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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1196/2012, ktorú predkladá Helena Carvalho, portugalská štátna 
občianka, o údajnej klamlivej reklame nízkonákladových leteckých 
spoločností

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície požaduje vypracovanie európskych právnych predpisov, ktoré zabránia 
leteckým spoločnostiam, a to najmä nízkonákladovým leteckým spoločnostiam, aby 
v reklame uvádzali ceny leteniek, ktoré nezodpovedajú konečnej cene. Podľa predkladateľky 
petície sa cena v priebehu transakcie postupne zvyšuje a v podstate sa nikdy neuplatní 
základná cena, keďže následne sa k nej pridávajú povinné poplatky. Ďalšie poplatky sa účtujú 
za platbu kreditnou kartou alebo platbu prostredníctvom platobného systému PayPal. 
Zákazníci nemajú možnosť využiť bezplatné platobné mechanizmy, a preto by cena uvedená 
v reklame mala zahŕňať aj túto sumu a povinné poplatky. Cena nedávneho spiatočného letu 
Paríž – Lisabon – Paríž s leteckou spoločnosťou tohto typu bola v reklame uvedená ako 
165 EUR a konečná cena dosiahla 194,5 EUR, výlučne v dôsledku povinných poplatkov pre 
spotrebiteľa, t. j. bez poistenia alebo ďalšej batožiny okrem tzv. príručnej batožiny. 
Predkladateľka petície naliehavo žiada o ochranu záujmov zákazníkov on-line, aby mali 
možnosť porovnať ceny leteniek a nemuseli pri tom pokračovať až do konečnej fázy 
potenciálneho nákupu, a aby boli informovaní o povinných poplatkoch, ktoré si účtujú 
nízkonákladové letecké spoločnosti. To by zákazníkom umožnilo porovnať ceny leteniek 
nízkonákladových spoločností s cenami ponúkanými ostatnými spoločnosťami, ktoré 
v reklame uvádzajú ceny vrátane poplatkov a prípadných poplatkov za platbu kreditnou 
kartou.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 14. januára  2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).
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3. Odpoveď Komisie, doručená 20. septembra 2013

Petícia sa zameriava na údajnú netransparentnosť postupov rezervácie a reklamy zo strany 
leteckých spoločností. Útvary Komisie by chceli predkladateľku petície upozorniť na 
príslušné právne predpisy.

Občania EÚ sú chránení na základe piatich dôležitých právnych predpisov Európskej únie, 
ktoré sa stali základom preskúmania petície:

a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 
o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve1
(nariadenie o leteckých službách),

b) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách 
podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu2 (smernica o nekalých obchodných 
praktikách),

c) smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských 
zmluvách3 (smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách),

d) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011

     o právach spotrebiteľov4 (smernica o právach spotrebiteľov),

e) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných 
službách na vnútornom trhu (smernica o platobných službách). 

a) V článku 22 nariadenia o leteckých službách sa stanovuje voľná tvorba cien leteckých 
dopravcov. V uvedenom článku sa zdôrazňuje, že „leteckí dopravcovia Spoločenstva […] 
voľne stanovujú letecké cestovné a letecké sadzby za letecké dopravné služby vnútri 
Spoločenstva“.

Voľná cenotvorba však nie je absolútna. V článku 23 ods. 1 uvedeného nariadenia sa 
leteckým dopravcom ukladá povinnosť zahrnúť uplatniteľné podmienky a všetky uplatniteľné 
dane, platby, prirážky a poplatky, ktoré sú nevyhnutné a predpokladajú sa v čase uverejnenia 
v prípade ponuky alebo zverejnenia v akejkoľvek forme prístupnej širokej verejnosti. Ďalej sa 
v tomto článku predpisuje, že okrem uvedenia konečnej ceny je potrebné spresniť 
prinajmenšom nasledujúce údaje: a) letecké cestovné alebo letecká sadzba; b) dane; c) 
letiskové poplatky a d) iné platby, prirážky alebo poplatky, ktoré sa týkajú napríklad 
bezpečnostnej ochrany alebo paliva. Pokiaľ ide o možné príplatky, v uvedenom článku sa 
stanovuje, že sa „oznámia jasným, transparentným a jednoznačným spôsobom vždy na 
začiatku rezervačného procesu a zákazník ich akceptuje na základe slobodnej voľby („opt-
in“)“.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:sk:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:SK:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:EN:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:SK:PDF
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b) Na cenotvorbu v leteckej preprave sa na základe jej vymedzenia vzťahujú všeobecné 
právne predpisy týkajúce sa nekalých obchodných praktík.

Útvary Komisie sa domnievajú, že príplatok za spravovanie platby je voliteľný cenový 
príplatok vtedy, keď na trhu, na ktorom sa príplatok vyberá, existuje bezplatný a široko 
dostupný alternatívny spôsob platby.

Z uvedených ustanovení vyplýva, že existenciu takéhoto príplatku je nutné jasne uviesť na 
začiatku rezervácie. Potom sa musí získať zreteľné vyjadrenie súhlasu spotrebiteľa 
prostredníctvom mechanizmu „opt-in“ v priebehu rezervácie.

c) Zmluvné podmienky, za ktorých letecký dopravca poskytuje voliteľné prvky letenky na 
rozmanitom a konkurenčnom trhu, sú obchodnou vecou daného poskytovateľa. Musia však 
byť spravodlivé, jasné a transparentné. Cestujúci majú právo poznať podmienky, za 
ktorých môžu používať poskytované služby. Aj touto problematikou sa zaoberajú platné 
právne predpisy.

d) Smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách bude doplnená smernicou 
o právach spotrebiteľov. Účinnosť nadobudne 13. júna 2014. Nová smernica obsahuje 
ustanovenia týkajúce sa informácií, ktoré by obchodníci mali transparentným spôsobom 
zobraziť pred vykonaním on-line platby, povinnosť, aby poplatky za použitý spôsob platby 
(napríklad príplatky za použitie platobnej karty) neprekročili cenu, ktorú musí zaplatiť 
obchodník za použitie daného prostriedku, ako aj povinnosť získať výslovný súhlas 
spotrebiteľa s akoukoľvek dodatočnou platbou okrem platby za hlavnú zmluvnú povinnosť 
obchodníka. 

e) Problém spoplatnenia používania platobných prostriedkov, ako sú napríklad platobné karty, 
upravuje smernica o platobných službách. V článku 52 ods. 3 ods. 2 tejto smernice sa 
stanovuje právo obchodníkov (t. j. leteckých spoločností) účtovať poplatky za použitie 
platobnej karty. Členské štáty však majú možnosť obmedziť alebo zakázať takéto 
poplatky. V súčasnosti je účtovanie príplatkov zakázané v 14 členských štátoch EÚ. 
Členské štáty, ktoré sa rozhodli povoliť účtovanie príplatkov za používanie platobných 
kariet, musia prispôsobiť svoje právne predpisy smernici o právach spotrebiteľov 
spomenutej v predchádzajúcom texte a zakázať príplatky, ktoré presahujú sumu uhradenú 
obchodníkom, čo sa v minulosti často stávalo pri nákupoch leteniek. Napokon treba uviesť, 
že prijatie nedávnych návrhov Komisie na revíziu smernice o platobných službách 
a nového nariadenia o výmenných poplatkoch za platby kartou povedie k obmedzeniu 
spoplatňovania v podstate všetkých spotrebiteľských debetných a kreditných kariet.

Záver 

Komisia sa domnieva, že cestujúci leteckých spoločností sú pri nákupe leteckých služieb 
chránení právnymi predpismi EÚ. Za presadzovanie ustanovení o transparentnosti cien 
zodpovedajú členské štáty pod kontrolou Komisie ako ručiteľkou zmluvy, a preto záleží na 
členských štátoch, či určia, že údajné rozdiely sú nezákonné. Európska komisia bude naďalej 
povzbudzovať lepšiu politiku vykonávania zo strany vnútroštátnych orgánov.

Útvary Komisie sa preto domnievajú, že pokiaľ letecké spoločnosti spĺňajú všetky požiadavky 
predpísané v nariadení (ES) č. 1008/2008 a ďalších analyzovaných právnych textoch, 
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stanovenie podmienok dopravy vrátane ustanovení o politike cenotvorby nie je nezákonné. 
Ak je predkladateľka petície presvedčená, že leteckí dopravcovia neuplatňovali uvedené 
ustanovenia, a že má právo požiadať o pomoc vnútroštátne orgány presadzovania práva 
v príslušnom členskom štáte, ktoré prípad preskúmajú. Ak je predkladateľka petície 
presvedčená, že údajné porušenia právnych predpisov boli poškodzujúce, môže sa obrátiť na 
vnútroštátny súd.


