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A. Úvod

Komisiou predkladaný návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom 
európskom kúpnom práve (KOM(2011)0635) je prelomovou iniciatívou, ktorá má pre 
spotrebiteľov a podniky v rámci vnútorného trhu kľúčový význam. Je výsledkom iniciatívy 
týkajúcej sa európskeho zmluvného práva a zameranej na riešenie problémov vnútorného trhu 
vyplývajúcich z rozdielov medzi vnútroštátnymi systémami zmluvného práva, o ktorej sa 
diskutovalo niekoľko rokov, pričom Parlament opakovane poskytol usmernenie a podporu1, 
naposledy v rámci svojho uznesenia z roku 2011 týkajúceho sa zelenej knihy Komisie2. 
V rámci tohto uznesenia sa okrem iného uprednostnila možnosť „vytvoriť voliteľný nástroj“ 
a zdôraznilo sa, že legislatívny proces by mal „mať čo najširší možný záber a byť čo 
najtransparentnejší“. 

V tomto kontexte prijal Výbor pre právne veci – na návrh spoluspravodajcov – ambiciózny 
plán stretnutí s cieľom vypočuť si širokú škálu odborníkov a záujmových skupín. Doteraz sa 
uskutočnilo jedno vypočutie3 a tri semináre4. Konferencia s národnými parlamentmi sa bude 
konať 27. novembra 2012 a na rok 2013 je už naplánovaná ďalšia medziparlamentná akcia 
s cieľom posilniť dialóg.

Cieľom tohto pracovného dokumentu, ktorý nepredstavuje žiadny vyčerpávajúci dokument, 
ale prebiehajúcu prácu, je po prvej analýze návrhu na základe doteraz zozbieraných  
odborných posudkov  preskúmať hlavné otázky, ktoré spravodajcovia považujú za kľúčové 
pre túto diskusiu. 

B. Témy

Spravodajcovia by radi pripomenuli výzvu Parlamentu uvedenú v uznesení z roku 2011 
týkajúcu sa nástroja „ktorý by mal byť zostavený jednoduchým, jasným a vyváženým 
spôsobom, aby bolo jeho využívanie pre všetky strany jednoduché a zaujímavé“5. 
Spravodajcovia sú presvedčení, že znenie by sa mohlo vylepšiť, aby bolo zrozumiteľnejšie 
pre užívateľov, jasnejšie a koherentnejšie s acquis, pokiaľ ide o pojmy a vymedzenia, 
a jednoznačnejšie, pokiaľ ide o terminológiu.

I. Nariadenie

Otázky, ktoré sú predmetom diskusie v súvislosti s nariadením, sa týkajú najmä fungovania 
spoločného európskeho kúpneho práva.

                                               
1 Uznesenia Európskeho parlamentu z 26. mája 1989 (Ú. v. ES C 158, 26.6.1989, s. 400), zo 6. mája 1994 
(Ú. v. ES C 205, 25.7.1994, s. 518), z 15. novembra 2001 (Ú. v. ES C 140 E, 13.6.2002, s. 538), z 2. septembra 
2003 (Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 95), z 23. marca (Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 109), zo 7. septembra 
2006 (Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 247), z 12. decembra 2007 (Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008, s. 364), 
z 3. septembra 2008 (Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 31).
2 Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júna 2011 o možnostiach politík s cieľom dosiahnuù  pokrok v oblasti 
európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Odsek 29.
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1. Právny základ
Spravodajcovia si uvedomujú, že sa vyskytli otázky týkajúce sa toho, či vôbec môže tento 
návrh nachádzať svoj právny základ v  článku 114 ZFEÚ. Sú však presvedčení, že 
vytvorením harmonizovaného druhého systému v rámci právnych predpisov členských štátov 
(pozri odôvodnenie 9) sa tento návrh jednoznačne kvalifikuje ako „opatrenie na [...] 
aproximáciu“, a preto by mal byť založený na článku 114 ZFEÚ, ako potvrdili právne služby 
všetkých troch inštitúcií.

2. Voliteľný charakter nástroja
Spravodajcovia si uvedomujú, že voliteľný charakter tohto nástroja narazil na odpor 
niektorých zainteresovaných skupín. Ukázalo sa však, že používanie voliteľných nástrojov je 
rozšíreným prístupom6. V súlade s uznesením z roku 20117 a na základe presvedčenia 
spravodajcov tento pracovný dokument vychádza z názoru, že voliteľný nástroj v oblasti 
zmluvného práva je užitočný pre spotrebiteľov a podniky, a zameriava sa teda na to, akým 
spôsobom možno zvýšiť jeho atraktivitu pre potenciálnych používateľov a jeho 
realizovateľnosť. 

3. Vzťah s nariadením Rím I
Ide o kľúčovú otázku fungovania spoločného európskeho kúpneho práva. Spravodajcovia by 
na úvod radi zdôraznili, že dohoda o použití spoločného európskeho kúpneho práva „by sa 
nemala mylne považovať za voľbu rozhodného práva“, je naopak „možnosťou zvoliteľnou v 
rámci príslušného vnútroštátneho právneho poriadku“ (pozri odôvodnenie 10).

Článok 6 ods. 2 nariadenia Rím I v súčasnosti umožňuje voľbu rozhodného práva v rámci 
spotrebiteľských zmlúv, ak podniky smerujú svoju činnosť k spotrebiteľom, ktorí podliehajú 
kogentným pravidlám krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa. V odôvodnení 12 návrhu 
nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve sa uvádza, že „článok 6 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 593/2008 […] nemôže mať v prípade otázok upravených spoločným európskym 
kúpnym právom žiaden praktický význam“.

Cieľ uvedeného návrhu možno dosiahnuť jedine v tomto prípade, pretože v opačnom prípade 
podniky nezískajú výhodu voľby jednotného nástroja s cieľom prekonať rozdiely medzi 
právnymi predpismi jednotlivých členských štátov a vyhnúť sa teda povinnosti skúmať a 
uplatňovať zahraničné právne predpisy a viesť súdne spory na základe týchto zahraničných 
právnych predpisov. Vyhnúť sa uplatňovaniu článku 6 ods. 2 nariadenia Rím I je však žiaduce 
iba ak sa jeho cieľ – zabezpečiť spotrebiteľovi takú istú ochranu, akú by mal na základe 
vlastného práva – dosiahne iným spôsobom. Parlament vo svojom uznesení z roku 2011 
zdôraznil, že „voliteľný nástroj musí ponúkať veľmi vysokú úroveň ochrany“8, a ďalej 
uviedol, že táto vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa je tiež „v záujme podnikov, keďže 
výhody voliteľného nástroja budú môcť využívať len vtedy, ak spotrebitelia zo všetkých 
členských štátov budú presvedčení, že ich voliteľný nástroj nepripraví o ochranu“9.

Spravodajcovia sú presvedčení, že vzťah k nariadeniu Rím I, najmä k článku 6, musí byť 
                                               
6 Štúdia „Realizácia voliteľných nástrojov v rámci európskeho občianskeho práva“ 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928.
7 Odsek 5. 
8 Uznesenie, odsek 14.
9 Uznesenie, tamtiež.
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v znení spoločného európskeho kúpneho práva v záujme právnej istoty čo najviac 
zrozumiteľný do tej miery, v akej je to potrebné. Na spôsoboch dosiahnutia uvedeného 
zámeru bude potrebné ďalej pracovať. Pokiaľ ide o úroveň ochrany spotrebiteľa poskytovanú 
spoločným európskym kúpnym právom, prvé dôkazy naznačujú, že je skutočne veľmi 
vysoká; túto záležitosť bude potrebné ďalej preskúmať.

3. Odkazy na vnútroštátne právne predpisy
Kým zásada autonómneho výkladu sa uplatňuje na záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti 
spoločného európskeho kúpneho práva (článok 4 ods. 2 prílohy), „neupravené“ záležitosti 
patria do rozsahu pôsobnosti vnútroštátnych právnych predpisov vymedzených podľa 
príslušných pravidiel medzinárodného súkromného práva, v prvom rade ide o nariadenie Rím 
I (pozri odôvodnenie 27). Takýto odklon k vnútroštátnym právnym predpisom prispieva 
k zložitosti, je však potrebný v prípade záležitostí, ktoré nie je možné alebo  žiaduce zahrnúť
do spoločného európskeho kúpneho práva. Spravodajcovia považujú za oprávnený prístup, že 
spoločné európske kúpne právo sa má „vzťahovať na všetky otázky týkajúce sa zmluvného 
práva, ktoré majú praktický význam počas celého priebehu tých druhov zmlúv, ktoré patria do 
vecnej a osobnej pôsobnosti tohto spoločného práva, a to najmä zmlúv uzatváraných on-line“ 
(odôvodnenie 26). Vyhradzujú si však právo zvážiť možné výnimky, pokiaľ ide napríklad o 
nespôsobilosť alebo zastúpenie, ktoré sú dôležité v rámci on-line obchodu.

4. Rozsah pôsobnosti
Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tohto návrhu, spravodajcovia si uvedomujú, že niektorí 
presadzujú vylúčenie zmlúv medzi podnikateľmi.  Keďže spoločné európske kúpne právo sa 
zmluvným stranám iba ponúka, nie je dôvod, prečo by sa nemalo ponúkať aj v prípadoch 
transakcií medzi podnikateľmi. Spoločné európske kúpne právo by mohlo poskytnúť 
zaujímavé výhody najmä pre MSP (ktorým ponúka pripravený súbor pravidiel s určitými 
ochrannými prvkami) a je jasné, že nadnárodné spoločnosti, pre ktoré spoločné európske 
kúpne právo nie je v žiadnom prípade určené, by si ho pravdepodobne nevybrali. Podľa 
spravodajcov však uznanie toho, že spoločné európske kúpne právo môže byť zaujímavé pre 
MSP, nevyhnutne neznamená, že jeho rozsah pôsobnosti by mal byť obmedzený na zmluvy 
medzi podnikateľmi, v rámci ktorých je jednou stranou MSP, ako sa navrhuje.  Dokonca aj v 
nepríjemnej a často vznikajúcej situácii zmluvnej strany, ktorá sa musí potenciálnej zmluvnej 
strany pýtať na súvahu, to spôsobuje zmätok a neistotu.

V druhom rade je potrebné preskúmať obmedzenie cezhraničných zmlúv. Objavili sa 
technické otázky týkajúce sa vymedzenia cezhraničného prvku a so zvyšujúcou sa mobilitou, 
internetom, mobilnými zariadeniami a obchodnými platformami, ktoré začínajú fungovať 
v rámci celej Európy, sa rozdiel medzi cezhraničnými a domácimi zmluvami skutočne začína 
vytrácať. Obmedzením na cezhraničné prípady by sa mohli ohroziť výhody, ktoré môže 
spoločné európske kúpne právo poskytnúť, pretože bude stále nevyhnutné odlišovať domáce 
a cezhraničné transakcie. Bude samozrejme potrebné zabezpečiť, aby sa spoločné európske 
kúpne právo v situáciách, na ktoré nebolo určené, žiadnym spôsobom nezneužívalo.

Ťažko posúdiť, či by spoločné európske kúpne právo malo byť obmedzené na transakcie 
uzatvárané on-line alebo transakcie na diaľku.  Existuje široký konsenzus, že spoločné 
európske kúpne právo by mohlo predstavovať výhody v rámci obchodovania on-line, najmä 
v prípade transakcií nízkej hodnoty. Znamenalo by to však, že spoločné európske kúpne právo 
by malo byť obmedzené iba na tento typ transakcií? Vzhľadom na to, že spoločné európske 
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kúpne právo sa zmluvným stranám iba ponúka, mohlo by byť nežiaduce obmedziť rozsah 
oprávnenosti. Na druhej strane je jasné, že spoločné európske kúpne právo je ako súbor 
pravidiel platných v celej EÚ ideálnym nástrojom obchodovania on-line. Voľba tejto 
významnej a rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti za pilotnú oblasť by teda mohla byť určitou 
výzvou. Tejto otázke sa ešte bude musieť venovať pozornosť.  V každom prípade, ak bude 
rozsah pôsobnosti obmedzený, toto obmedzenie bude musieť byť formulované opatrne aj 
vzhľadom na nedávne rozhodnutia vo veciach Alpenhof10 a Mühlleitner11.

Pokiaľ ide o vecný rozsah, takisto by mohla byť potrebná ďalšia analýza so zreteľom na 
zmluvy so zmiešaným účelom a zmluvy spojené s úverom.

5. Sprievodné opatrenia
Spravodajcovia vítajú navrhované vytvorenie databázy rozhodnutí. Táto databáza musí byť 
komplexná, dobre udržiavaná a pravidelne aktualizovaná, ako aj ľahko pochopiteľná 
a prístupná, najmä pre spotrebiteľov.

Dôležitá je súvislosť medzi alternatívnym riešením sporov a riešením sporov on-line. 
V súčasnosti sa rokuje o legislatívnom balíku týkajúcom sa alternatívneho riešenia sporov 
a riešenia sporov on-line s cieľom dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Stálo by však za 
zváženie, či by nebolo vhodné väčšie prepojenie medzi alternatívnym riešením sporov 
a spoločným európskym kúpnym právom (napríklad skombinovať spoločné európske kúpne 
právo s odporúčaním pre zmluvné strany, aby využívali alternatívne riešenie sporov, alebo 
vytvoriť určité prepojenie medzi dohodou o použití spoločného európskeho kúpneho práva 
a súhlasom s využívaním alternatívneho riešenia sporov). 

Je potrebné zopakovať, že súbežne so spoločným európskym kúpnym právom by sa mali 
vytvoriť štandardné vzorové zmluvy platné v celej EÚ, ako už bolo zdôraznené v uznesení 
z roku 201112.  Je potrebné pripomenúť, že štandardné vzorové zmluvy by najmä vďaka 
článku 6 ods. 2 nariadenia Rím I v súčasnej právnej úprave nefungovali. Spravodajcovia sú 
presvedčení, že takéto bežne dostupné vzorové zmluvy budú pre úspech spoločného 
európskeho kúpneho práva kľúčové, a vyzývajú Komisiu, aby na nich čo najskôr a súbežne 
s prebiehajúcim legislatívnym procesom začala pracovať. Spravodajcovia vítajú záväzok 
Komisie uvedený v sprievodnom oznámení k spoločnému európskemu kúpnemu právu13, sú 
však presvedčení, že v normatívnom znení by sa mal uviesť výslovný odkaz na tento záväzok.

Okrem toho sa navrhuje, aby bolo spoločné európske kúpne právo sprevádzané komentárom 
alebo aby sa vytvoril poradný orgán. Spravodajcovia by tieto návrhy chceli viac preskúmať, 
pričom by radi zdôraznili, že takéto iniciatívy by museli byť úzko prepojené s databázou 
rozhodnutí a museli by mať najvyššiu úroveň kvality a nezávislosti, aby mohli zmluvné strany 
a najmä spotrebitelia takejto pomoci dôverovať.

Takisto sa upozornilo na to, že by mohlo byť užitočné preskúmať možnosti zmlúv s cieľom 

                                               
10 Spojené veci C-585/08 a C-144/09, Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG a Hotel Alpenhof 
GesmbH/Oliver Heller [2010] Zb. I-12527.
11 Vec C-190/11, Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi a Wadat Yusufi.
12 Odsek 30.
13 COM(2011)0636, s. 11.
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zabezpečiť, aby bol Európsky súdny dvor pripravený na každý dodatočný objem práce, ktorý 
možno očakávať.

II. Príloha

Pokiaľ ide o prílohu obsahujúcu pravidlá spoločného európskeho kúpneho práva, 
spravodajcovia uvedú iba niekoľko záležitostí, pretože každá podrobnejšia diskusia by 
presahovala rámec tohto pracovného dokumentu. 

1) Nevýhodné zmluvné podmienky
Pokiaľ ide o prípady transakcií medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi, uskutočnené analýzy 
uvádzajú zoznam rôznych podmienok stanovených  vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 
ktoré sa v spoločnom európskom kúpnom práve neuvádzajú rovnakým spôsobom. 
Spravodajcovia podrobne preskúmajú všetky dostupné dôkazy. Nezdá sa však, že ide 
o správny prístup – ani v tomto prípade, ani v prípade iných aspektov – chápať spoločné 
európske kúpne právo ako súhrn vnútroštátnych právnych predpisov, dopĺňajúc rôzne prvky 
ochrany spotrebiteľa (napríklad pojmy týkajúce sa čiernych a sivých zoznamov). Celkový 
výsledok dosiahnutý obmedzeniami neprijateľných zmluvných podmienok v rámci 
spoločného európskeho kúpneho práva by sa mal posúdiť a porovnať s celkovým výsledkom 
v rámci vnútroštátnych právnych predpisov. Spravodajcovia pozorne a podrobne preskúmajú 
ustanovenia o neprijateľných zmluvných podmienkach. Rozsah obmedzenia neprijateľných 
podmienok a príslušný test budú musieť byť jednoznačné a dostatočne prepojené so 
smernicou o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, aby sa zabezpečil 
požadovaný výsledok vo forme možnosti uvedenia odkazu na judikatúru Európskeho súdneho 
dvora.

V prípade transakcií medzi podnikateľmi sa tvrdí, že v rámci navrhovaného systému sa na 
rozdiel od jeho konkurenta, ktorým je Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe 
tovaru, nekladie dostatočný dôraz na presadzovanie istoty v prípade obchodných transakcií, 
pretože jeho rozsah je definovaný príliš široko a test neprijateľných zmluvných podmienok 
neposkytuje dostatočné usmernenie alebo je náchylný na porušenie v prípadoch transakcií 
medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi. Spravodajcovia budú uvedené skutočnosti analyzovať 
a navrhnú vhodné úpravy.

2) Prostriedky nápravy, ktoré má k dispozícii kupujúci
Jednou z horúcich tém diskusie je otázka, či systém prostriedkov nápravy, ktoré majú 
k dispozícii spotrebitelia, predkladaný v rámci spoločného európskeho kúpneho práva –
charakterizovaný slobodnou voľbou prostriedkov nápravy, absenciou možnosti nápravného 
plnenia predávajúceho, absenciou požiadavky oznámiť ukončenie v rámci určitej časovej 
lehoty – je realizovateľný a dokáže zabezpečiť atraktivitu nevyhnutnú nato, aby bol voliteľný 
nástroj úspešný. Zástupcovia spotrebiteľov žiadajú vysvetlenie a väčšiu ochranu, podniky 
a ich právni poradcovia predpokladajú, že podniky by príliš ochranný nástroj nepoužili. Na 
základe prvej analýzy sa zdá, že navrhovaný systém ponúka naozaj veľmi vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľa, ktorá presahuje rámec acquis, najmä smernice o určitých aspektoch 
predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar, a ktorá takmer úplne zodpovedá 
vnútroštátnym právnym predpisom, dokonca ide nad ich rámec. V tomto kontexte bude 
samozrejme potrebný ďalší výskum. 
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Spravodajcovia si uvedomujú, že sa vytvorilo prepojenie medzi rozsahom práv 
poskytovaných spotrebiteľovi, v ktorom niektorí vidia riziko zneužívania, a zásadou 
dobromyseľnosti a čestnosti, ktorá by v prípadoch zneužívania mohla fungovať ako nápravné 
opatrenie. Táto zásada nie je súčasťou právnych poriadkov všetkých členských štátov a mohla 
by predstavovať riziko odlišného výkladu. V rámci všeobecných ustanovení by na druhej 
strane mohla existovať určitá potreba riešení v jednotlivých prípadoch a databáza rozhodnutí 
a pomocnej dokumentácie by v tejto súvislosti mohla byť obrovskou pomocou.

Spravodajcovia sú presvedčení, že celkovú štruktúru systému prostriedkov nápravy bude 
potrebné prehodnotiť, aby sa v prípade nevyhnutných podstatných zmien umožnilo riešenie 
vzniknutých otázok pomocou technických úprav (jednoznačnejšie znenie spojené v prípade 
potreby s reštrukturalizáciou ustanovení). Uvedené sa bude musieť uskutočniť otvoreným 
spôsobom, bez vylúčenia niektorých riešení už na začiatku a v rámci úzkej konzultácie 
so všetkými budúcimi používateľmi spoločného európskeho kúpneho práva.

3) Vrátenie veci
Spravodajcovia podrobne preskúmajú návrhy týkajúce sa preformulovania a reštrukturalizácie 
pravidiel o vrátení veci. Pre spravodajcov je najdôležitejšie, aby sa navrhovaným riešením 
vniesla medzi obe strany reálna rovnováha a aby bolo pre spotrebiteľov jednoznačné 
a predvídateľné, čo musia zaplatiť alebo vrátiť, aby si mohli byť istí pri uplatňovaní svojich 
práv.

4) Digitálny obsah
Vzhľadom na to, že spoločný regulačný rámec je v tejto oblasti mimoriadne potrebný, 
spravodajcovia vidia na prvý pohľad v začlenení digitálneho obsahu určitý zmysel. Zdá sa
však, že je potrebné prehodnotiť niekoľko otázok, t. j. akým spôsobom postupovať, keď sa za 
digitálny obsah neplatí peniazmi, ale napríklad osobnými údajmi, alebo či sú potrebné ďalšie 
úpravy ustanovení o nesúlade alebo vrátení veci, berúc do úvahy špecifický charakter 
digitálneho obsahu.

5) Premlčanie
Na základe prvej analýzy spravodajcovia uznávajú, že subjektívny začiatok krátkej 
premlčacej lehoty zodpovedá voľbe moderných vnútroštátnych a medzinárodných právnych 
predpisov.

Desaťročná premlčacia lehota vyvolala kritické reakcie, ostatní vrátane Komisie však 
vysvetlili, že jej cieľom je vytvoriť právnu istotu, jej praktický význam je ale obmedzený. Iba 
vo veľmi výnimočných prípadoch by si kupujúci nebol vedomý nesúladu deväť a pol roka, 
potom zistil nesúlad a stále by bol schopný dokázať, že tento nesúlad existoval už v čase 
dodávky.

Cieľom spravodajcov je poskytnúť jednoznačné pravidlá týkajúce sa premlčania, ktoré presne 
zodpovedajú praktickým potrebám, berúc do úvahy skutočnosť, že premlčacie lehoty bude 
potrebné prehodnotiť nie samostatne, ale ako súčasť systému prostriedkov nápravy.

C. Záver
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Spravodajcovia sú presvedčení, že spoločné európske kúpne právo poskytne spotrebiteľom 
a podnikom v rámci vnútorného trhu obrovské potenciálne výhody, najmä v digitálnom veku, 
a že predstavuje príležitosť, ktorá by sa nemala zahodiť. Spravodajcovia žiadajú o ďalšie 
preskúmanie prvkov, ktoré by mohli zabezpečiť úspešnosť tohto nástroja, a tešia sa na ďalšiu 
diskusiu o tejto téme.


