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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1436/2013, ktorú predkladá A. T., španielska štátna príslušníčka, 
o jednostranných zmenách hypotekárnych podmienok v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície uvádza, že banka, v ktorej si jej rodina vzala hypotéku, jednostranne 
zmenila podmienky a mesačné splátky tohto bankového úveru.

Predkladateľka petície uvádza, že napriek sťažnostiam, ktoré predložila španielskej banke, 
nedostala odpoveď na svoje otázky.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. mája 2014. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 29. augusta 2014

Smernicu 93/13 /EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 v tejto situácii 
nemožno použiť, pretože pôvodný úver bol zrejme vzťahom medzi podnikateľskými 
subjektmi (B2B).   Podľa článku 3 ods. 1 a článku 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS zmluvné 
podmienky v zmluvách medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi, ktoré neboli dohodnuté 
individuálne, nie sú pre spotrebiteľa záväzné, ak vytvárajú značnú nerovnováhu medzi 
záujmami obchodníka a spotrebiteľa na škodu spotrebiteľa. Za posúdenie nespravodlivosti 
zmluvnej podmienky sú zodpovedné vnútroštátne súdy.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 95, 21.4.1993, s. 29.
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Na úvery medzi podnikmi (B2B) sa všeobecne vzťahujú súkromnoprávne dojednania na 
vnútroštátnej úrovni.  Právo EÚ až na niekoľko výnimiek upravuje iba spotrebiteľské úvery. 

Na prvý pohľad sa zdá nezvyčajné, že by sa dlh z jedného úveru mohol preniesť do iného 
úveru bez vedomia všetkých zúčastnených strán.  Či banka môže alebo nemôže jednostranne 
zvýšiť splátky, závisí od vnútroštátnych dojednaní súkromného zmluvného práva. 

EÚ prijala 4. februára 2014 smernicu o hypotekárnom úvere1.  Smernica sa bude uplatňovať 
na zmluvy o úvere až od 21. marca 2016.  Veritelia budú povinní informovať dlžníka pred 
uzatvorením zmluvy o hlavných charakteristikách pôžičky (napríklad či ide o fixnú alebo 
variabilnú úrokovú sadzbu) prostredníctvom európskeho štandardizovaného informačného 
formulára (ESIS) a o účinných ročných nákladoch na prijaté úvery prostredníctvom ročnej 
percentuálnej miery nákladov (RPMN).  Odôvodnenie 67 smernice stanovuje, že 
„Spotrebiteľom by sa mali poskytnúť informácie týkajúce sa úrokovej sadzby úveru počas 
trvania zmluvného vzťahu, ako aj v predzmluvnom štádiu. Členské štáty by mali mať 
možnosť ponechať alebo zaviesť obmedzenie alebo zákaz jednostranných zmien úrokovej 
sadzby úveru zo strany veriteľa. Členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť, že v prípade 
zmeny úrokovej sadzby úveru je spotrebiteľ oprávnený dostať aktualizovanú amortizačnú 
tabuľku.“

Smernica však neupravuje prevod dlhu z jednej úverovej zmluvy do druhej. Tieto prevody sú 
regulované vnútroštátnym zmluvným alebo občianskym právom.

Záver
Keďže pre túto oblasť neexistujú platné právne predpisy EÚ, predkladateľovi petície sa 
odporúča pokračovať v danej veci prostredníctvom príslušných vnútroštátnych postupov na 
riešenie sťažností.

                                               
1 Smernica 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností 
určených na bývanie.


