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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1026/2012, ktorú predkladá Christopher Gilchrist (Veľká Británia), o 
zverejňovaní informácií a kódov v súvislosti s počítačovými hrami v prípade, 
že správca servera prestane poskytovať služby

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície argumentuje, že v prípade, keď správca serverov, na ktorých hry 
prebiehajú, skončí činnosť, všetky informácie a kódy súvisiace s počítačovými hrami sa majú 
zverejniť. V takomto prípade by mala existovať možnosť, aby akákoľvek osoba prevzala 
správu hry bezodplatne alebo za obstarávaciu cenu.  Podľa predkladateľa petície sú na tento 
účel potrebné právne predpisy, pretože hráči často investujú do hier, doplnkov počítačových 
hier a niekedy aj do virtuálnych peňazí. Podľa predkladateľa petície obchodníci zneužívajú 
skutočnosť, že užívatelia nakupujú virtuálne peniaze, a táto investícia zo strany spotrebiteľov 
často vyjde navnivoč. Predkladateľ petície zastáva názor, že pokiaľ ide o hry, spotrebitelia nie 
sú dostatočne chránení, a žiada vznik právneho predpisu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie doručená 30. apríla 2013

„Predkladateľ petície upozorňuje na straty, ktoré spotrebitelia utrpia v prípade skončenia 
činnosti servera s online hrami. Predkladateľ petície navrhuje doplnkové právne predpisy, 
ktoré by v tomto prípade poskytli spotrebiteľovi rozsiahle práva vrátane náhrady virtuálneho 
majetku a prechodu práv k hre od poskytovateľa hry na akéhokoľvek iného partnera, ktorý je 
ochotný pokračovať v hostingu hry.
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Poznámky Komisie

Čo sa týka ochrany spotrebiteľa, ktorú zabezpečuje právo Únie, a žiadosti predkladateľa 
petície o ďalšie európske právne predpisy s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľa v tejto oblasti, 
smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách1 zabraňuje podnikateľom 
zúčastňovať sa na klamlivých a agresívnych obchodných praktikách. Podľa jej 
ustanovení majú obchodníci vykonávať činnosť v súlade s odbornou starostlivosťou a 
tak, aby nenarušovali ekonomické správanie spotrebiteľov  navádzaním ich na 
transakcie, ktoré by inak neurobili. V smernici 93/13/EHS o nekalých podmienkach v 
spotrebiteľských zmluvách2 sa ďalej uvádza, že zmluvné podmienky majú byť napísané 
jednoduchým a zrozumiteľným jazykom a že zmluvná podmienka, ktorá spôsobuje značnú 
nerovnováhu medzi stranami a znevýhodňuje spotrebiteľa, sa považuje za nekalú, a preto nie 
je záväzná. Praktiky uvedené v petícii o podnikateľoch s hrami, ktorí ostávajú vlastníkmi 
pozitívnych zostatkov na účtoch po vypršaní zmluvy, možno považovať za nekalé, najmä 
podľa písmena f) prílohy smernice 93/13/EHS, v ktorej sa uvádza, že predavačovi alebo 
dodávateľovi je povolené si ponechať sumu zaplatenú za služby, ktoré ešte nedodal, ak zmluvu 
vypovedal predavač alebo dodávateľ.  Je však predovšetkým na členských štátoch, aby v 
konkrétnom prípade posúdili, či má byť online praktika považovaná za nekalú podľa smernice 
2005/29/ES alebo smernice 93/13/EHS.

V rámci svojej úlohy strážkyne zmluvy Komisia pravidelne kontroluje členské štáty, či 
správne uplatňujú príslušné právne predpisy EÚ, a uľahčuje úlohu príslušným orgánom 
činným v trestnom konaní, ktoré môžu zrejme spolupracovať v rámci siete pre spoluprácu v 
oblasti ochrany spotrebiteľa. Napríklad, v roku 2012 Komisia koordinovala celoeurópsky 
skríning webových stránok („sweep“), na ktorých sa predávajú hry, knihy, videá a hudba, 
ktoré sa v tomto kontexte môžu stiahnuť.  Pri kontrole sa zistilo, že viac ako 75 % týchto 
webových stránok zjavne nedodržuje pravidlá ochrany spotrebiteľa. Najväčšiu časť 
simultánnej kontroly orgánov činných v trestnom konaní predstavovali webové stránky, na 
ktorých sa predávajú hry. Zistilo sa, že väčšina z nich obsahuje nekalé podmienky a 
priemerne bolo odhalených 5 prípadov porušenia právnych predpisov na stránku. 

Momentálne prebieha celoeurópske prehodnotenie spôsobu uplatňovania harmonizovaných 
predpisov ochrany spotrebiteľov a táto otázka bude hlavnou témou tohtoročného samitu o 
spotrebiteľovi. 

Smernica 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, ktorá nadobudne účinnosť najneskôr 13. júna 
2014, poskytne doplnkové práva spotrebiteľom digitálnych online produktov. Povinnosti 
predzmluvných informácií o digitálnom obsahu sú už harmonizované. Budú musieť byť ale 
jasnejšie a zahrňovať zmienku o kompatibilite produktu s hardvérom a softvérom a o použití 
akýchkoľvek opatrení technickej ochrany. Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak nedal 
počas lehoty na odstúpenie súhlas na začatie plnenia zmluvy a neuznal, že následne stratí 
právo odstúpiť od danej zmluvy.

S cieľom zabezpečiť, aby mali nové ustanovenia vplyv na spotrebiteľov digitálneho obsahu 
vrátane online hier, Komisia plánuje vydať usmernenia pre vnútroštátne orgány činné v 
                                               
1 Ú. v. ES L 149, 11.6.2005, s. 22.

2 Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29.
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trestnom konaní o uplatňovaní informačných povinností.

Momentálne sa neplánujú žiadne doplnkové právne predpisy určené hráčom, ktorí utrpeli 
ujmu kvôli prerušeniu hry, do ktorej investovali.

Záver

Keďže vyšetrovanie možných zavádzajúcich praktík obchodných spoločností aktívnych na 
území štátov je v prvom rade právomocou vnútroštátnych orgánov a súdov, ak sa predkladateľ 
petície domnieva, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, nech oznámi svoj prípad
britskému orgánu pre spotrebiteľa na tejto adrese: 

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
E-mail: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Webová stránka: http://www.oft.gov.uk   

Komisia prijala v roku 2013 správu o uplatňovaní smernice 2005/29/ES. Táto správa obsahuje 
zoznam najbežnejších nekalých obchodných praktík vrátane online praktík, ktoré boli 
zaznamenané v členských štátoch.

Smernica 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľa poskytne od júna 2014 spotrebiteľom 
digitálneho obsahu doplnkové práva v oblasti predzmluvných informácií a Komisia sa bude 
snažiť zabezpečiť, aby sa tieto práva vykonávali účinným spôsobom, ktorý zaisti 
spotrebiteľom plnohodnotné výhody nových predpisov o transparentnosti. 

Zároveň sa podnikajú opatrenia na posilnenie správneho vykonávania právnych predpisov na 
vnútroštátnej úrovni, pričom sa takisto zlepšuje medzinárodná spolupráca pri ich vykonávaní 
s cieľom lepšie odhaliť nezákonné praktiky, ktoré sa šíria online.


