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Ochrana spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb  

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o ochrane spotrebiteľa – ochrane 

spotrebiteľov pri poskytovaní dodávateľských služieb  (2013/2153(INI)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných 

spotrebiteľov1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb 

so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 

20202, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej 

spotrebiteľskej politiky3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o reforme uplatňovania pravidiel EÚ 

v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu4, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 

o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu 

(smernica o nekalých obchodných praktikách), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 

o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení 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, 

– so zreteľom na smernicu Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady 

rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich 

poskytovaniu5, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 13. septembra 2013, 

ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými 

komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 

2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012 

(COM(2013)0627), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 15. novembra 2012 s názvom 

V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu s energiou (COM(2012)0663), 
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– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného 

trhu poštových služieb Spoločenstva, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 

o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 

o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 

o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 

2003/54/ES, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskej charte práv 

spotrebiteľov energie (COM(2007)0386), 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, tak ako bola článkom 6 Zmluvy 

o Európskej únii (ZEÚ) prijatá do zmlúv, najmä na článok 8 (ochrana osobných údajov), 

článok 11 (sloboda prejavu a právo na informácie), článok 21 (nediskriminácia), článok 23 

(rovnosť medzi ženami a mužmi), článok 25 (práva starších osôb), článok 26 (integrácia 

osôb so zdravotným postihnutím), článok 34 (sociálne zabezpečenie a sociálna podpora), 

článok 36 (prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu), článok 37 (ochrana 

životného prostredia) a článok 38 (ochrana spotrebiteľa), 

– so zreteľom na článok 12 ZEÚ, 

– so zreteľom na článok 14 ZEÚ a na protokol č. 26 k ZEÚ, 

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0163/2014), 

A. keďže lepšie informácie pre spotrebiteľov o dodávateľských službách sú mimoriadne 

dôležité a keďže treba zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup k takýmto službám, pričom 

členským štátom by sa mala poskytnúť potrebná pružnosť, aby mohli brať ohľad na 

zraniteľných spotrebiteľov; 

B. keďže odvetvové právne predpisy boli prijaté a už prispeli k zlepšeniu ochrany 

spotrebiteľov, no keďže členským štátom sa pripomína, že v tejto súvislosti je naďalej 

potrebné správne vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov; 

C. keďže v prípade dodávateľských služieb je potrebné rešpektovať vnútroštátne právomoci 

a právo na samosprávu na úrovni miestnej samosprávy a keďže odvetvové ustanovenia 

tvoria primeraný právny rámec pre dodávateľské služby; 

 

Všeobecne 

1. poznamenáva, že na niektoré základné práva spotrebiteľov sa vzťahuje smernica 

2011/83/EÚ a že spoločné vlastnosti dodávateľských služieb sú uvedené v príslušných 

odvetvových právnych predpisoch; 



 

 

2. pripomína členským štátom, že smernicu o právach spotrebiteľov bolo potrebné 

transponovať do polovice decembra 2013 a že sa bude uplatňovať na všetky zmluvy 

uzatvorené po 13. júny 2014; 

3. poznamenáva, že ochrana spotrebiteľa je účinná len vtedy, keď práva spotrebiteľov možno 

aj presadzovať; preto vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali ustanovenia 

smernice o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES), smernice o klamlivej 

a porovnávacej reklame (2006/114/ES) a smernice o právach spotrebiteľov (2011/83/EÚ); v 

tejto súvislosti vyzdvihuje dôležitosť systémov alternatívneho riešenia sporov (ARS) ako 

účinných a nákladovo úsporných mechanizmov riešenia sporov medzi spotrebiteľmi 

a poskytovateľmi dodávateľských služieb; preto vyzýva členské štáty, aby vykonávali 

smernicu o ARS (2013/11/EÚ) a nariadenie (EÚ) č. 524/2013 o riešení sporov online 

(RSO); 

4. poukazuje na to, že zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o ich právach zohráva kľúčovú 

úlohu pri dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, ale takisto zdôrazňuje základnú 

úlohu zákazníckych služieb zastupujúcich poskytovateľov dodávateľských služieb; 

zdôrazňuje, že jednotlivcom zodpovedným za kontakt s klientmi by mala byť poskytnutá 

odborná príprava a mali by byť oboznámení s právami spotrebiteľov; preto nabáda 

poskytovateľov dodávateľských služieb, aby v súlade s tým vyškolili svojich zamestnancov 

a zabezpečili, aby všetci zákazníci mali vždy ľahký prístup k personalizovanej pomoci; 

5. poukazuje na to, že je potrebné, aby spotrebitelia mali prístup k cenovo dostupným 

a kvalitným dodávateľským službám v celej EÚ, keďže tieto služby sú rozhodujúce 

pre zaistenie sociálnej a územnej súdržnosti, pričom súčasne prispievajú k európskej 

hospodárskej konkurencieschopnosti;  

6. podporuje existenciu silných a nezávislých spotrebiteľských organizácií, ktoré pomáhajú 

s komplexnou ochranou spotrebiteľa, no vyzdvihuje dôležitosť nájsť primeranú rovnováhu 

medzi potrebami spotrebiteľov a potrebami poskytovateľov dodávateľských služieb; 

7. zdôrazňuje, že všetkým spotrebiteľom by mal byť bez ohľadu na ich finančnú situáciu 

umožnený prístup k dodávateľským službám; navrhuje, aby za osobitných okolností členské 

štáty mohli usúdiť, že „zraniteľní spotrebitelia“ môžu vyžadovať náležité opatrenia;  

8. žiada Komisiu a členské štáty, aby venovali väčšiu pozornosť kampaniam zameraným 

na informovanosť a vzdelávanie spotrebiteľov v súvislosti s dodávateľskými službami a aby 

do takýchto kampaní zacielených na odovzdávanie správnych odkazov správnym 

segmentom spotrebiteľov viac investovali; 

Energetika 

9. domnieva sa, že otvorený, transparentný a integrovaný vnútorný trh s energiou je potrebný 

na dosiahnutie konkurencieschopných cien energie, bezpečnosti dodávok, udržateľnosti, 

ako aj efektívneho rozsiahleho zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, a vyzýva členské 

štáty, aby riadne transponovali, uplatňovali a lepšie monitorovali tretí balík právnych 

predpisov o vnútornom trhu s energiou; poukazuje na to, že treba lepšie informovať 

spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o zlepšovanie ponúkaných služieb, a umožniť 

porovnateľnosť a transparentnosť sadzieb a tým dosiahnuť nediskriminačné stanovovanie 

cien; 



 

 

10. zdôrazňuje kľúčový význam včasného, správneho a úplného vykonávania platných 

právnych predpisov vrátane regulačnej činnosti, ktorá sa vyžaduje v treťom balíku právnych 

predpisov o vnútornom trhu s energiou, s cieľom dosiahnuť do roku 2014 integrovaný 

a konkurencieschopný európsky vnútorný trh; 

11. víta prácu pracovnej skupiny pre zraniteľných spotrebiteľov v rámci občianskeho 

energetického fóra, ako aj oznámenie Komisie z 22. januára 2014 o cenách energie 

a nákladoch na energiu v Európe (COM(2014)0021) a priloženú správu, ktorá obsahuje 

analýzu vplyvu a vzťahu cien energie a nákladov na energiu v členských štátoch; 

pripomína, že úlohou členských štátov je zaoberať sa tiež rôznymi faktormi a situáciami 

súvisiacimi s energiou a zraniteľnými spotrebiteľmi; 

12. poznamenáva, že vypovedanie zmluvy o dodávke energie často zahŕňa obmedzujúce 

podmienky a komplexné postupy, ktoré sťažujú zmenu dodávateľa; žiada urýchlenie 

a zjednodušenie postupov na zmenu dodávateľa; poznamenáva, že existujúce kritéria 

hodnotenia balíka právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou sú doplnené v príslušnej 

smernici o elektrickej energii a plyne, ktorá je súčasťou tretieho balíka právnych predpisov 

o vnútornom trhu s energiou; vyzdvihuje dôležitosť pravidelných správ Komisie 

o presadzovaní vnútorného trhu s energiou; 

13. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia predložila svoje závery k elektronickej fakturácii, 

keďže sa týkajú aj správy online účtu spotrebiteľa za energiu; 

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasné ceny energií nezohľadňujú vždy vonkajšie 

náklady, konkrétne environmentálne škody spojené s daným zdrojom energie alebo 

výrobným postupom, ktoré však z dlhodobého hľadiska idú na úkor celej spoločnosti; 

požaduje, aby sa v tejto súvislosti pomocou opatrení presadzovala väčšia cenová 

transparentnosť pre spotrebiteľov; 

15. domnieva sa, že podniky by mali uverejňovať informácie o cenách, zmenách cien 

a zmenách zmlúv v prehľadnej forme; pripomína členským štátom, že už v treťom balíku 

právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou sa stanovuje povinnosť členských štátov 

zabezpečovať plnenie tejto povinnosti; vyzýva členské štáty a príslušné podniky, aby prijali 

vhodné opatrenia, ktorými sa zabezpečí prístup spotrebiteľov k zreteľným, zrozumiteľným 

a porovnateľným informáciám o poplatkoch, podmienkach a prostriedkoch nápravy; 

16. pripomína, že v treťom balíku právnych predpisov o vnútornom trhu s energiou sa 

odporúča, aby členské štáty pred začatím nasadzovania inteligentných meracích systémov 

vykonali analýzu nákladov a prínosov; zdôrazňuje, že inteligentné siete umožňujú 

spotrebiteľom sledovať a prispôsobovať svoju spotrebu energie, no poukazuje na to, že 

z niektorých analýz nákladov a prínosov, ktoré uskutočnili členské štáty, vôbec nevyplýva, 

že by došlo k značným úsporám nákladov spotrebiteľov; zdôrazňuje, že ustanovenia 

o ochrane spotrebiteľov, ako aj ustanovenia o ochrane údajov sa musia dodržiavať, 

a podčiarkuje, že spotrebitelia sa musia naďalej sami rozhodovať, či budú alebo nebudú 

využívať inteligentné meradlá; 

Telekomunikácie 

17. zdôrazňuje, že spotrebiteľské hľadisko elektronického jednotného trhu a sektora 

elektronických komunikácií je mimoriadne dôležité, a poukazuje na značné zlepšenia 

v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré boli zavedené po začatí vykonávania balíka právnych 



 

 

predpisov o telekomunikáciách 2009 (smernice 2009/136/ES a 2009/140/ES); vyzdvihuje 

dôležité nové a zlepšujúce prvky ochrany a posilnenia postavenia spotrebiteľa, ktoré 

v súčasnosti navrhuje Parlament; poukazuje na to, aké je dôležité, aby všetci spotrebitelia 

mali prístup ku kvalitným elektronickým komunikačným službám a aby sa vybudovala 

nová infraštruktúra s cieľom zmierniť digitálnu priepasť; 

18. opakuje svoje návrhy zamerané na uľahčenie zmeny poskytovateľa elektronických 

komunikačných služieb pre spotrebiteľov, a to bez iných dodatočných poplatkov, než sú 

skutočné náklady na zmenu, bez straty údajov a pri čo najmenšom množstve formalít, 

a povzbudzuje ich k tomu, aby tak učinili; podporuje tiež návrhy na presadzovanie 

nezávislého informovania o stanovovaní cien, fakturácii a kvalite služieb vrátane rýchlosti 

prenosu údajov; 

Poštové služby 

19. poznamenáva, že spotrebitelia majú osoh z poštových služieb zameraných viac na kvalitu a 

z úspor, ktoré sú na nich prenášané prostredníctvom znižovania nákladov; zdôrazňuje, že 

podmienkou zvyšovania dôvery spotrebiteľov v trh doručovania sú väčšie možnosti 

dodávok, väčšia transparentnosť a lepšie informácie a ceny; poznamenáva, že smernicou 

97/67/ES zmenenou smernicami 2002/39/ES a 2008/6/ES sa zabezpečuje poskytovanie 

univerzálnej služby v rámci poštových služieb; pripomína Komisii, aby vo svojej správe 

o vykonávaní preskúmala, či členské štáty spĺňajú túto záruku; žiada Komisiu, aby 

povzbudila poskytovateľov poštových služieb k tomu, aby zlepšili interoperabilitu 

a zrýchlili nasadenie zefektívnených procesov zameraných na znižovanie nákladov 

a zvyšovanie dostupnosti a kvality doručovacích služieb; 

20. poukazuje na význam plošných poštových doručovacích služieb v celej Únii; zdôrazňuje, že 

je nevyhnutné zabezpečiť rýchlosť a spoľahlivosť služieb doručovania balíkov 

poskytovaných poštovými službami a súkromnými poskytovateľmi služieb, a to najmä 

s cieľom napĺňať potreby spotrebiteľov nakupujúcich na internete; opakuje návrhy týkajúce 

sa potreby pomôcť so zlepšením služieb a znížením nákladov, ktoré uviedol vo svojom 

uznesení zo 4. februára 2014 o doručovaní balíkov1; 

21. víta všetku snahu, ktorú prevádzkovatelia na trhu s doručovaním balíkov už vynaložili 

s cieľom lepšie plniť potreby online spotrebiteľov a obchodníkov, ako je zavedenie 

flexibilného doručovania a možností vrátenia tovaru; zároveň zdôrazňuje, že ďalšie stimuly 

v záujme zlepšenia interoperability a kvality služieb sú vítané; 

Verejná doprava 

22. poznamenáva, že práva spotrebiteľov využívajúcich služby v oblasti dopravy sa vplyvom 

odvetvových opatrení za posledné roky posilnili; 

23. zdôrazňuje, že pozornosť by sa mala zamerať na spotrebiteľov s prístupom k fungujúcej 

miestnej verejnej doprave bez ohľadu na to, či bývajú v oblastiach, kde by takéto služby 

boli menej výnosné; uznáva, že za túto oblasť nesú zodpovednosť členské štáty, a vyzýva 

ich, aby prijali náležité opatrenia; 

24. upozorňuje, že v budúcnosti sa z dôvodu starnutia obyvateľstva posilní význam fungujúcej 
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verejnej dopravy, ktorá je nevyhnutná aj pre dosahovanie cieľov v oblasti klímy 

stanovených v rámci stratégie EÚ 2020; požaduje vypracovanie spoločných nástrojov na 

zabezpečenie optimalizovanej multimodality fungujúcej a kvalitnej verejnej dopravy, aby sa 

zaistil voľný pohyb ľudí, ako aj konkurencieschopnosť týchto služieb. 

25. požaduje celostný prístup k starším ľuďom a ľuďom so zníženou pohyblivosťou; domnieva 

sa, že treba brať do úvahy celý reťazec verejnej dopravy vrátane prístupu k uzlom verejnej 

dopravy; želá si, aby sa riešila potreba uceleného systému kontaktných miest s cieľom 

pomôcť osobám so zníženou pohyblivosťou. 

o 

o     o 

26. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. 

 

 


