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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2159/2013, ktorú predkladá Dolores Morales Berenguel, španielska 
štátna príslušníčka, o španielskom zákone o hypotékach

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa sťažuje na právnu neistotu, ktorej čelí v súvislosti so svojou 
hypotékou. Tvrdí, že banka, ktorá jej poskytla hypotéku, jej dala nesprávne informácie o 
podmienkach a zadržala určité informácie. Cíti sa bezradná a žiada o pomoc. Informácie

– Na rovnaký alebo podobný problém poukazuje niekoľko nedávnych petícií doručených 
zo Španielska.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. septembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Spôsob, akým sa vypočítavajú úrokové sadzby v úverových zmluvách uzatvorených so 
spotrebiteľmi, nie je v súčasnej dobe regulovaný na úrovni Únie.

Španielske súdy zistili v dohodách o spotrebných úveroch viacero protiprávnych ustanovení, 
okrem iného klauzuly o rozpätí úrokovej sadzby, ktoré dlžníkom bránia využiť pokles 
nákladov na prijaté úvery a pôžičky1.

                                               
1

Ustanovenia o rozpätí úrokovej sadzby vyhlásil 9. mája 2013 za neplatné aj Najvyšší súd, zb. 241/2013. 
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Podľa smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách1 sa 
zmluvná podmienka, ktorá spôsobuje značnú nerovnováhu medzi stranami a znevýhodňuje 
spotrebiteľa, považuje za nekalú, a preto nie je záväzná. Príloha k smernici obsahuje zoznam 
zmluvných podmienok, ktoré možno považovať za nekalé, ako napr. neodvolateľne zaviazať 
spotrebiteľa k podmienkam, s ktorými sa skutočne nemohol oboznámiť pred uzavretím 
zmluvy (pododsek 1 písm. i) prílohy) alebo umožniť obchodníkovi jednostranne meniť 
zmluvné podmienky bez oprávneného dôvodu, ktorý je uvedený v zmluve (pododsek 1 písm. 
j) prílohy).  Hoci nekalé podmienky nie sú pre spotrebiteľov záväzné, je vecou vnútroštátnych 
orgánov a súdov, aby stanovili, či by sa konkrétne podmienky uvedené v spotrebiteľskej 
zmluve mali považovať za nekalé na základe vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa 
vykonáva táto smernica.  

Smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom2

zakazuje komerčným prevádzkovateľom zapájať sa do nekalých praktík voči spotrebiteľom. 
Jej ustanovenia vyžadujú, aby obchodníci vykonávali činnosť v súlade s odbornou 
starostlivosťou a aby jasne, zrozumiteľne a včas poskytovali dôležité informácie, ktoré 
spotrebitelia potrebujú, aby mohli urobiť informované rozhodnutie o kúpe, ako sú napríklad 
hlavné vlastnosti a cena produktu.  

Smernica 2014/17/EÚ o zmluvách o úvere týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie3

sa bude uplatňovať na hypotekárne úvery existujúce až od 21. marca 2016 a nevzťahuje sa na 
obsah úverových zmlúv, ale len na obsah predzmluvných informácií.  Veritelia budú musieť 
predovšetkým informovať spotrebiteľov o hlavných charakteristikách úveru vrátane vzorca na 
prehodnocovanie úrokovej miery a jeho rôznych súčastí, ako aj o tom, kde možno nájsť 
bližšie informácie o indexoch a sadzbách použitých vo vzorci,  prípadných rizikách spojených 
s úrokovou mierou a o tom, k čomu by mohlo v najhoršom prípade dôjsť v dôsledku zmien 
úrokovej miery,  a tiež o spôsobe amortizácie úveru. Smernica tiež od členských štátov 
požaduje, aby zabezpečili, že všetky indexy alebo referenčné sadzby použité na výpočet 
úrokovej sadzby budú pre strany úverovej zmluvy a príslušné orgány jasné, dostupné, 
objektívne a overiteľné.  Veriteľ musí tiež spotrebiteľa informovať o akýchkoľvek zmenách 
príslušnej úrokovej sadzby počas obdobia platnosti zmluvy, a to ešte predtým, než zmeny 
nadobudnú účinnosť.  Smernica okrem toho zavádza povinnosť veriteľov vykonať podrobné 
posúdenie úverovej bonity pred poskytnutím úveru. V prípade ťažkostí so splácaním budú 
veritelia nabádaní k tomu, aby boli primerane ústretoví predtým, než začnú konať vo veci 
realizácie záložného práva.  Komisia bude pozorne sledovať transpozíciu tejto smernice. 

Komisia okrem toho prijala návrh nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty 
vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách4, aby sa zabezpečilo, že referenčné hodnoty 
vytvorené a používané v EÚ budú presné, spoľahlivé, reprezentatívne a účelové (okrem iného 
posúdením vhodnosti), a že s nimi nebude možné manipulovať. 

Záver

                                               
1 Ú. v. ES L 095, 21.4.1993, s. 29.
2 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
3 Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34.
4 COM/2013/0641 final
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Komisia nemá právomoci na presadzovanie práva voči jednotlivým obchodníkom.  

Predkladateľka petície  môže na svoj prípad  upozorniť Španielsku národnú banku1. 
Rozhodnutie, či sa podmienky použité v konkrétnej zmluve majú v súlade so smernicou 93/13 
považovať za nekalé, je v každom jednotlivom prípade zodpovednosťou vnútroštátnych 
súdov. 

                                               
1 http://www.bde.es/clientebanca/quejas/quejas.htm


