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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1388/2012, ktorú predkladá Winfried Hanemann (nemecký štátny 
príslušník), o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní 
služieb

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície si podal prihlášku na on-line kurz na univerzite v Hagene (Nemecko).
Keď si predkladateľ petície prečítal študijné materiály, zistil, že kurz nie je vhodný pre jeho 
konkrétne vzdelávacie ciele, a od zmluvy o poskytnutí služby odstúpil. Univerzita odstúpenie 
odmietla a žiadala vyplatenie celého kurzu. Predkladateľ petície takisto uvádza, že na 
webovej stránke, na ktorej sa nachádzala on-line prihláška do kurzu, neboli uvedené nijaké 
informácie o odstúpení. Boli tam uvedené informácie o prípadných sťažnostiach, lehota na 
tieto sťažnosti však uplynula, skôr než predkladateľovi petície doručili študijné materiály .
Predkladateľ petície sa domnieva, že v európskych právnych predpisoch o ochrane 
spotrebiteľa je zakotvené právo na vrátenie a/alebo odstúpenie od objednanej služby a malo 
by sa vzťahovať tiež na tento kurz. Univerzita však trvá na vyplatení celej sumy. Predkladateľ 
petície sa v tejto veci obrátil na rôzne spotrebiteľské orgány v Nemecku, žiadny z nich mu 
však nemohol pomôcť. Ani spolkové ministerstvo pre ochranu spotrebiteľov 
(Bundesverbraucherministerium) mu nedalo konečnú odpoveď.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Poznámky Komisie

V právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľov sa skutočne ustanovuje právo na 
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odstúpenie od zmluvy uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku alebo mimo 
prevádzkových priestorov poskytovateľa služby. Toto právo je zakotvené v smernici 97/7/ES1

o predaji na diaľku a smernici 85/577/EHS2 o podomovom predaji. Tieto dve smernice 
nahradí v júni 2014 nová smernica 2011/83/EÚ3 o právach spotrebiteľov, ktorú v súčasnosti 
transponujú členské štáty.

Ustanovenia smernice o predaji na diaľku, týkajúce sa práv na odstúpenie, sú relevantné za 
predpokladu, že predkladateľ petície uzavrel príslušnú dohodu on-line. V príslušnom článku 6 
sa ustanovuje:

„1. Pri akejkoľvek zmluve na diaľku má spotrebiteľ k dispozícii obdobie najmenej 
siedmich pracovných dní, počas ktorých môže odstúpiť od zmluvy bez penalizácie a bez 
udania dôvodu. Jediné náklady, ktoré môžu spotrebiteľovi vzniknúť v súvislosti 
s uplatnením jeho práva na odstúpenie od zmluvy, sú priame náklady spojené 
s vrátením tovaru.
Obdobie na uplatnenie tohto práva začína:
- […],
- v prípade služieb, dňom uzavretia zmluvy, alebo dňom splnenia povinností 
stanovených v článku 5, ak sú tieto splnené po uzavretí zmluvy, za predpokladu, že toto 
obdobie neprekročí obdobie troch mesiacov uvedené v nasledujúcom pododseku.
Ak dodávateľ nesplní povinnosti stanovené v článku 5, dĺžka obdobia bude tri mesiace. 
Toto obdobie sa začne:
- […],
- v prípade služieb, dňom uzavretia zmluvy.
Ak v priebehu tohto trojmesačného obdobia budú spotrebiteľovi poskytnuté informácie 
uvedené v článku 5, obdobie siedmich pracovných dní, stanovené v prvom pododseku, 
sa začne okamihom poskytnutia týchto informácií.“

Vzhľadom na to môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej na 
diaľku v lehote minimálne siedmich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy. (Vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov sa môže ustanovovať dlhšia lehota na 
odstúpenie; v novej smernici o právach spotrebiteľov sa v celej EÚ ustanovuje jednotná 
lehota na odstúpenie 14 dní.)

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa predĺži na tri mesiace, ak dodávateľ nesplní povinnosť 
stanovenú v článku 5 smernice o predaji na diaľku, t. j. ak spotrebiteľovi neposkytne vo forme 
trvalého média (ako napr. e-mail) potvrdenie informácií pred uzavretím zmluvy uvedených 
v článku 4 smernice. V týchto informáciách sa uvádzajú hlavné charakteristiky tovaru alebo 
služieb a existencia práva na odstúpenie od zmluvy.

Na druhej strane, podľa článku 6 ods. 3 spotrebiteľ nemôže uplatniť právo na odstúpenie od 
                                               
1 Smernica 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku, Ú. v. ES L 144, 
4.6.1997, s. 19 – 27.
2 Smernica 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 – 33).
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, Ú. v. EÚ L 304, 
22.11.2011, s. 64 – 68.
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zmluvy o poskytnutí služieb, ak sa so súhlasom spotrebiteľa ich plnenie začalo pred koncom 
obdobia siedmich pracovných dní, určeného na odstúpenie od zmluvy.

Záver

Predkladateľ petície uvádza, že sa už obrátil na spotrebiteľské organizácie v Nemecku a že 
tieto mu nemohli pomôcť v jeho spore s poskytovateľom služieb. Ak však má predkladateľ 
petície naďalej pochybnosti o zákonnosti činností poskytovateľa služieb, odporúča sa, aby 
vyhľadal odborné poradenstvo v záujme vykonania dôkladnej právnej analýzy všetkých 
prvkov príslušnej transakcie s cieľom zistiť, či poskytovateľ služieb bol oprávnený odmietnuť 
uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. Preskúmanie situácie predkladateľa petície je 
preto vecou rozhodnutia vnútroštátnych súdov. V súvislosti so súladom so smernicou 
o predaji na diaľku by sa malo najmä preskúmať, či predkladateľ petície oznámil 
poskytovateľovi služieb odstúpenie od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy a či mal 
predkladateľ petície nárok na predĺženú lehotu na odstúpenie od zmluvy vzhľadom na 
skutočnosť, že poskytovateľ služby riadne nepotvrdil informácie o zmluve vrátane práva na 
odstúpenie od zmluvy. Okrem toho sa neuvádza vyhlásenie o tom, že ustanovenia o predaji na 
diaľku v nemeckom občianskom zákonníku sú nezlučiteľné so smernicou o predaji na diaľku.

Ako sa uvádza v predchádzajúcich odsekoch, smernicu o predaji na diaľku nahradí v júni 
2014 nová smernica o právach spotrebiteľov. Aj keď sa nebude vzťahovať na príslušnú 
transakciu predkladateľa petície, treba poukázať na to, že v tejto novej smernici sa ustanovuje 
viacero zlepšení pre spotrebiteľov. Najmä pokiaľ ide o právo na odstúpenie od zmluvy, okrem 
už uvedenej jednotnej štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy sa v smernici o právach 
spotrebiteľov predlžuje lehota na odstúpenie od zmluvy o jeden rok v prípade, že obchodník 
neposkytne spotrebiteľovi náležité informácie o tomto práve. Okrem toho spotrebiteľ bude 
mať tiež právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb v období na odstúpenie od 
zmluvy, aj keď sa už so súhlasom spotrebiteľa začalo plnenie tejto služby, pričom bude 
povinný zaplatiť poskytovateľovi služby primeranú náhradu za služby dodané pred 
odstúpením od zmluvy.


