zámerom systémov ARS je zaistiť lepší prístup k spravodlivosti pre slabšie strany, ktorými sú 
často spotrebitelia, tak, že im poskytne možnosť začatia nápravy. Obchodníci by nemali mať 
možnosť využívať systémy ARS proti spotrebiteľom na vymáhanie dlhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) subjekt ARS, ktorý dostal sťažnosť, 
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informuje strany sporu hneď po tom, ako 
získal všetky dokumenty obsahujúce 
dôležité informácie súvisiace so 
sťažnosťou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) spor sa vyrieši do 90 dní od dátumu, 
kedy subjekt ARS dostal sťažnosť. V 
prípade komplexnejších sporov môže
subjekt ARS toto časové obdobie predĺžiť.

(d) spor sa vyrieši do 90 pracovných dní od 
dátumu, keď strany dostali oznámenie o 
podaní sťažnosti. Členské štáty 
zabezpečujú, aby v prípade , keď spory 
majú komplexnú alebo vysoko technickú 
povahu, subjekt ARS mohol toto časové 
obdobie predĺžiť. Každé predĺženie sa 
oznámi stranám spolu s očakávaným 
približnou lehotou potrebnou na 
uzatvorenie sporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V záujme zabezpečenia účinnosti 
postupov ARS členské štáty zabezpečujú, 
aby sa od spotrebiteľov vyžadovalo, že sa 
pokúsia nájsť zmierlivé riešenie sporu 
priamo s obchodníkom pred tým, ako spor 
predložia subjektu ARS. Členské štáty 
môžu subjektom ARS umožniť, aby 
vyžadovali dôkaz o tom, že sa takýto pokus 
urobil, a v prípade, že spotrebiteľ takýto 
dôkaz nepredloží, vyhlásili žiadosť za 
neprípustnú. 

Odôvodnenie
Aby sa zabránilo nadmernému zaťaženiu subjektov ARS, mali by sa im predkladať iba 
relevantné prípady. Je preto nevyhnutné obmedziť počet prípustných prípadov tým, že sa od 
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spotrebiteľov bude vyžadovať, aby sa najprv pokúsili vyriešiť problém s obchodníkom a iba v 
prípade, že tento pokus zlyhá, využili ARS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Členské štáty môžu obmedziť 
prípustnosť sporu pre ARS stanovením 
minimálnych prahových hodnôt pre 
hodnotu pohľadávky, pričom zohľadnia 
to, či je hodnota pohľadávky nepomerne 
nižšia ako skutočné náklady na postup 
ARS.

Odôvodnenie
Pre členské štáty by mohlo byť užitočné stanoviť minimálne prahové hodnoty pre hodnotu 
pohľadávky s cieľom zabrániť predkladaniu neodôvodnených prípadov v rámci ARS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-a) mali strany možnosť ukončiť svoju 
účasť na postupe v ktorejkoľvek fáze, ak 
sú nespokojné s výsledkami alebo 
priebehom postupu; o tomto práve sú 
informované pred začatím postupu; ak 
vnútroštátne predpisy upravujú povinnú 
účasť obchodníka v postupoch ARS, toto 
ustanovenie sa vzťahuje iba na 
spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) mali strany možnosť vyjadriť svoje 
stanovisko a vypočuť si argumenty a fakty 
predložené druhou stranou, ako aj
stanoviská všetkých expertov;

(a) mali strany možnosť vyjadriť svoje 
stanovisko, dostať a možnosť komentovať
argumenty a fakty predložené druhou 
stranou vrátane všetkých stanovísk 
a názorov, ktoré poskytli experti;

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že nie všetky postupy sa budú konať tvárou v tvár a môžu byť úplne 
alebo čiastočne iniciované písomne. Strany by mali dostať tiež právo na vyjadrenie 
pripomienok k argumentom a faktom predloženým druhou stranou vrátane stanovísk a 
názorov experta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
dodržiavala zásada slobody, pričom 
požadujú, aby:
(a) dohoda medzi spotrebiteľom a 
obchodníkom predkladať sťažnosti 
subjektu ARS nebola pre spotrebiteľa 
záväzná, ak sa uzavrela skôr, ako spor 
vznikol, a ak v jej dôsledku spotrebiteľ 
stratil právo podať v záujme vyriešenia 
sporu žalobu na súd;
(b) výsledok postupu ARS nemal pre 
zúčastnené strany nijaký záväzný účinok, 
ak nedostali pred začatím daného postupu 
informácie o záväznom charaktere tohto 
výsledku a výslovne neuviedli svoj súhlas 
s touto skutočnosťou. Ak vnútroštátne 
predpisy stanovujú, že riešenia sú záväzné 
pre obchodníkov, jasný súhlas by sa mal 
vyžadovať iba od spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
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Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Pri stanovení postupov ARS, ktorých 
cieľom je vyriešiť spor navrhnutím 
riešenia, môžu členské štáty určiť, že 
navrhované riešenia týchto postupov ARS 
sú záväzné pre obchodníka na základe 
rozhodnutia spotrebiteľa.
V takých prípadoch sa článok 9 ods. 2 
písm. b) a článok 9 ods. 2 písm. c) budú 
vzťahovať len na spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať naďalej možnosť pokračovať v systémoch ARS a zavádzať nové 
systémy ARS, tak, aby v prípadoch, keď sa spotrebiteľ rozhodne akceptovať výsledok postupu, 
obchodník by bol týmto rozhodnutím viazaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod ia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ia) účasť na postupe nevylučuje možnosť 
domáhať sa nápravy prostredníctvom 
bežného súdneho konania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a
Zákonnosť rozhodnutí v rámci ARS

1. Členské štáty zabezpečujú, aby výsledok 
postupu ARS – aj vtedy, keď ho dosiahla 
fyzická osoba uvedená v článku 6 ods. 1d -
, ktorý je zameraný na vyriešenie sporu 
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prostredníctvom stanovenia riešenia, 
neviedol k tomu, že spotrebiteľ je zbavený 
ochrany poskytovanej povinnými 
ustanoveniami práva členského štátu, v 
ktorom má subjekt ARS sídlo.
2. V prípade cezhraničných 
spotrebiteľských sporov členské štáty 
zabezpečujú, aby výsledok postupu ARS –
aj vtedy, keď ho dosiahla fyzická osoba 
uvedená v článku 6 ods. 1d - , ktorého 
zámerom je vyriešiť spor prostredníctvom 
stanovenia riešenia, neviedol k tomu, že 
spotrebiteľ je zbavený ochrany, ktorú mu 
poskytujú ustanovenia, od ktorých sa 
nemožno odchýliť dohodou podľa 
právnych predpisov členského štátu, v 
ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt, a to 
v prípadoch ustanovených v článku 6 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o 
rozhodnom práve pre zmluvné záväzky 
(Rím I)1.
3. V prípade postupov ARS, ktoré sa 
zameriavajú na vyriešenie sporu 
navrhovaním riešenia, členské štáty 
zabezpečujú, aby navrhované riešenie 
vychádzali aj z obyčajového práva 
a samoregulačných kódexov či 
usmernení, pričom sa riadne pridržiavajú 
platných právnych predpisov.
______________
1 Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 9b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9b
Dôvernosť postupov ARS

1. Členské štáty zabezpečujú, aby subjekty 
ARS ani fyzické osoby poverené 
alternatívnym riešením sporov neboli 
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nútené predkladať v občianskom alebo 
obchodnom súdnom konaní alebo 
rozhodcovskom konaní dôkazy o 
informáciách vyplývajúcich z ARS alebo s 
ním súvisiacich, ak sa strany nedohodnú 
inak, a to s výnimkou prípadov, keď:
(a) je to potrebné vzhľadom na naliehavé 
dôvody verejného poriadku dotknutého 
členského štátu, najmä ak sa to vyžaduje 
na zabezpečenie ochrany najlepších 
záujmov detí alebo na zabránenie ujmy na 
telesnej alebo duševnej integrite osoby;
(b) je potrebné oznámiť obsah výsledku 
postupu ARS v záujme uplatňovania alebo 
presadzovania tohto výsledku.
2. Žiadne ustanovenie v odseku 1 nebráni 
členským štátom v prijatí prísnejších 
opatrení na ochranu dôverného 
charakteru postupov ARS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 9c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9c
Účinky postupov ARS na premlčacie a 

prekluzívne doby
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
stranám, ktoré si v snahe o urovnanie 
sporu zvolili ARS, následne nebránilo v 
začatí súdneho konania alebo 
rozhodcovského konania týkajúceho sa 
tohto sporu uplynutie premlčacích alebo 
prekluzívnych dôb počas postupu ARS.
2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia o premlčacích alebo 
prekluzívnych dobách ustanovené 
v medzinárodných dohodách, ktorých sú 
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členské štáty zmluvnými stranami.

Odôvodnenie
The use of ADR should not hinder access to normal judicial procedures.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby 
obchodníci so sídlom na ich území 
informovali spotrebiteľov o subjektoch 
ARS, pod ktoré patria a ktoré sú 
kompetentné riešiť potenciálne spory
medzi nimi a spotrebiteľmi. Takéto 
informácie zahŕňajú adresu webových 
stránok príslušných subjektov ARS a 
upresňujú, či sa obchodník zaväzuje 
využívať tieto subjekty na riešenie sporov 
so spotrebiteľmi.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby 
obchodníci so sídlom na ich území 
informovali spotrebiteľov o subjektoch 
ARS, ktoré sa zaviazali využívať na 
riešenie potenciálnych sporov medzi nimi 
a spotrebiteľmi. Takéto informácie 
zahŕňajú adresu webových stránok 
príslušných subjektov ARS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa musia 
uviesť na obchodníkovej webovej stránke 
ľahkým, priamym, zrozumiteľným 
a trvale prístupným spôsobom, ak takáto 
stránka existuje, vo všeobecných 
podmienkach zmlúv o predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb medzi obchodníkom 
a spotrebiteľom a vo faktúrach 
a potvrdenkách súvisiacich s takýmito 
zmluvami. Upresňuje sa v nich, ako sa 
možno dostať k ďalším informáciám o 
príslušnom subjekte ARS a podmienkach 
jeho využitia.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa musia 
uviesť zrozumiteľným, jasným a ľahko 
prístupným spôsobom:

(a) na obchodníkovej webovej stránke, ak 
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takáto stránka existuje;
(b) podľa možnosti vo všeobecných 
podmienkach zmlúv o predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb medzi obchodníkom 
a spotrebiteľom; a
(c) vždy, keď obchodník písomne oznámi 
spotrebiteľovi zamietnutie sťažnosti 
odoslanej priamo jemu.
Upresňuje sa v nich, ako sa možno dostať k 
ďalším informáciám o príslušnom subjekte 
ARS a podmienkach jeho využitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovenia v tomto článku nemajú 
vplyv na ustanovenia v článkoch 6, 7 a 8 
smernice 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o 
informácie pre spotrebiteľov v prípade 
zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo 
prevádzkových priestorov.

3. Ustanovenia v tomto článku nemajú 
vplyv na ustanovenia v článkoch 6, 7 a 8 
smernice 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o 
informácie pre spotrebiteľov v prípade 
zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo 
prevádzkových priestorov, v článku 3 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/65/EÚ z 23. septembra 2002 o 
poskytovaní finančných služieb 
spotrebiteľom na diaľku1 a v článku 185 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/138/EÚ z 25. novembra 2008 
o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia 
(Solventnosť II)2.

______________
1 Ú. v. ES L 271 zo 9.10.2002, s. 16.
2 Ú. v. ES L 335 zo 17.12.2008, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia uverejňuje zoznam názvov sietí 
uvedených v odseku 1 a ich kontaktných 
údajov. V prípade potreby Komisia tento 
zoznam každé dva roky aktualizuje.

3. Komisia uverejňuje zoznam názvov sietí 
uvedených v odseku 1 a ich kontaktných 
údajov. Komisia tento zoznam každé dva 
roky aktualizuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V každom členskom štáte sa určí 
príslušný orgán poverený monitorovaním 
fungovania a vývoja subjektov ARS 
zriadených na jeho území. Každý členský 
štát oznámi Komisii, ktorý orgán určil.

1. V každom členskom štáte sa určí 
príslušný orgán poverený monitorovaním 
fungovania a vývoja subjektov ARS 
zriadených na jeho území. V prípade 
sektorového ARS môžu členské štáty určiť 
príslušný orgán pre každý sektor. Každý 
členský štát oznámi Komisii, ktoré orgány
určil.

Odôvodnenie
Niektoré subjekty ARS majú sektorový charakter. Bolo by veľmi náročné zveriť úlohy 
monitorovania iba jednému orgánu, ktorý by pokrýval všetky sektory. Tomuto orgánu by to 
spôsobilo značnú záťaž. Pre členské štáty, ktoré nemajú jediný orgán príslušný pre všetky 
odvetvia, by mala aj naďalej existovať možnosť určiť príslušný orgán pre každý sektor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) miera dodržiavania výsledkov postupov 
ARS, ak je známa;

(d) miera dodržiavania výsledkov postupov 
ARS;

Odôvodnenie
Subjekty ARS by mali byť povinné sledovať dodržiavanie príslušných výsledkov. Je to dôležitý 
ukazovateľ efektívnosti systémov ARS a takisto pomáha spotrebiteľom a podnikom pri 
rozhodovaní o tom, či sa účasť na ARS oplatí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) akékoľvek opakujúce sa problémy, ktoré
vedú k sporom medzi spotrebiteľmi a 
obchodníkmi;

(f) všetky opakujúce sa problémy, ktoré 
vedú k sporom medzi spotrebiteľmi a 
obchodníkmi, ku ktorým môžu byť 
pripojené orientačné riešenia obsahujúce 
najmä návrhy, ako by sa tieto problémy 
mali riešiť;

Odôvodnenie
Na uľahčenie výmeny najlepších postupov by mohlo byť užitočné, aby subjekty ARS 
poskytovali orientačné riešenia prípadov, ktorými sa zaoberali, pričom sa zachová dôvernosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na základe posúdenia uvedeného v 
odseku 1 vypracuje každý príslušný orgán 
zoznam subjektov ARS, ktoré spĺňajú 
podmienky stanovené v odseku 1.

2. Na základe posúdenia uvedeného v 
odseku 1 vypracuje každý príslušný orgán 
zoznam subjektov ARS, ktoré mu boli 
oznámené a ktoré spĺňajú podmienky 
stanovené v odseku 1.

Odôvodnenie
Malo by sa objasniť, že orgány nemajú diskrečnú právomoc odmietnuť zaradenie do zoznamu, 
pokiaľ je z hodnotenia zrejmé, že systém ARS spĺňa ustanovenia kapitoly II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) prípadne potrebu fyzickej prítomnosti 
strán alebo ich zástupcov; a

(e) prípadne potrebu fyzickej prítomnosti 
strán alebo ich zástupcov s uvedením 
možností riešenia sporu bez fyzickej 
prítomnosti strán alebo ich zástupcov, ak 
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majú bydlisko alebo bežné sídlo 
v odlišných členských štátoch; a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušné orgány odstránia subjekt ARS 
zo zoznamu, ak tento subjekt ARS 
prestane spĺňať požiadavku stanovenú v 
odseku 1. Zoznam sa okamžite aktualizuje 
a príslušné informácie sa postupujú 
Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 5 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Každý príslušný orgán uverejňuje každé 
dva roky správu o vývoji a fungovaní 
subjektov ARS. V tejto správe sa najmä:

5. Každý príslušný orgán uverejňuje každé 
dva roky správu o vývoji a fungovaní 
subjektov ARS a zasiela ju Komisii. V 
tejto správe sa najmä:

Odôvodnenie
V rámci dobrej spolupráce medzi Komisiu a vnútroštátnymi príslušnými orgánmi je žiaduce, 
aby tieto orgány zasielali svoje správy Komisii, ktorá by tieto informácie centrálne 
zhromažďovala, keďže to Komisii uľahčuje zber informácií.
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