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1. Úvod

Nekalé obchodné praktiky podkopávajú dôveru spotrebiteľov voči vnútornému trhu 
a predstavujú významnú prekážku fungovania vnútorného trhu. Cieľom smernice o nekalých 
obchodných praktikách (2005/29/ES), ktorá nadobudla účinnosť 12. decembra 2007, je riešiť 
tento problém. Smernica o nekalých obchodných praktikách nahrádza početné pravidlá 
v jednotlivých členských štátoch jediným aktom s cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľa pri jeho 
účasti na cezhraničných transakciách a poskytnúť podnikom vyššiu právnu istotu z hľadiska 
prípustnosti jednotlivých obchodných praktík a reklamy na vnútornom trhu. 

Smernica vytvára na trhu všeobecný regulačný rámec pre konanie podnikov vo vzťahu 
k spotrebiteľom. Vzťahuje sa na celú škálu nekalých praktík – od internetových podvodov až 
po nátlakový podomový predaj – a na všetky sektory. 

Smernica o nekalých obchodných praktikách bola prijatá s cieľom maximálneho zosúladenia, 
čo znamená, že členské štáty sa nesmú od jej pravidiel odkláňať, t.j. nesmú mať prísnejšie ani 
obmedzujúcejšie ustanovenia, než predpisuje smernica. V praxi však poskytuje členským 
štátom značný priestor na vlastné rozhodovanie pri vykonávaní konkrétnych ustanovení, a to 
najmä:

 Všeobecné ustanovenie: Smernica o nekalých obchodných praktikách vymedzuje viaceré 
praktiky, ktoré sa považujú za nekalé a za každých okolností sú zakázané. Umožňuje však 
členským štátom tento zoznam rozšíriť na základe relatívne širokých kritérií, ktoré sú 
v smernici uvedené. Nové všeobecné ustanovenie považuje obchodnú praktiku za nekalú, 
ak je v rozpore s požiadavkami na profesionálnu povinnú starostlivosť a ak významne 
narúša alebo by pravdepodobne narušila ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa.1

 Nápravné opatrenia a postihy: Nápravné opatrenia a postihy sa majú stanoviť 
vo vnútroštátnych zákonoch členských štátov. Členské štáty majú zavedené rôzne systémy 
presadzovania, ktoré sa líšia podľa toho, či sa opierajú o silné súkromné prostriedky 
presadzovania, v ktorých zohrávajú významnú úlohu skupiny spotrebiteľov (napr. 
Nemecko), alebo o trestnoprávne a správne postihy (napr. Francúzsko), prípadne 
o samoreguláciu (napr. Veľká Británia).

 Právne pojmy: Hlavné ustanovenia smernice o nekalých obchodných praktikách 
vychádzajú z takých pojmov, ako sú „priemerný spotrebiteľ“, „profesionálna 
starostlivosť“ a „nabádanie ku kúpe“, pri ktorých vzniká možnosť ich rôzneho výkladu 
orgánmi a súdmi členských štátov. 

Treba poukázať aj na to, že smernica o nekalých obchodných praktikách len chráni 
ekonomické záujmy spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami. Členské štáty majú 
možnosť zaviesť na základe ochrany zdravia a bezpečnosti alebo z dôvodov dobrého vkusu 
a dobrých mravov aj ďalšie zákazy a obmedzenia.2
Vzhľadom na rozdiely v systémoch presadzovania právnych predpisov v členských štátoch, 
zložitosť niektorých právnych pojmov, existenciu viacerých a rozsiahlych vnútroštátnych 

                                               
1 Pozri článok 5 ods. 2 smernice o nekalých obchodných praktikách.
2 Pozri článok 3 ods. 3 a odôvodnenie 7 smernice o nekalých obchodných praktikách.
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predpisov upravujúcich nekalé obchodné praktiky, ako aj na široký rozsah platnosti smernice 
bude pre dosiahnutie maximálneho zosúladenia, ktorého cieľom je zvýšiť dôveru 
spotrebiteľov a právnu istotu pre podniky na vnútornom trhu, rozhodujúce správne prebratie 
a účinné vykonávanie smernice.

2. Prebratie

Termín na prebratie smernice o nekalých obchodných praktikách uplynul 12. júna 2007. Aj
keď vo väčšine štátov prebehol proces prebratia bez vážnejších problémov, niektoré členské 
štáty ešte smernicu neprebrali a niektoré ju prebrali nesprávne. 

K dnešnému dňu (16. 9. 2008) päť krajín ešte Komisii neoznámilo svoje opatrenia ohľadom 
prebratia smernice: Nemecko, Španielsko, Luxembursko, Holandsko a Fínsko. Komisia 
v auguste 2007 začala konanie o porušení proti týmto členským štátom.

Komisia zistila nesprávne prebratie v troch členských štátoch: Francúzsku, Dánsku a Švédsku. 
S formálnym konaním o porušení na základe nesprávneho prebratia proti týmto členským 
štátom sa zatiaľ nezačalo. 

Okrem toho boli tri prípady postúpené Európskemu súdnemu dvoru. Prvé dva sa týkajú 
zlučiteľnosti platnej belgickej legislatívy, ktorá zakazuje ponúkanie balíkov výrobkov a/alebo 
služieb spotrebiteľom, so smernicou o nekalých obchodných praktikách1. Predloženie 
stanoviska generálneho advokáta vo veci prvých dvoch prípadov sa očakáva koncom 
septembra/začiatkom októbra a rozhodnutie Európskeho súdneho dvora do konca roka. Tretie 
predbežné rozhodnutie postúpil Európskemu súdnemu dvoru nemecký Spolkový ústavný súd
a týka sa prípustnosti podmienených ponúk. 

Vykonávanie a presadzovanie

V roku 2007 Komisia po prvýkrát použila spoločnú kontrolnú akciu „EU-Sweep“ ako nový
nástroj kontroly a presadzovania vykonávania legislatívy na ochranu spotrebiteľa. „EU-
Sweep“ predstavuje systematickú kontrolu vykonávanú súbežne v rôznych členských štátoch 
vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov, ktorú 
koordinuje Európska komisia podľa nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa 
(nariadenie (ES) č. 2006/2004) účinného od konca roku 2006. Prvá kontrola bola vykonaná 
v septembri 2007 na internetových stránkach leteckých spoločností. Vnútroštátne orgány 
preskúmali tisíce internetových stránok predávajúcich letenky, aby zistili, ktoré z nich zrejme 
porušujú právne predpisy. Následne orgány členských štátov zodpovedné za presadzovanie 
právnych predpisov oslovili príslušné spoločnosti so žiadosťou, aby zabezpečili súlad svojich 
internetových stránok s pravidlami alebo vyjadrili svoje stanovisko. Nedávno, v júni 2008, 
Komisia vykonala kontrolnú akciu „sweep“ zameranú na internetový predaj zvonení a pozadí
pre mobilné telefóny. 

V rámci kontrolnej akcie v roku 2007 boli vo fáze presadzovania právnych predpisov zistené 
nedostatky u 43,6 % kontrolovaných internetových stránok. Tieto nedostatky súviseli 

                                               
1 C-261/07 VTB-VAB/Total Belgium NV; C-299/07 Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV a C -
304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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prevažne s neúplnosťou uvádzaných cien (bez započítania daní alebo poplatkov do základnej 
ceny), s potvrdzovacími políčkami (opt-in boxes) a s fiktívnymi ponukami leteniek ešte 
neuvedených na trh alebo bezplatných leteniek.

V prípade kontroly služieb pre mobilné telefóny v roku 2008 sa prvé zistenia týkajú 
chýbajúceho alebo neúplného uvádzania cien (50 % kontrolovaných stránok), chýbajúcich 
alebo neúplných informácií o obchodníkovi (70 % kontrolovaných stránok) a klamlivej 
prezentácie informácií – sem patrí aj používanie drobného písma alebo klamlivé používanie 
slova „zadarmo“ – (60 % kontrolovaných stránok).

Výsledkom týchto kontrolných akcií sú podrobnejšie údaje o problémoch s vykonávaním 
získané z internetových stránok leteckých spoločností a stránok na internetový predaj zvonení 
a pozadí pre mobilné telefóny. O ostatných oblastiach je však k dispozícii len veľmi 
obmedzené množstvo údajov. Výročná správa siete Európskych spotrebiteľských centier za 
rok 2007 uvádza niektoré potenciálne problematické oblasti. Poukazuje na to, že najväčší 
podiel sťažností evidovaných Európskymi spotrebiteľskými centrami (22 %) súvisí 
s dopravnými službami, a to najmä s právami cestujúcich v leteckej doprave. Za sektorom 
leteckej dopravy nasledujú rekreačné a kultúrne služby (takmer 12 % sťažností) a potom 
audiovizuálne služby (takmer 10 %). 

Spravodajkyňa poukazuje na to, že akcie Európskej komisie v poslednom období, najmä 
zavedenie kontrolných akcií „Sweep“, sú veľmi vítané vzhľadom na potrebu lepšieho 
monitorovania vykonávania legislatívy týkajúcej sa vnútorného trhu. Vo všeobecnosti sú však 
údaje o stave skutočného vykonávania legislatívy týkajúcej sa vnútorného trhu stále 
nedostatočné. Toto je do značnej miery spôsobené aj tým, že monitorovanie vykonávania 
a presadzovania je činnosťou náročnou na zdroje, pričom je potrebné vypracovať účinnejšie 
monitorovacie nástroje, ako sú napríklad kontrolné akcie, aby sa zabezpečilo, že občania 
skutočne budú môcť využívať výhody vnútorného trhu.

Cezhraničné činnosti v oblasti vykonávania

Spravodajkyňa sa domnieva, že osobitná pozornosť by sa mala venovať najmä obchodným 
praktikám s cezhraničným dosahom, t. j. takým, pri ktorých obchodník predáva spotrebný 
tovar a služby z jednej (zdrojovej) krajiny spotrebiteľom, ktorí majú bydlisko v inej (cieľovej) 
krajine. V takých prípadoch je pre orgány v cieľovej krajine uplatňovanie nápravných 
opatrení proti obchodníkom oveľa zložitejšie. Okrem toho orgány činné v oblasti ochrany 
spotrebiteľa v zdrojovej krajine niekedy nemajú záujem o uplatnenie zodpovedajúceho 
postupu voči nekalým obchodným praktikám v cieľovej krajine. Aj zdroje vyčleňované 
členskými štátmi na činnosti v oblasti presadzovania sú rôzne, pričom vznikajú vážne 
medzery v uplatňovaní a presadzovaní smernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahu 
k cezhraničnému obchodovaniu. Preto neprekvapuje, že výsledky z kontrolnej akcie z roku 
2007 zameranej na letecké spoločnosti naznačujú len 55-percentnú mieru presadenia 
v prípade  národných stránok (50 z 90) a 12-percentnú mieru presadenia v cezhraničných 
prípadoch (5 zo 42).

V prípade cezhraničného presadzovania existuje nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, ktoré orgánom členských štátov umožňuje riešiť prípadné prekážky v 
presadzovaní právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa v rámci Spoločenstva. Vytvorená je 
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sieť orgánov členských štátov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov na 
vnútroštátnej úrovni. Odvtedy, ako nariadenie nadobudlo účinnosť, bolo v databáze Komisie 
pre ochranu hospodárskej súťaže zaznamenaných 234 žiadostí o informácie (o prešetrenie), 
137 výstrah a 214 žiadostí o uplatnenie opatrení na presadzovanie právnych predpisov.1

Nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa upravuje v časti „Koordinácia pri 
presadzovaní“ financovanie výmeny úradníkov. V roku 2007 bola financovaná výmena 4 
úradníkov. 

Nápravné opatrenia a postihy

Spravodajkyňa poukazuje na skutočnosť, že nápravné opatrenia a postihy sú dôležitým 
aspektom účinného presadzovania smernice o nekalých obchodných praktikách. Podľa 
smernice by mali členské štáty zabezpečiť, aby mali dotknuté osoby k dispozícii právne 
prostriedky na začatie konania na ochranu proti nekalým obchodným praktikám,2 pričom 
výber konkrétneho prostriedku sa ponecháva na členských štátoch. Od členských štátov sa 
požaduje, aby stanovili postihy za porušovanie vnútroštátnych opatrení vo veci prebratia 
smernice, pričom tieto by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.3
Vo všeobecnosti si členské štáty zachovávajú značnú vlastnú rozhodovaciu právomoc v tom, 
či budú zaisťovať dodržiavanie právnych predpisov uplatňovaním postihov podľa 
súkromného alebo podľa verejného práva. Napríklad v prípadoch podvodnej činnosti, 
agresívneho alebo výhražného správania alebo ohrozenia fyzickej bezpečnosti zákazníkov by 
mohli členské štáty uplatniť trestnoprávne postihy, avšak smernica to ako povinnosť 
neustanovuje. Trestnoprávne postihy môžu účinne odrádzať obchodníkov od účasti na 
takýchto extrémnych praktikách. Napríklad Spojené kráľovstvo zaviedlo ako trestný čin
„vedomú alebo nedbalú“ účasť na nekalých obchodných praktikách.

Najlepšie praktické postupy

Spravodajkyňa odporúča, aby Komisia aktívne pomáhala členským štátom a spolupracovala 
s nimi pri vykonávaní smernice o nekalých obchodných praktikách a presadzovala najlepšie 
praktické postupy pri jej vykonávaní a presadzovaní. Súčasťou tohto jej pôsobenia by malo 
byť aj posilnenie výmeny pracovníkov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov. 
Takéto aktivity by mali zabezpečiť lepšie presadzovanie smernice a zabezpečiť 
konzistentnejšie presadzovanie právnych predpisov regulačnými orgánmi v rámci celej EÚ.

Správne vykonávanie smernice znamená, že jednotlivci v plnom rozsahu poznajú svoje práva. 
Rozšírenie práv spotrebiteľov v smernici o nekalých obchodných praktikách by malo ísť ruka 
v ruke s opatreniami potrebnými na podporu uplatňovania týchto práv. Na úrovni členských 
štátov je potrebné zvážiť informačné kampane pre spotrebiteľov, lepšiu úroveň vzdelávania 
spotrebiteľov a školenia pre poradcov spotrebiteľov. 

Vybrané otázky do diskusie

                                               
1 Stav k: 4. 9. 2008.
2 Článok 11 a odôvodnenie 21 smernice o nekalých obchodných praktikách.
3 Článok 13 smernice o nekalých obchodných praktikách.
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Spravodajkyňa by rada otvorila diskusiu poukázaním na niektoré predbežné otázky, ktoré 
vyžadujú dôkladné zváženie. V závislosti od toho, ako sa diskusia vo výbore vyvinie, môže 
spravodajkyňa poskytnúť doplnenie tak k týmto, ako aj k ďalším otázkam, ktoré prípadne 
vzídu z rokovania výboru. 

 Ako zabezpečiť účinné uplatňovanie smernice o nekalých obchodných praktikách?
 Ako zlepšiť cezhraničné presadzovanie smernice o nekalých obchodných praktikách 

a spotrebiteľského práva EÚ všeobecne?
 Ktoré nástroje sú najvhodnejšie na monitorovanie vykonávania legislatívy na ochranu 

spotrebiteľa?
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