PRO BONO
SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY
Sústavné používanie nekalých podmienok a nekalých praktík v obchodných
vzťahoch znižuje kvalitu života spotrebiteľov, a preto, ako vyplýva z čl. II – 98
Charty základných práv Európskej únie, je potrebné zabezpečiť vysokú úroveň
ochrany spotrebiteľa a v zmysle čl. 3 ods. 1 písm. t) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva prispieť k posilneniu ochrany spotrebiteľa.
Úprava spotrebiteľských zmlúv a zabezpečenie ochrany spotrebiteľa patrí medzi
základné politické otázky stanovené už v Maastrichtskej zmluve. Európska únia
prijala niekoľko právnych predpisov postupne implementovaných do slovenského
právneho poriadku. Tieto vytvárajú základný právny rámec ochrany spotrebiteľa.
Pri právnej úprave spotrebiteľských zmlúv sa vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa ako tzv. slabšej zmluvnej strany a neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľov ako tzv. silnej zmluvnej strany. V súčasnosti rastie tendencia zvyšovania ochrany spotrebiteľa prijímaním prísnejších pravidiel
pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv, o čom svedčí napr. aj prijatie nového zákona o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
č. 129/2010 Z. z. Uvedená tendencia sa premieta aj do rozhodovacej činnosti
súdov. V najnovšom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál Vám
preto prinášame resumé základnej právnej úpravy spotrebiteľských zmlúv.
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VŠEOBECNÁ ÚPRAVA SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLÚV
Všeobecnú úpravu spotrebiteľských zmlúv do slovenského právneho poriadku zaviedol
zákon č. 150/2004 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Do účinnosti uvedenej
novely Občianskeho zákonníka bola úprava obdobných zmlúv obsiahnutá len v zákone
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ktorý pojem
spotrebiteľských zmlúv explicitne nedefinoval. Prijatím zákona č. 150/2004 Z. z. boli
do slovenského právneho poriadku implementované smernica Rady 93/13/EHS zo
dňa 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len
„smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách“), smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/47/ES zo dňa 26. októbra 1994 o kúpe práva na sezónne užívanie nehnuteľností a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES
zo dňa 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a súvisiacich
zárukách.
Súkromnoprávnu sféru ochrany spotrebiteľa predstavuje predovšetkým úprava spotrebiteľských zmlúv obsiahnutá v Občianskom zákonníku spoločne s úpravou obsiahnutou
v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Osobitnú úpravu poskytuje napr. zákon
č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov, resp. zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov, o ktorom sme Vás informovali už vo vydaní bulletinu ULC Čarnogurský
PRO BONO 04/2010, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podomovom predaji“), zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa
pri finančných službách na diaľku“).

DEFINÍCIA SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY
Právna úprava v zmysle zákona č. 150/2004 Z. z. definovala spotrebiteľskú zmluvu ako
kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo alebo inú odplatnú zmluvu upravenú v ôsmej časti
Občianskeho zákonníka a zmluvu podľa § 55 (t.j. spotrebiteľskú zmluvu o práve užívať
budovu alebo jej časť v časových úsekoch), ak zmluvnými stranami boli na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť
obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy. Uvedené vymedzenie však prinieslo problémy v aplikačnej praxi. Ako vyplýva z dôvodovej správy
k zákonu č. 568/2007 Z. z., účelom novelizácie § 52 Občianskeho zákonníka bolo nové
a presnejšie zadefinovanie základných pojmov a tiež zavedenie definície spotrebiteľských zmlúv. Na základe novelizácie Občianskeho zákonníka zákonom č. 568/2007 Z. z.
spotrebiteľskou zmluvou rozumieme každú zmluvu bez ohľadu na právnu formu,
ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Pre spotrebiteľské zmluvy je charakteristické, že spotrebiteľ vstupuje do zmluvného
vzťahu s dodávateľom za zmluvných podmienok, ktoré si vopred určil dodávateľ, pričom
spotrebiteľ nemá možnosť tieto zmluvné podmienky individuálne ovplyvniť. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne
vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa použijú vždy, ak je to na prospech spotrebiteľa. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom
je obchádzanie tohto ustanovenia, sú absolútne neplatné.
Ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy pri tom istom rokovaní alebo sú zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv samostatne. Pokiaľ však
z povahy zmlúv alebo stranám známeho účelu zmlúv uzatvorených pri tom istom rokovaní alebo zahrnutých do jednej listiny pri ich uzavretí vyplýva, že zmluvy sú od
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seba vzájomne závislé, vznik každej z predmetných zmlúv je podmienkou vzniku
ostatných zmlúv. Zánik jednej z predmetných zmlúv iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie spôsobuje zánik ostatných závislých zmlúv, a to
s obdobnými právnymi účinkami.

Vymedzenie pojmu
spotrebiteľ
a dodávateľ

Spotrebiteľom je akákoľvek fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Vzhľadom na definíciu spotrebiteľa podľa zákona o ochrane spotrebiteľa ako fyzickej
alebo právnickej osoby si Vás dovoľujeme upozorniť na rozsudok Súdneho dvora ES v spojených veciach C-541/99 a 542/99 Cape Snc v. Idealservice Srl a Idealservice, ktorý
skonštatoval, že spotrebiteľom môže byť výlučne len fyzická osoba.
Dodávateľom je akákoľvek osoba, ktorá na rozdiel od spotrebiteľa pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti.
Ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov a nejedná sa o spotrebiteľský úver podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, nesmie odplata
podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú bankami za spotrebné úvery
v mieste bydliska spotrebiteľa a v čase uzavretia zmluvy. V zmysle stanoviska Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. Cpj 42/77 súdy za podstatné prekročenie ceny
považujú spravidla prekročenie odhadnej ceny o 10 – 20 %.
V rámci spotrebiteľských zmlúv nie je prípustné zabezpečenie záväzku prostredníctvom
zabezpečovacieho prevodu práva k nehnuteľnosti. Na základe ust. § 17 ods. 3 zákona
o spotrebiteľských úveroch nebude s účinnosťou odo dňa 1. januára 2011 možné splniť
alebo zabezpečiť splnenie dlhu zo spotrebiteľského úveru zmenkou alebo šekom.
V prípade plnenia vykonávaného v splátkach môže dodávateľ uplatniť právo žiadať zaplatenie celej pohľadávky pre nesplnenie niektorej splátky najskôr po uplynutí troch
mesiacov od omeškania so zaplatením splátky, a keď súčasne upozornil spotrebiteľa
v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva. Toto právo musí byť dohodnuté alebo určené v rozhodnutí.

Oslobodenie od
súdneho poplatku

Výrazné uľahčenie uplatnenia práv spotrebiteľa zo spotrebiteľských zmlúv na súde priniesla novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009
do ust. § 4 ods. 2 včlenila písm. za), v zmysle ktorého je od poplatku oslobodený
spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu, napr. zákona o ochrane spotrebiteľa. Uvedené oslobodenie sa nevzťahuje len na prípady, kedy
je spotrebiteľ v pozícii navrhovateľa. Dotýka sa aj situácií, v ktorých spotrebiteľ uplatňuje svoje práva v pozícii odporcu, vrátane odporu proti platobnému rozkazu alebo
rozkazu na plnenie. Oslobodenie sa vzťahuje napr. aj na vykonávacie konanie vrátane
oslobodenia od poplatku za námietky proti exekúcii, resp. o zrušenie rozhodcovského
rozsudku.
Posilnenie ochrany spotrebiteľa sa premietlo aj do ustanovení zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny
poriadok“).
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NEPRIJATEĽNÉ PODMIENKY
V SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH
Občiansky zákonník v § 53 upravuje všeobecné pravidlá pre dojednanie zmluvných
podmienok, vychádzajúc pritom z toho, že spotrebiteľ bona fide uzaviera zmluvu s dodávateľom, od ktorého očakáva, že vzhľadom na jeho podnikanie, ponúkaný tovar
a služby koná profesionálne a v porovnaní so spotrebiteľom aj so znalosťou ponúkaného
tovaru a služieb, čo zodpovedá poctivému prístupu v podnikaní.
Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa
(ďalej len „neprijateľná podmienka“). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré
sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky
sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. Za individuálne dojednané sa nepovažujú také, s ktorými spotrebiteľ síce mal možnosť sa oboznámiť pred podpisom zmluvy, avšak nemohol ovplyvniť
ich obsah. Charakter individuálneho dojednania zmluvných podmienok preukazuje dodávateľ, pokiaľ tak nepreukáže, podmienky sa nepovažujú za individuálne dojednané.
Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od
ustanovení Občianskeho zákonníka v neprospech spotrebiteľa. Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné. Podľa bodu 28 rozsudku
Súdneho dvora ES vo veci C-243/08 Pannon GSM Zrt. proti Erzsébet Sustikné Győrfi
(ďalej len „Rozsudok Pannon“) nekalá zmluvná podmienka nezaväzuje spotrebiteľa
a v tejto súvislosti nie je potrebné, aby spotrebiteľ vopred úspešne napadol takúto
podmienku.
Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa patrí právo na ochranu pred neprijateľnými
podmienkami medzi základné práva spotrebiteľa.
Neprijateľnosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo
služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená, a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením
zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú
zmluvu, od ktorej závisí. V pochybnostiach o význame zmluvnej podmienky platí výklad,
ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.
V zmysle bodu 38 Rozsudku Pannon je súd povinný preskúmať ex offo nekalý charakter zmluvnej podmienky, len čo má k dispozícii právne a skutkové okolnosti potrebné
na tento účel. Ak považuje takúto podmienku za nekalú, zdrží sa jej uplatnenia, okrem
prípadu, keď to spotrebiteľ namieta.

Indikatívny výpočet
neprijateľných
podmienok

Za neprijateľné podmienky sa považujú najmä ustanovenia, ktoré:
(1) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
(2) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa
bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo
zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,
(3) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
(4) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady
alebo zodpovednosti za škodu,
(5) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj
v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
(6) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
(7) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal
zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,
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(8) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil
záväzky, ktoré vznikli,
(9) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
(10) určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy
je podstatne prekročená v čase splnenia,
(11) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane
vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
(12) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť
iná zmluvná strana,
(13) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa
neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich
práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi,
(14) spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia,
na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy,
(15) oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou,
alebo priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi,
(16) obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme,
(17) vyžadujú v rámci dojednanej rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory
s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom konaní.

Formy neprijateľných Občiansky zákonník v duchu smernice 93/13/EHS formy neprijateľných podmienok vymenúva len indikatívne. Na základe rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky
podmienok
ako ďalší príklad neprijateľnej podmienky uvádzame takú podmienku, ktorej obsahom
je oprávnenosť dodávateľa uplatniť si voči spotrebiteľovi zmluvnú pokutu za oneskorenie splátky vo výške 0,25 % denne z celkovej dlžnej sumy, alebo ktorej obsahom je
oprávnenie dodávateľa účtovať si neprimeraný poplatok za zaslanie výzvy na zaplatenie
v prípade, že sa spotrebiteľ dostane do omeškania s plnením. Za neprijateľnú zmluvnú
podmienku súdy považujú aj takú, ktorej obsahom je dojednanie povinnosti spotrebiteľa, ktorý má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, platiť dodávateľovi,
ktorý je slovenskou právnickou osobou, pričom k uzavretiu zmluvy došlo na území
Slovenskej republiky, kúpnu cenu v cudzej mene. Rovnako za neprijateľnú zmluvnú
podmienku súdy považujú aj dojednanie povinnosti spotrebiteľa platiť dodávateľovi
zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením povinnosti platiť kúpnu cenu za tovar, ktorý mu
ešte nebol dodaný.
V zmysle bodu 40 Rozsudku Pannon tá zmluvná podmienka, ktorá bola vopred ustanovená predajcom alebo spotrebiteľom v zmluve uzavretej medzi spotrebiteľom a predajcom alebo dodávateľom, ktorá nebola dohodnutá individuálne a ktorá pre všetky
spory vyplývajúce zo zmluvy priznáva právomoc súdu, v obvode ktorého sa nachádza
sídlo predajcu alebo dodávateľa, spĺňa všetky podmienky, aby mohla byť kvalifikovaná ako nekalá. Pre spresnenie uvádzame, že podľa Občianskeho súdneho poriadku je na
konanie vo veciach spotrebiteľských zmlúv miestne príslušný okrem všeobecného súdu
odporcu aj súd, v obvode ktorého má spotrebiteľ bydlisko.
Spotrebiteľ sa nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu zákon priznáva, alebo
si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie, preto za neprijateľnú, a teda neplatnú podmienku možno považovať aj takú, ktorou dáva spotrebiteľ súhlas na neakceptovanie
Občianskym zákonníkom stanovenej podmienky, prípadne jej obchádzanie, čo by v konečnom dôsledku zhoršilo jeho postavenie.
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Občiansky zákonník počíta s ochranou aj ďalších spotrebiteľov dodávateľa pred zazmluvňovaním neprijateľných podmienok, keď v § 53a určuje dodávateľovi povinnosť
zdržať sa používania takej podmienky, alebo podmienky s podobným významom, so
všetkými spotrebiteľmi v spotrebiteľských zmluvách alebo vo všeobecných zmluvných
podmienkach, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch a je obvyklé, že spotrebiteľ
obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje, ktorú súd určil za neplatnú
z dôvodu neprijateľnosti podmienky alebo nepriznal dodávateľovi plnenie z dôvodu
uvedenej podmienky. Rovnako má dodávateľ uvedenú povinnosť aj vtedy, ak mu na základe danej podmienky súd uložil vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie. Ak sa rozhodnutie súdu
týka len časti zmluvnej podmienky, dodávateľ je povinný splniť danú povinnosť v rozsahu tejto časti.
Súd môže v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, aj bez návrhu vysloviť, že určitá podmienka používaná v spotrebiteľských zmluvách dodávateľom je
neprijateľná. V spore, v ktorom sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo
spotrebiteľskej zmluvy a odporcom je spotrebiteľ, ak zmluva obsahuje neprijateľné
podmienky, nie je možné rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Za porovnateľných
podmienok súd nevydá ani platobný rozkaz.

ROZHODCOVSKÉ DOLOŽKY
Neprijateľnou podmienkou v spotrebiteľských zmluvách je aj taká zmluvná podmienka,
ktorej zmyslom alebo účinkom je neposkytnúť spotrebiteľovi právo alebo mu brániť
v uplatňovaní práva podať žalobu alebo podať akýkoľvek iný opravný prostriedok,
a najmä vyžadovať od spotrebiteľa, aby riešil spory neupravené právnymi ustanoveniami výhradne arbitrážou, nevhodne obmedzovať prístup k dôkazom alebo ukladať
mu povinnosť dôkazného bremena, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný
vzťah, malo spočívať na inej zmluvnej strane. Z uvedeného znenia a ustanovení Občianskeho zákonníka vyplýva, že v prípade, ak je rozhodcovská doložka v spotrebiteľskej
zmluve dohodnutá tak, že umožňuje obrátiť sa okrem rozhodcovského súdu aj na súd,
takéto ustanovenie v spotrebiteľskej zmluve by nemalo byť považované za neprimeranú podmienku. Okrem uvedeného je potrebné prihliadnuť aj na tú skutočnosť, či
rozhodcovská doložka sama neobsahuje iné neprijateľné podmienky.
Súdny dvor ES sa v rozsudku vo veci č. C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones SL proti
Cristina Rodríguez Nogueira vyjadril, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o návrhu
na výkon právoplatného rozhodcovského rozsudku, ktorý bol vydaný bez účasti spotrebiteľa, musí hneď, ako sa oboznámi s právnymi a skutkovými okolnosťami potrebnými
na tento účel, ex offo preskúmať nekalú povahu rozhodcovskej doložky uvedenej
v zmluve uzavretej medzi dodávateľom a spotrebiteľom v rozsahu, v akom podľa vnútroštátnych procesných pravidiel môže takéto posúdenie vykonať v rámci obdobných
opravných prostriedkov vnútroštátnej povahy. Ak je to tak, prináleží vnútroštátnemu
súdu vyvodiť všetky dôsledky, ktoré z toho podľa daného vnútroštátneho práva vyplývajú, s cieľom zabezpečiť, aby spotrebiteľ nebol uvedenou doložkou viazaný.
Okrem uvedených prameňov práva si Vás dovoľujeme oboznámiť aj s rozsudkom Súdneho dvora ES zo dňa 26. októbra 2006 vo veci Elisa María Mostaza Claro proti Centro
Móvil Milenium SL. Súdny dvor ES v rozsudku uviedol, že sa vyžaduje, aby vnútroštátny súd, na ktorý je podaná žaloba o zrušenie rozhodcovského rozhodnutia, posúdil neplatnosť rozhodcovskej zmluvy a zrušil toto rozhodnutie z dôvodu, že uvedená zmluva
obsahuje nekalú podmienku, hoci spotrebiteľ sa dovolával tejto neplatnosti nie v rámci
rozhodcovského konania, ale výlučne v rámci žaloby o zrušenie.

Neprijateľné podmienky
v spotrebiteľských zmluvách
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TIME-SHARINGOVÁ ZMLUVA
Time–sharingová zmluva, resp. spotrebiteľská zmluva o práve užívať budovu alebo
jej časť v časových úsekoch (ďalej len „time-sharingová zmluva“) upravuje medzi
spotrebiteľom a dodávateľom právo užívať budovu alebo jej časť na jeden alebo viac
určených alebo určiteľných časových období v roku, ktoré nemôžu byť kratšie ako týždeň.
Najčastejšie sa time-sharingová zmluva uzatvára za účelom získania práva užívať
nehnuteľnosť (chaty, domy a podobne) na účely dovoleniek.

Náležitosti
time-sharingovej
zmluvy

Zmluva sa uzatvára najmenej na tri roky, v písomnej forme, v slovenskom jazyku
a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať osobitné náležitosti upravené
kogentným ustanovením § 55 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Jedná sa napr. o údaje
o mene, priezvisku, dátume narodenia a bydlisku spotrebiteľa; obchodnom mene, sídle,
mieste podnikania, predmete podnikania a identifikačnom čísle dodávateľa, a ak je
dodávateľom právnická osoba, aj údaje o mene a priezvisku osoby oprávnenej konať
v jeho mene; mene, priezvisku alebo obchodnom mene, bydlisku alebo sídle vlastníka budovy alebo jej časti. Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu č. 150/2004 Z. z.,
predmetné ustanovenie obsahuje minimálny výpočet obsahových náležitostí, ktoré
musia byť popri všeobecných náležitostiach vždy rešpektované. Rozsah náležitostí je
vymedzený v súlade so Smernicou 94/47/ES. Tieto náležitosti umožňujú spotrebiteľovi objektívne posúdiť ponuku a porovnať ju s inými ponukami na trhu.
Pokiaľ náležitosti alebo niektorá z náležitostí podľa ust. § 55 ods. 1 Občianskeho
zákonníka v time-sharingovej zmluve chýbajú, musia byť doplnené v lehote do troch
mesiacov od uzavretia zmluvy. Nesplnenie uvedenej povinnosti nespôsobuje neplatnosť
time–sharingovej zmluvy, ale spotrebiteľovi umožňuje od neúplnej time-sharingovej
zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzatvorenia odstúpiť. Uvedené odstúpenie
nemôže byť zo strany dodávateľa spájané so žiadnymi finančnými nárokmi.

Informačná
povinnosť
dodávateľa

S výnimkou niektorých informácií, napr. o mene, priezvisku, dátume narodenia a bydlisku spotrebiteľa, určení dátumu, od kedy možno využívať právo vyplývajúce zo
zmluvy, doby jeho trvania, je dodávateľ pred uzatvorením time-sharingovej zmluvy
povinný písomne a pravdivo informovať spotrebiteľa o skutočnostiach vymedzených
v ust. § 55 ods. 1 Občianskeho zákonníka a poučiť ho o spôsobe a mieste, na ktorom
môže získať ďalšie doplňujúce informácie. Uvedené poučenie musí obsahovať aj
každá reklama týkajúca sa práva užívať budovu alebo jej časť na určenú dobu.
Informácie, ktoré písomne poskytol dodávateľ spotrebiteľovi pred uzatvorením
time–sharingovej zmluvy, sú pre dodávateľa záväzné a musia sa stať súčasťou zmluvy.
Zmeny v poskytnutých informáciách môžu vyplývať iba z okolností, ktoré nemôže dodávateľ ovplyvniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dodávateľ je povinný písomne
upozorniť spotrebiteľa na každú zmenu týchto informácií, a to najneskôr desať dní
pred uzatvorením zmluvy.
Dodávateľ nemôže požadovať od spotrebiteľa (1) žiadne iné plnenia ako tie, ktoré sú
dohodnuté v zmluve, (2) akékoľvek plnenia pred uzatvorením zmluvy alebo v dobe,
v ktorej môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 59.
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od time-sharingovej zmluvy. Okrem horeuvedeného
práva na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
time-sharingovej zmluvy v lehote desiatich dní (1) od uzavretia zmluvy, (2) od doplnenia chýbajúcich náležitostí podľa § 55 ods. 2 alebo (3) od uplynutia trojmesačnej
lehoty od uzavretia zmluvy.
Ak spotrebiteľ uplatní voči dodávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy bez udania
dôvodu v 10-dňovej lehote, dodávateľ môže požadovať len náhradu preukázateľne
vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Time-sharingová zmluva
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ZÁKON O OCHRANE SPOTREBITEĽA
Základnú koncepciu práv a povinností spotrebiteľa a dodávateľa upravuje zákon
o ochrane spotrebiteľa. Okrem práva spotrebiteľa na ochranu pred neprijateľnými
podmienkami, ktoré sme spomenuli vyššie, má spotrebiteľ právo na (1) výrobky
a služby v bežnej kvalite, (2) uplatnenie reklamácie, (3) náhradu škody, (4) vzdelávanie, (5) informácie, (6) ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov
a (7) na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly a obci pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. Každý spotrebiteľ má právo združovať sa
spolu s inými spotrebiteľmi v združeniach a prostredníctvom týchto združení v súlade
so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať
práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov.
Práva spotrebiteľa nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť. S uvedenými
právami spotrebiteľa korešpondujú povinnosti dodávateľa, resp. predávajúceho, výrobcu alebo dovozcu upravené v § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci je povinný:
(1) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
(2) predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná,
môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely; táto povinnosť sa vzťahuje aj na výrobcu, dovozcu
a dodávateľa,
(3) predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
(4) správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
(5) zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
(6) dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
(7) predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
(8) zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich
riadne a bezpečné použitie,
(9) poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní cezhraničnej reklamácie.
Predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb.

Informačná
povinnosť

O vlastnostiach výrobku je výrobca alebo dovozca povinný úplne a pravdivo informovať
predávajúceho. Pokiaľ však tieto subjekty nevstupujú do priameho vzťahu, má výrobca alebo dovozca informačnú povinnosť voči dodávateľovi a ten je následne povinný
pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku predávajúceho. Predávajúci je
povinný spotrebiteľa informovať o vlastnostiach predávaného výrobku alebo charaktere poskytovanej služby, o spôsobe použitia, montáže a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je
to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený
písomný návod. Predajca je povinný vopred upozorniť spotrebiteľa na skutočnosť, že
predávaný výrobok je použitý alebo upravovaný, prípadne sa jedná o výrobok s vadou
alebo výrobok, ktorého úžitkové vlastnosti sú inak obmedzené. Uvedený výrobok predajca predáva oddelene od ostatných výrobkov.
Rezervované výrobky po celý čas rezervácie musia byť osobitne označené s uvedením času, dokedy rezervácia trvá. To isté platí aj pre už zaplatené výrobky, ktoré sa
nachádzajú v prevádzkarni predávajúceho.

Zákon o ochrane spotrebiteľa
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V prípade uzatvorenia písomnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorá
obsahuje ustanovenia, s ktorými sa spotrebiteľ mal možnosť oboznámiť pred podpisom
zmluvy, avšak nemohol ovplyvniť ich obsah, je predávajúci povinný zmluvné podmienky v predmetných ustanoveniach formulovať zrozumiteľne. V prípade pochybností
platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, ibaže by súlad uvedených podmienok so
zákonom bol predmetom kontroly orgánu dozoru podľa § 20 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci má predovšetkým povinnosť informovať spotrebiteľa o cene predávaného
výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť tovar alebo službu cenou
alebo cenu inak vhodne sprístupniť. Informácia o cene, neúplná cena, chýbajúca cena
alebo informácia o spôsobe určenia ceny nesmú vzbudzovať dojem, že (1) cena je
nižšia, ako je skutočná cena, (2) určenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí, (3) v cene je zahrnutá dodávka výrobku, výkonu, práce alebo služby,
za ktoré sa v skutočnosti platí osobitne, (4) cena je alebo môže byť zvýšená, znížená
alebo nezmenená, aj keď to tak nie je, (5) vzťah ceny a užitočnosti ponúkaného výrobku alebo služby zodpovedá skutočnosti, aj keď táto informácia nie je pravdivá.
Predávajúci, výrobca, dovozca a dodávateľ nesmie spotrebiteľovi upierať jeho práva.
Predávajúci nesmie ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu, odmietnuť
predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Nesmie
viazať predaj výrobku alebo poskytnutie služby na predaj iného výrobku alebo na poskytnutie inej služby. To neplatí, ak spotrebiteľ nespĺňa podmienky na kúpu podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
v znení neskorších predpisov). Predávajúci nesmie uviesť na trh výrobky, ktoré pre
svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, po uplynutí doby spotreby. Predávajúci
je povinný takéto výrobky najneskôr v posledný deň doby spotreby stiahnuť z trhu.

Konanie v rozpore
s dobrými mravmi

Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. Konaním v rozpore s dobrými
mravmi sa na účely zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie najmä konanie, ktoré je
v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné znaky diskriminácie alebo
vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a poskytovaní služby
alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti,
zvyklosti a praxe, využíva najmä omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.
Z titulu zákazu konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, zákon o ochrane spotrebiteľa v § 5 striktne vymedzil zákaz klamania spotrebiteľa. Ide najmä o zákaz uvádzania
nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepresných, nejasných, dvojzmyselných
a prehnaných údajov. Prostredníctvom reklamného pôsobenia je spotrebiteľ klamaný
najčastejšie. Uvedená oblasť je upravená osobitným zákonom, avšak aj v tomto zákone sa dôraz kladie na presné vymedzenie používania pojmov, ktoré súvisia so zárukou,
a ktoré je potrebné doplniť o obsah a podmienky tejto záruky.
Povinnosti výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa majú aj osoby, ktoré
prevádzkujú činnosti uvedeného výrobcu, predávajúceho dovozcu alebo dodávateľa
bez oprávnenia na podnikanie.

NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY
Za účelom riadneho fungovania vnútorného trhu a dosiahnutia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES
o nekalých obchodných praktikách (ďalej len „smernica o nekalých obchodných praktikách“), ktorá bola transponovaná do slovenského právneho poriadku zákonom o ochrane spotrebiteľa. Nekalé obchodné praktiky sa zakazujú. Za nekalé obchodné praktiky
sa považujú najmä tie, ktoré sú klamlivé alebo ktoré sú agresívne.
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Obchodnou praktikou je konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia vrátane reklamy a marketingu predávajúceho, priamo
spojené s propagáciou, ponukou, predajom a dodaním výrobku spotrebiteľovi.
Nekalou obchodnou praktikou je najmä taká obchodná praktika, ktorá (1) je v rozpore
s požiadavkami odbornej starostlivosti, (2) podstatne narušuje alebo môže podstatne
narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo
službe, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena
skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. Za obchodné praktiky, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, považujeme napr.
(1) tvrdenie predávajúceho, že sa zaviazal dodržiavať kódex správania, pričom tomu tak
nie je, (2) zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvivalentu bez
získania potrebného povolenia, (3) tvrdenie, že kódex správania je schválený orgánom
verejnej moci alebo iným orgánom, pričom tomu tak nie je. Ďalšie príklady nekalých obchodných praktík sú vymenované v prílohe č. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
Klamlivou obchodnou praktikou je taká praktika, ktorá obsahuje nesprávne informácie,
a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia,
uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa,
a to aj keď je táto informácia vecne správna vo vzťahu k:
(1) existencii výrobku alebo k povahe výrobku,
(2) hlavným znakom výrobku, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie,
zloženie, príslušenstvo, servis zákazníkovi po predaji výrobku a vybavovanie reklamácie, výrobný postup a dátum výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia, množstvo, špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný
pôvod alebo očakávané výsledky použitia, alebo výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na výrobku,
(3) rozsahu záväzkov predávajúceho, motívom pre obchodnú praktiku a k charakteru
procesu predaja, akémukoľvek vyhláseniu alebo symbolu týkajúceho sa priameho
alebo nepriameho sponzorstva alebo schválenia predávajúceho alebo výrobku,
(4) cene alebo spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody,
(5) potrebe servisu, náhradného dielu, výmeny alebo opravy,
(6) osobe, vlastnosti a právu predávajúceho alebo jeho splnomocnenca, ako sú jeho
totožnosť a majetok, kvalifikácia, postavenie, uznanie, členstvo v organizáciách
alebo jeho väzby a vlastníctvo práv vyplývajúcich z priemyselného, obchodného
alebo duševného vlastníctva alebo jeho ocenenia a vyznamenania, alebo
(7) právu spotrebiteľa vrátane práva na výmenu dodaného výrobku alebo vrátenie peňazí podľa osobitného predpisu alebo k rizikám, ktorým môže byť vystavený.
Obchodná praktika sa považuje za klamlivú aj v tom prípade, ak zapríčiňuje alebo
môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii,
ktoré by inak neurobil, a zahŕňa (1) marketing výrobku vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo zámeny s akýmkoľvek iným výrobkom, ochrannou
známkou, obchodným menom alebo iným rozlišujúcim znakom účastníka hospodárskej
súťaže, (2) neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa predávajúci zaviazal.
Klamlivým opomenutím v zmysle ust. § 8 ods. 3 a 4 zákona o ochrane spotrebiteľa
rozumieme také opomenutie, ktorým sa opomenie podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje, v závislosti od kontextu, na to, aby urobil rozhodnutie
o obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. Ďalej za klamlivé
opomenutie považujeme, ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom podstatné informácie alebo
neoznámi obchodný účel obchodnej praktiky, ibaže je zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia priemerný spotrebiteľ prijme rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neprijal.
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Agresívne obchodné
praktiky

Obchodná praktika sa považuje za agresívnu, ak v skutkovej súvislosti, berúc do úvahy
všetky jej črty a okolnosti, obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej sily alebo
neprimeraným vplyvom podstatne zhoršuje alebo je spôsobilá významne zhoršiť
slobodu výberu alebo správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, a tým
zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
Pri určení, či sa v agresívnej obchodnej praktike používa obťažovanie, nátlak vrátane
použitia fyzickej sily alebo neprimeraný vplyv, sa berie do úvahy:
(1) jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania,
(2) použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania,
(3) zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú predávajúcemu známe a ktoré sú také vážne, že môžu zhoršiť úsudok spotrebiteľa,
(4) sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré vytvára predávajúci,
ak si spotrebiteľ želá vykonať práva podľa zmluvy vrátane práva vypovedať zmluvu alebo zmeniť výrobok alebo predávajúceho,
(5) hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne.
Agresívnou obchodnou praktikou je napríklad vytváranie falošného dojmu, že spotrebiteľ už vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, vyhrá cenu alebo získa iný rovnocenný prospech, keď v skutočnosti (1) neexistuje cena alebo iný rovnocenný prospech,
(2) činnosť smerujúca k získaniu ceny alebo iného rovnocenného prospechu je podmienená tým, že spotrebiteľ uhradí hotovosť alebo si spôsobí náklady. Ďalšie príklady agresívnych obchodných praktík sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu o ochrane spotrebiteľa
pod názvom Obchodné praktiky, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé.

PODOMOVÝ A ZÁSIELKOVÝ PREDAJ
Osobitným spôsobom je spotrebiteľ chránený pri tzv. podomovom a zásielkovom predaji zákonom o podomovom predaji.

PODOMOVÝ PREDAJ
Podomovým predajom rozumieme predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na
základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom, najmä (1) pri akcii
organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta,
(2) pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal alebo (3) pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu vyžiadal a predávajúci mu
ponúkne aj iný tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy neprejavil záujem. Podomovým predajom sa rozumie aj predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy, na ktorej uzavretie dal spotrebiteľ predávajúcemu návrh za
horeuvedených podmienok a predávajúci návrh prijal v lehote 30 dní.

Povinnosti
predávajúceho

Podomový predaj vyžaduje osobitné povinnosti predávajúceho, ktoré musí okrem povinností vyplývajúcich mu zo všeobecných podmienok predaja a prevádzkovania živnosti
plniť. Podľa ust. § 7 zákona o podomovom predaji sa jedná o nasledovné povinnosti:
(1) preukázať spotrebiteľovi a iným oprávneným osobám, ak si to vyžiadajú
a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak podomový predaj
vykonáva fyzická osoba vo vlastnom mene a na vlastný účet; živnostenské
oprávnenie nie je povinná preukázať fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi
rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
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b) obchodné meno a sídlo, ak podomový predaj vykonáva právnická osoba prostredníctvom svojho zamestnanca, sprostredkovateľa alebo tretej osoby, ktoré
vystupujú v jej mene,
(2) splniť informačnú povinnosť o predávanom tovare podľa zákona č. 634/1992 Zb.,
(3) písomne informovať spotrebiteľa o tom, kde a akým spôsobom môže spotrebiteľ
reklamovať vady tovaru alebo poskytnutej služby,
(4) písomne upozorniť spotrebiteľa najneskôr pri uzavretí zmluvy na jeho právo písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru
alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a uviesť meno a adresu alebo názov
a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo uplatniť.
Zákon o podomovom predaji spotrebiteľovi umožňuje odstúpiť od zmluvy v lehote
7 pracovných dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu, čím sa zmluva zrušuje
ex tunc, čiže od počiatku. Spotrebiteľ má povinnosť do 7 pracovných dní od odstúpenia
od zmluvy vrátiť tovar bez ohľadu na to, či bol tovar použitý alebo má vady, ktoré
spotrebiteľ nespôsobil. Najneskôr v lehote do 15 dní od odstúpenia je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za vrátený tovar alebo službu alebo mu vrátiť preddavok.

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ
Zásielkový predaj sa realizuje napr. na základe objednávok cez internet alebo prostredníctvom tzv. Cold Calling, teda nevyžiadaných telefonických volaní, prostredníctvom
ktorých je ponúkaný rôzny tovar alebo služby. Zákon o podomovom predaji upravuje
aj osobitné povinnosti predávajúceho pri realizácii zásielkového predaja.
Spotrebiteľ s predávajúcim uzatvárajú zmluvu na diaľku, ktorou je podľa ust. § 9 ods. 1
zákona o podomovom predaji zmluva uzatváraná na zásielkový predaj tovaru alebo
na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie,
ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový
katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie,
telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou
alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo
elektronická pošta.
Zmluva na diaľku je všeobecne charakterizovaná v smernici Európskeho parlamentu
a Rady 97/7/ES ako akákoľvek zmluva týkajúca sa tovaru alebo služieb uzavretá
medzi dodávateľom a spotrebiteľom v rámci organizovaného plánu predaja alebo poskytovania služieb na diaľku, ktorý organizuje dodávateľ, ktorý na účel tejto zmluvy
výhradným spôsobom používa jeden alebo viac prostriedkov komunikácie na diaľku do
a vrátane okamihu uzavretia zmluvy.

Povinnosti
predávajúceho

Predávajúci je nad rámec povinností vyplývajúcich mu zo všeobecných právnych predpisov pri zásielkovom predaji povinný:
(1) pred uzatvorením zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:
a) svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj
vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva
právnická osoba,
b) opis tovaru alebo služby,
c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
e) platobné podmienky,
f ) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako
základnou sadzbou,
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h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
i ) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji
tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite
alebo opakovane;
(2) najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby poskytnúť:
a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti
odstúpenia od zmluvy,
b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo
sťažnosť,
c) informáciu o záruke a o servisných službách,
d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas
dlhší ako jeden rok.

Odstúpenie
od zmluvy

Spotrebiteľ má pri zásielkovom predaji možnosť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu:
(1) podobne ako pri podomovom predaji do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru
alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pokiaľ predávajúci riadne splnil horeuvedené povinnosti,
(2) ak spotrebiteľ uvedené povinnosti splnil dodatočne, plynie spotrebiteľovi 7-dňová
lehota na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu odo dňa, keď predávajúci dodatočne informačné povinnosti splnil. Zákon o podomovom predaji umožňuje v tomto
prípade odstúpenie od zmluvy maximálne do troch mesiacov od prevzatia tovaru
alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby,
(3) ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 zákona o podomovom predaji ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva ex tunc zrušuje. Predávajúci je povinný:
(1) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby. Pokiaľ sa predávajúcemu vracia späť tovar, v zmysle Rozhodnutia Súdneho dvora ES vo veci C-511/08
Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV povinnosť znášať náklady na zaslanie tovaru nesmie byť uložená spotrebiteľovi, ktorý odstúpil od uzatvorenej zmluvy na diaľku. V takomto prípade je možné
spotrebiteľovi uložiť jedine náklady spojené s vrátením tovaru,
(2) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu
zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za
tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom
prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak,
ak je predmetom zmluvy (1) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom
spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, (2) predaj tovaru alebo
poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, (3) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha
skaze, (4) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového
záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
(5) predaj novín, časopisov a periodickej tlače, (6) lotérie a iné podobné hry.
Odstúpenie od zmluvy, ktorým sa zmluva zrušuje od počiatku, má vplyv aj na trvanie
zmluvy o poskytnutí pôžičky spotrebiteľovi predávajúcim alebo treťou osobou na základe zmluvy s predávajúcim na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby. Odstúpením
od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo
na vydanie bezdôvodného obohatenia tým nie je dotknuté.
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PRÁVNA ÚPRAVA OCHRANY SPOTREBITEĽA
PRI FINANČNÝCH SLUŽBÁCH NA DIAĽKU
Do kategórie spotrebiteľských zmlúv patrí aj zmluva o poskytovaní finančných služieb
na diaľku. Uvedená oblasť je od roku 2002 upravená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES zo dňa 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb
spotrebiteľom na diaľku. Do prijatia uvedenej smernice nebola európskym právom
predmetná oblasť explicitne upravená. Ochranu spotrebiteľa pri službách na diaľku
zabezpečovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES zo dňa 20. mája 1997
o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku, ktorá však neupravovala finančné služby.
Národná rada Slovenskej republiky prijala v roku 2005 zákon o ochrane spotrebiteľa
pri finančných službách na diaľku.

VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Účelom uvedeného zákona je úprava ochrany spotrebiteľa pri finančných službách
poskytovaných dodávateľom prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie na
základe zmluvy na diaľku a uzatváranie zmluvy na diaľku. Jedná sa napr. o zmluvy
o poistení, zmluvy o úvere uzatvárané medzi spotrebiteľom a dodávateľom prostredníctvom telefónu, elektronickej pošty a pod.
Na úvod je potrebné vymedziť pojem zmluvy na diaľku v zmysle predmetného zákona.
Zmluvou na diaľku sa rozumie zmluva medzi dodávateľom a spotrebiteľom o poskytnutí finančnej služby výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.
Finančná služba je služba poskytovaná (1) poisťovňou, poisťovňou z iného členského
štátu, zahraničnou poisťovňou alebo ich pobočkami, (2) obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, pobočkou zahraničného obchodníka
s cennými papiermi, (3) správcovskou spoločnosťou, zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti, (4) bankou, zahraničnou bankou,
pobočkou zahraničnej banky, (5) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, (6) inštitúciou
elektronických peňazí, zahraničnou inštitúciou elektronických peňazí, pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, (7) veriteľom, ktorý poskytuje spotrebiteľský
úver v rámci svojho podnikania, alebo (8) inou osobou s obdobným predmetom činnosti ako majú osoby uvedené v predchádzajúcich bodoch. Dôležitým pojmom je tiež
pojem prostriedok diaľkovej komunikácie, ktorý zákon vymedzuje ako prostriedok,
ktorý bez súčasného fyzického kontaktu dodávateľa a spotrebiteľa možno použiť pri
poskytovaní finančnej služby na diaľku, najmä elektronická pošta, fax, adresný list,
telefón, ponukový katalóg.
Dodávateľ môže podľa § 3 uvedeného zákona použiť na ponuku finančných služieb
spotrebiteľovi prostriedky diaľkovej komunikácie umožňujúce priamu komunikáciu
len s jasným a zrozumiteľným súhlasom spotrebiteľa alebo ak proti ich použitiu spotrebiteľ výslovne nenamieta. Automatický telefónny volací systém a fax môže dodávateľ
použiť len s predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa. Pri nevyžiadanej komunikácii je
dodávateľ povinný ponúkať finančnú službu tak, aby nespôsobil spotrebiteľovi náklady.
Dodávateľ má pred uzavretím spotrebiteľskej zmluvy informačnú povinnosť voči
spotrebiteľovi. Dodávateľ je povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo pred
tým, ako spotrebiteľ bude viazaný ponukou finančnej služby, oznámiť spotrebiteľovi
informácie:
(1) o dodávateľovi, napr. (a) obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak ide o právnickú
osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu
dodávateľa, ak ide o fyzickú osobu, (b) ďalšie kontaktné adresy, ktoré sú dôležité
pre vzťah spotrebiteľa s dodávateľom, (c) predmet podnikania alebo činnosti,
(d) identifikačné číslo dodávateľa a označenie registrového súdu, ktorý ho pridelil;
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(2)

(3)

(4)
(5)

ak ide o cudzozemca, označenie verejného zoznamu alebo registra, do ktorého sa
zapisujú ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov v štáte, v ktorom má sídlo
dodávateľ, a identifikačné číslo, pod ktorým je v tomto verejnom zozname alebo
registri zapísaný, (e) názov a sídlo príslušného orgánu dohľadu nad činnosťou dodávateľa;
o finančnej službe, a to uvedením napr. (a) charakteristiky poskytovanej finančnej
služby, (b) celkovej výšky odplaty za finančnú službu vrátane všetkých poplatkov,
výdavkov a daní platených spotrebiteľom prostredníctvom dodávateľa, (c) upozornenia na riziká, ak ponúkaná finančná služba je spojená s nástrojmi zahŕňajúcimi
riziká súvisiace s ich špecifickými črtami alebo činnosťami, ktoré sa majú vykonať
alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré dodávateľ
nemá vplyv, a upozornenie, že doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov,
(d) informácie o daniach a iných poplatkoch, ktoré nie sú uhrádzané prostredníctvom dodávateľa alebo ním nie sú vyberané, (e) doby platnosti poskytnutých údajov, (f) informácie o platobných podmienkach a spôsobe vykonania služby;
o zmluve na diaľku, a to napr. o (a) práve na odstúpenie od zmluvy na diaľku
vrátane doby jeho trvania, o podmienkach na jeho uplatnenie, o výške odplaty za
finančnú službu poskytnutú pred odstúpením od zmluvy na diaľku a o dôsledkoch
neuplatnenia tohto práva alebo o neexistencii práva na odstúpenie od zmluvy,
(b) minimálnej dobe platnosti zmluvy v prípade finančných služieb, ktoré sa majú
poskytovať trvalo alebo opakovane, (c) možnosti predčasného alebo jednostranného skončenia zmluvy vrátane informácie o súvisiacich zmluvných pokutách, (d) postupe uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy vrátane adresy, na ktorú sa má
zaslať oznámenie o odstúpení, (e) označení štátu, ktorého právnym poriadkom sa
dodávateľ riadi pri ponuke finančných služieb spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy;
o spôsobe vybavovania reklamácií a sťažností alebo o možnosti mimosúdneho
vybavenia sťažností;
o existencii iných garančných fondov alebo systémov náhrad, ako sú garančné
fondy alebo systémy náhrad podľa osobitných zákonov.

Dodávateľ je povinný oznámiť spotrebiteľovi uvedené informácie zreteľným a zrozumiteľným spôsobom vhodným pre použitý prostriedok diaľkovej komunikácie v súlade so zásadami dobrých mravov a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku
tak, aby bol zrejmý obchodný účel týchto informácií. Poskytnuté informácie musia byť
aktuálne, úplné a pravdivé.
Informácie je dodávateľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi v primeranom časovom
predstihu pred uzavretím zmluvy na diaľku v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na
inom trvanlivom médiu, ktoré je k dispozícii a je dostupné spotrebiteľovi. Primeraným
časovým predstihom sa rozumie čas, ktorý potrebuje spotrebiteľ na posúdenie informácií a zmluvných podmienok podľa predmetného zákona.
Dodávateľ je povinný informovať spotrebiteľa o uzavretí zmluvy na diaľku bez zbytočného odkladu. Na žiadosť spotrebiteľa je mu dodávateľ povinný poskytnúť ďalšie informácie o finančnej službe, resp. týkajúce sa finančnej služby, a to kedykoľvek počas
trvania zmluvného vzťahu. Spotrebiteľ má právo zmeniť používané prostriedky diaľkovej komunikácie; to neplatí, ak to nie je v súlade s uzavretou zmluvou na diaľku
alebo ak to vylučuje povaha poskytovanej finančnej služby. Na poskytovanie informácií
o platobných službách sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluva na diaľku nesmie obsahovať ustanovenia, ktorými by sa spotrebiteľ vopred
vzdával akýchkoľvek práv a ustanovenia, že dokazovanie týkajúce sa splnenia všetkých
povinností dodávateľa alebo časti povinností dodávateľa, ktoré mu vyplývajú z predmetného zákona, spočíva na spotrebiteľovi.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní (1) od uzavretia zmluvy na
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diaľku alebo (2) od doručenia informácií v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na
inom trvanlivom médiu, ak bola zmluva na diaľku uzavretá na žiadosť spotrebiteľa prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, ktorý neumožňuje poskytnutie informácií pred uzavretím zmluvy na diaľku.
Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku sa predlžuje na 30 kalendárnych dní pri
poistných zmluvách v oblasti životného poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Lehota na odstúpenie od zmluvy na diaľku sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy na diaľku bolo odoslané dodávateľovi na adresu oznámenú
dodávateľom v rámci jeho informačnej povinnosti, a to najneskôr v posledný deň tejto
lehoty v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktorý je
k dispozícii a je dostupný dodávateľovi.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez zaplatenia zmluvnej pokuty, ak sa jedná o (1) finančnú službu, ktorej cena závisí od zmien na finančnom
trhu, na ktoré dodávateľ nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaľku, najmä o finančnú službu súvisiacu (a) s operáciami s peňažnými prostriedkami v cudzej mene (devízové operácie), (b) s nástrojmi peňažného
trhu, (c) s prevoditeľnými cennými papiermi, (d) s podielovými listami alebo inými
cennými papiermi vydávanými subjektmi kolektívneho investovania, (e) so zmluvami
o termínovaných finančných obchodoch vrátane ekvivalentných nástrojov uhrádzaných
v hotovosti, (f) s termínovými úrokovými obchodmi (FRA), (g) s akciovými, úrokovými
a menovými swapmi, (h) s opciami na kúpu alebo predaj akýchkoľvek nástrojov uvedených v prvom až siedmom bode vrátane ekvivalentných nástrojov uhrádzaných
v hotovosti; (2) poistnú zmluvu o poistení cestujúcich a poistení batožiny alebo o iné
poistné zmluvy uzavreté na dobu kratšiu ako jeden mesiac; (3) zmluvu na diaľku, ak
sa finančná služba splnila na výslovnú žiadosť spotrebiteľa predtým, ako spotrebiteľ
uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku.
Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku, je povinný
zaplatiť dodávateľovi iba za finančnú službu skutočne poskytnutú v súlade so zmluvou na diaľku a ak sa táto finančná služba začala poskytovať po predchádzajúcom
súhlase spotrebiteľa. Odplata nesmie mať charakter sankcie, musí byť primeraná
rozsahu poskytnutej finančnej služby a spotrebiteľ je povinný ju zaplatiť bez zbytočného odkladu.
Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o odstúpení od
zmluvy na diaľku vrátiť spotrebiteľovi poskytnuté finančné prostriedky, ktoré od
neho prijal v súvislosti so zmluvou na diaľku, okrem peňažnej sumy podľa predchádzajúceho odseku. Ak dodávateľ nie je schopný splniť svoju povinnosť bez zbytočného odkladu, je povinný ju splniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy mu bolo
doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy na diaľku.
Dodávateľ je oprávnený požadovať od spotrebiteľa odplatu za finančnú službu poskytnutú pred odstúpením spotrebiteľa od zmluvy na diaľku, len ak môže preukázať,
že spotrebiteľ bol o nej riadne informovaný v zmysle informačnej povinnosti dodávateľa. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od spotrebiteľa takúto odplatu, ak začal
s plnením zmluvy na diaľku pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy na diaľku
a bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa.
Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu po odoslaní oznámenia o odstúpení od
zmluvy na diaľku vrátiť dodávateľovi poskytnuté finančné prostriedky a majetok,
ktoré od dodávateľa prijal a na ktoré má nárok v súvislosti so zmluvou na diaľku, od
ktorej spotrebiteľ odstúpil. Ak spotrebiteľ nie je schopný splniť svoju povinnosť bez
zbytočného odkladu, je povinný ju splniť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy na diaľku dodávateľovi.
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Nevyžiadané služby

Podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, ak zmluva
na diaľku obsahuje ustanovenie, že po skončení jej platnosti ju možno obnoviť, dodávateľ môže po skončení platnosti zmluvy na diaľku poskytovať spotrebiteľovi tú istú
finančnú službu len na základe predchádzajúcej žiadosti spotrebiteľa, inak sa poskytnutá finančná služba považuje za nevyžiadanú. Spotrebiteľ nemá povinnosť zaplatiť za nevyžiadanú službu, ani mu z jej poskytnutia nevyplývajú žiadne povinnosti.

ZÁJAZDY
Vzhľadom na aktuálnosť témy Vám spomedzi rôznych druhov spotrebiteľských zmlúv
priblížime aj úpravu zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len „zmluva o zájazde“)
a ochranu spotrebiteľa, ktorú poskytuje predmetná právna úprava. Všeobecnú úpravu
zmluvy o zájazde obsahuje Občiansky zákonník. Osobitné ustanovenia obsahuje ako
lex specialis zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o zájazdoch“). Uvedená oblasť je upravená aj smernicou Rady 90/314/EHS zo dňa
13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb.

POVINNOSTI CESTOVNEJ KANCELÁRIE
Povinnosti cestovnej
kancelárie pred
uzatvorením zmluvy

Pred uzatvorením zmluvy o zájazde je cestovná kancelária povinná spotrebiteľa
v katalógu, prípadne inou písomnou formou presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne,
úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré
môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu. Uvedené údaje sú pre
cestovnú kanceláriu záväzné, pričom katalóg obsahujúci takéto informácie alebo iná
písomná forma ponuky alebo doplňujúcej informácie sa považuje za súčasť zmluvy
o zájazde. Za súčasť zmluvy o zájazde sa nepovažuje iba v prípade, ak si zmluvné
strany dohodli iné podmienky. Cestovná kancelária môže pred uzatvorením zmluvy
o zájazde zmeniť predmetné záväzné údaje len v odôvodnených preukázateľných
prípadoch za predpokladu, že si právo zmeny v konkrétnych prípadoch v katalógu vyhradila, alebo si so záujemcom o kúpu zájazdu zmenu dohodla.
Cestovná kancelária je tiež povinná (1) po celý čas podnikania mať uzavretú zmluvu
o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku alebo bankovú záruku, (2) označiť prevádzkareň a propagačné a iné materiály určené pre objednávateľa slovami „cestovná kancelária“ alebo „CK“, ak toto označenie neobsahuje už jej obchodné meno, (3) poverovať
výkonom sprievodcovskej činnosti len osoby, ktoré majú osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a (4) písomne poveriť zástupcu, na ktorého
sa môže objednávateľ v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou
o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas
zájazdu.
V prípade, ak súčasťou zájazdu je aj doprava a cestovná kancelária neposkytne dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do
Slovenskej republiky, vzniká objednávateľovi zájazdu právo na poistné plnenie zo
zmluvy o poistení zájazdu. Rovnaké právo má objednávateľ aj v prípade, ak mu cestovná kancelária nevráti zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu, ak sa zájazd
neuskutočnil alebo nevráti rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne
poskytnutého zájazdu. Poistné plnenie poskytne poistiteľ ihneď po overení pravdivosti
oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín, pričom na oznámenie poistnej
udalosti sa nevyžaduje písomná forma.

Zájazdy
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ZMLUVA O ZÁJAZDE
Zmluva o zájazde je zákonom o zájazdoch explicitne klasifikovaná ako spotrebiteľská
zmluva, preto sa na ňu vzťahujú aj ustanovenia Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách a následne osobitne ustanovenia štvrtého oddielu ôsmej hlavy
Občianskeho zákonníka upravujúce zájazdy, konkrétne § 741a až §741k. Zmluvou o zájazde sa cestovná kancelária zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Zmluva o zájazde musí mať písomnú
alebo inú vhodnú formu.
Zmluva o zájazde musí obsahovať (1) označenie zmluvných strán, (2) charakteristiku
zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných
služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania; vymedzenie
zájazdu možno nahradiť odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v katalógu iba
v tom prípade, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný objednávateľovi, (3) cenu zájazdu vrátane časového rozvrhu platieb a výšky preddavku,
(4) lehotu a spôsob, akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie, (5) výšku zmluvných pokút, ktoré je objednávateľ povinný cestovnej kancelárii uhradiť pri odstúpení od zmluvy v prípadoch určených
Občianskym zákonníkom.
Cestovná kancelária je povinná objednávateľovi odovzdať spolu so zmluvou o zájazde
aj doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom.

Zvýšenie ceny
zájazdu

V zmluve o zájazde možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu
zvýšenia ceny. Cenu zájazdu možno zvýšiť len v prípade, že dôjde k (1) zvýšeniu
dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, (2) zvýšeniu platieb spojených
s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene
zájazdu, (3) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac
ako 5 %, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu. Cena zájazdu
uvedená v zmluve sa však nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi odoslať
najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo
na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

Cestovná kancelária je povinná najneskôr sedem dní pred začatím zájazdu poskytnúť
Informačná
povinnosť cestovnej objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach,
ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už
kancelárie
v zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, a to najmä (1) spresnenie údajov, týkajúcich sa ďalších platieb za služby, ubytovania, dopravy a stravovania, (2) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej
kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je
neplnoletá osoba, (3) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu cestovnej kancelárie, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať
reklamácie objednávateľa počas zájazdu a (4) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napríklad letenku, poukaz pre
hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov).
Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako sedem dní pred začatím zájazdu, musí
cestovná kancelária poskytnúť uvedené informácie pri uzatváraní zmluvy.

Zmena zmluvy

Zájazdy

Ak je cestovná kancelária nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku
zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy o zájazde. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Ak cestovná
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kancelária navrhne zmenu zmluvy, má objednávateľ právo sa rozhodnúť, či so zmenou
zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie musí objednávateľ písomne oznámiť cestovnej kancelárii v lehote určenej cestovnou kanceláriou.
Pred začatím zájazdu môže objednávateľ písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že
zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá musí byť uvedená v oznámení.
Objednávateľ tak môže urobiť len v určenej lehote a oznámenie musí okrem uvedenia
novej osoby obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia
oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ
a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu
a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa
vzniknú.

Odstúpenie
od zmluvy

Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu
zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia tých povinností objednávateľa, ktoré boli
zmluvne dohodnuté. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy o zájazde pre zmenu podstatnej podmienky zmluvy pred začatím zájazdu alebo ak odstúpi cestovná kancelária
od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím, má objednávateľ právo žiadať, aby mu cestovná kancelária na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak cestovná
kancelária môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa
novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je cestovná kancelária povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
Ak cestovná kancelária zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho
začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie určených zmluvou alebo zákonom alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej
zmluvy, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú
sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom
objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

Zodpovednosť
cestovnej
kancelárie

Cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich
z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária
alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ
uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva
je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie.
Pokiaľ cestovná kancelária nesplní povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo z Občianskeho zákonníka riadne a včas, objednávateľ musí svoje práva uplatniť písomne
v cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia
zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť
podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe
objednávateľ predloží písomný záznam podľa predchádzajúceho odseku.
Ak je uzatvorenie zmluvy sprostredkované inou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou
agentúrou, platia lehoty podľa predchádzajúceho odseku, ak si objednávateľ uplatnil
svoje práva v sprostredkujúcej cestovnej kancelárii alebo v cestovnej agentúre.
Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením
od zmluvy alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená (1) objednávateľom,
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(2) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo (3) udalosťou,
ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. V prípade, ak bola škoda spôsobená treťou
osobou alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť, je cestovná kancelária povinná bezodkladne poskytnúť pomoc objednávateľovi.
Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich
podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď
ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná urobiť bezodkladne také opatrenia, aby mohol
zájazd pokračovať. Ak však pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je cestovná kancelária
povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
Ak služby nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že
súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je
doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná (1) vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená
za nižšie náklady alebo (2) uhradiť rozdiel ceny z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
Ďalšie informácie k téme zájazdov nájdete v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO
Špeciál – Zájazdy.

PRÁVA CESTUJÚCEHO LETECKEJ SPOLOČNOSTI
Práva cestujúcich v leteckej doprave v rámci EÚ upravuje Nariadenie EP a Rady (ES)
261/2004 zo dňa 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému
náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia
alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 a Nariadenie Rady (ES) 2027/97 zo dňa 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu
v prípade nehôd. Na medzinárodnej úrovni bol dňa 28. mája 1999 v Montreale prijatý
Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu
(ďalej len „dohovor“), ktorý nahradil Varšavský dohovor zo dňa 12. októbra 1929.

Odmietnutie
nástupu na palubu

Ak bol cestujúcemu odmietnutý nástup na palubu napriek skutočnosti, že mal platnú
letenku alebo v prípade, že jeho let bol zrušený, letecká spoločnosť, ktorá predmetný let prevádzkuje, je povinná cestujúcemu poskytnúť pomoc a finančnú náhradu.
Keď sa cestujúci dostaví na odbavenie včas, uvedené práva môže uplatniť pri každom
lete (1) s odletom z letiska EÚ alebo (2) s príletom na letisko EÚ z letiska EÚ, ak let
prevádzkuje letecká spoločnosť z krajiny EÚ. Ak je počet miest v lietadle menší ako
počet cestujúcich, je letecká spoločnosť povinná požiadať dobrovoľníkov, aby sa svojich
rezervácií vzdali za ponúknutú náhradu, ktorá musí zahŕňať výber medzi finančnou
náhradou letenky a náhradnou prepravou do miesta určenia.
Ak letecká spoločnosť odmietne nástup cestujúceho na palubu v prípade, ak sa cestujúci neprihlásil ako dobrovoľník, je povinná poskytnúť cestujúcemu pomoc, a to
(1) možnosť výberu medzi finančnou náhradou letenky (prípadne s bezplatným letom späť
do pôvodného miesta odletu) alebo náhradnou dopravou do konečného miesta určenia
a (2) stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a možnosť
využiť telekomunikačné vybavenie. Náhrada a vrátenie peňazí môžu prebehnúť v hotovosti, bankovým prevodom, šekom alebo v prípade písomného súhlasu cestujúceho aj
v cestovných poukážkach, pričom náhrada sa musí uskutočniť do siedmich dní.
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Výška finančnej
náhrady

Letecká spoločnosť je okrem pomoci podľa predchádzajúceho odseku povinná cestujúcemu uhradiť náhradu vo výške (1) 250 eur pri lete s trasou kratšou ako 1 500 km
alebo (2) 400 eur v prípade všetkých letov v rámci spoločenstva nad 1500 km a všetkých
ostatných letov od 1500 km do 3500 km alebo (3) 600 eur pri letoch mimo územia EÚ
s trasou dlhšou ako 3 500 km. Keď sa cestujúcemu ponúkne presmerovanie do jeho
cieľového miesta náhradným letom, ktorého čas príletu nepresiahne plánovaný čas
príletu pôvodne rezervovaného letu (1) o dve hodiny v súvislosti so všetkými letmi na
vzdialenosť 1 500 km alebo menej, alebo (2) o tri hodiny alebo viac v súvislosti so
všetkými letmi v rámci spoločenstva nad 1 500 km a všetkými ostatnými letmi od
1 500 km do 3 500 km, alebo (3) o štyri hodiny v súvislosti s ostatnými letmi, prevádzkujúca letecká spoločnosť môže cestujúcemu znížiť náhradu o 50 %.

Zrušenie letu

V prípade zrušenia letu je letecká spoločnosť povinná poskytnúť cestujúcemu pomoc, a to (1) možnosť výberu medzi finančnou náhradou letenky (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu) alebo náhradnou dopravou do konečného miesta určenia a (2) stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane
prepravy) a možnosť využiť telekomunikačné vybavenie. Letecká spoločnosť má povinnosť uhradiť cestujúcemu náhradu v rovnakej výške ako v prípade odoprenia nástupu na palubu, a to v prípade, ak zrušenie letu neoznámi cestujúcemu (1) aspoň dva
týždne pred plánovaným časom odletu, alebo (2) v časovom úseku od dvoch týždňov
do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a cestujúcemu nebolo ponúknuté presmerovanie, ktoré mu umožní odletieť maximálne dve hodiny pred plánovaným časom
odletu a dosiahnuť konečné cieľové miesto maximálne štyri hodiny po plánovanom
čase príletu, alebo (3) do siedmich dní pred plánovaným časom odletu a nebolo mu
ponúknuté presmerovanie, ktoré mu umožní odletieť maximálne hodinu pred plánovaným časom odletu a dosiahnuť konečné cieľové miesto maximálne dve hodiny po
plánovanom čase príletu.

Meškanie letu

Ak sa cestujúci dostaví na odbavenie na let s príletom alebo odletom z letiska na území
EÚ a letecká spoločnosť očakáva meškanie letu (1) dve hodiny alebo viac v prípade
letov do vzdialenosti 1 500 km alebo menej, alebo (2) tri hodiny alebo viac v prípade
všetkých letov v rámci EÚ nad 1 500 km a všetkých ostatných letov od 1 500 km do
3 500 km, alebo (3) štyri hodiny alebo viac v prípade ostatných letov, je povinná zabezpečiť cestujúcemu stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane
prepravy) a možnosť využiť telekomunikačné vybavenie. V prípade, že meškanie
presiahne päť hodín, je letecká spoločnosť povinná cestujúcemu poskytnúť finančnú
náhradu letenky alebo bezplatný spiatočný let.

Zodpovednosť
leteckej spoločnosti
za zranenie alebo
smrť

Zodpovednosť leteckej spoločnosti za zranenie alebo smrť cestujúceho nie je obmedzená horným limitom. U škôd do výšky 100 000 SDR (SDR - Special Drawing Rights,
t. j. zvláštne právo čerpania definované Medzinárodným menovým fondom) letecká
spoločnosť nemôže namietať voči nároku na kompenzáciu. Nad túto čiastku sa letecká spoločnosť môže sama hájiť voči nároku tým, že preukáže, že škoda nebola spôsobená jej nedbalosťou alebo inou vinou.
Podľa dohovoru je dopravca zodpovedný za škodu v prípade smrti alebo telesného
zranenia cestujúceho len vtedy, ak sa nehoda, ktorá spôsobila smrť alebo zranenie,
udiala na palube lietadla alebo v ktoromkoľvek štádiu nastupovania alebo vystupovania. Dopravca sa nemôže zbaviť ani obmedziť svoju zodpovednosť za škody
v prípade smrti alebo telesného zranenia cestujúceho, pokiaľ škody nepresahujú
100 000 SDR na každého cestujúceho. Ak uvedené škody prevyšujú 100 000 SDR,
v rozsahu zodpovedajúcom uvedenému prevýšeniu dopravca nie je zodpovedný za
škody, ak preukáže, že (1) takáto škoda nevznikla v dôsledku nedbanlivosti alebo
iného protiprávneho činu, alebo opomenutia dopravcu alebo jeho pracovníkov alebo
agentov, alebo (2) takáto škoda vznikla výlučne v dôsledku nedbanlivosti alebo iného
protiprávneho činu, alebo opomenutia tretej strany.
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V prípade meškania pri preprave cestujúceho je letecká spoločnosť zodpovedná za
škody, pokiaľ neuskutočnila všetky náležité opatrenia, aby sa škode vyhla, alebo pokiaľ nebolo možné uskutočniť také opatrenia. Zodpovednosť za meškanie cestujúceho
je limitovaná na 4 150 SDR. V prípade meškania pri preprave batožiny je letecká
spoločnosť zodpovedná za škody, pokiaľ neuskutočnila všetky náležité opatrenia, aby
sa škode vyhla, alebo pokiaľ bolo nemožné uskutočniť také opatrenia. Zodpovednosť
za meškanie batožiny je limitovaná na 1 000 SDR. Letecká spoločnosť je zodpovedná
za zničenie, stratu alebo poškodenie batožiny do výšky 1 000 SDR. V prípade zapísanej batožiny je letecká spoločnosť zodpovedná dokonca aj vtedy, keď poškodenie
nezavinila, pokiaľ nebola batožina poškodená už predtým. V prípade nezapísanej
batožiny je letecká spoločnosť zodpovedná, len ak k poškodeniu došlo z jej viny.
Ak je batožina poškodená, omeškaná, stratená alebo zničená, musí to cestujúci čo
možno najskôr písomne oznámiť leteckej spoločnosti. V prípade poškodenia zapísanej
batožiny musí cestujúci písomne nahlásiť poškodenie do 7 dní a v prípade omeškania
do 21 dní, v oboch prípadoch od dátumu, ku ktorému bola batožina daná cestujúcemu
k dispozícii.
Ak skutočná letecká spoločnosť nie je totožná so zmluvnou leteckou spoločnosťou,
cestujúci má právo adresovať sťažnosť alebo uplatniť si nárok na náhradu škody u oboch
dopravcov. Ak je meno alebo kód leteckého dopravcu vyznačený na letenke, táto
letecká spoločnosť je zmluvnou leteckou spoločnosťou. Lehota na podanie žaloby na
náhradu škody je dva roky, pričom začína plynúť od dátumu príletu lietadla alebo od
dátumu, kedy malo lietadlo pristáť.

Oslobodenie
od zodpovednosti
za škodu

Dohovor v čl. 20 všeobecne upravuje oslobodenie od zodpovednosti za škodu tým spôsobom, že ak dopravca preukáže, že škoda bola spôsobená úplne alebo čiastočne nedbanlivosťou alebo iným protiprávnym činom, alebo opomenutím osoby požadujúcej
náhradu alebo osoby, od ktorej táto osoba odvodzuje svoje práva, dopravca bude
úplne alebo čiastočne oslobodený od zodpovednosti voči nárokujúcej osobe v rozsahu, v akom uvedená nedbanlivosť alebo protiprávny čin alebo opomenutie spôsobili
škodu. Ak v prípade smrti alebo zranenia cestujúceho požaduje náhradu osoba iná
než cestujúci, dopravca bude tiež úplne alebo čiastočne oslobodený od zodpovednosti
v tom rozsahu, v akom preukáže, že škoda bola spôsobená nedbanlivosťou alebo iným
protiprávnym činom alebo opomenutím dotknutého cestujúceho.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE
Zodpovednosť za vady je pre oblasť záväzkového práva upravená všeobecne v ust. § 499
a nasl. Občianskeho zákonníka a osobitne pre niektoré typy záväzkov napr. v ustanoveniach upravujúcich kúpnu zmluvu, zmluvu pri predaji tovaru v obchode (spotrebiteľskú
kúpnu zmluvu), zmluvu o dielo. Zodpovednosť za vady je typickou záväzkovoprávnou
zodpovednosťou, ktorá vzniká v dôsledku porušenia povinnosti jednej strany záväzkovoprávneho vzťahu plniť riadne, t.j. bez vád. Za vadu považujeme všetko, čo znižuje
možnosť využitia a upotrebenia veci, prípadne čo ju inak znehodnocuje, pričom
môže ísť o faktickú, ako aj právnu vadu.
Spotrebiteľ má právo na tovar alebo službu bez vád. V prípade existencie vady na dodanom tovare alebo službe vznikajú spotrebiteľovi práva, ktoré si môže uplatniť v reklamačnom konaní. Povinnosti dodávateľov sú upravené predovšetkým v Občianskom
zákonníku a v zákone o ochrane spotrebiteľa.
V zmysle § 499 Občianskeho zákonníka ten, kto prenecháva druhému vec za odplatu,
zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady.
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Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú
akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať
záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby
alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo,
aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.
Povinnosťou predávajúceho je v prípade, že predávaná vec (tovar) má vady a predávajúci o nich vie, upozorniť na ne kupujúceho pred dojednaním kúpnej ceny. Pokiaľ
existuje vada, o ktorej predávajúci vedel a svoju informačnú povinnosť si nesplnil,
vzniká kupujúcemu nárok na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady. V prípade, že sa jedná o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou,
vzniká kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o síce odstrániteľné vady, ale kupujúci pre ich opätovné vyskytnutie
nemôže po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
V súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady má kupujúci právo na náhradu
nevyhnutných nákladov.
Len čo nadobúdateľ (v našom prípade spotrebiteľ, preto ďalej budeme uvádzať označenie „spotrebiteľ“) zistí vadu prevzatej veci, je povinný vec uschovať po primeranú
dobu, ktorú určí scudziteľ (v našom prípade dodávateľ, preto na označenie scudziteľa
budeme ďalej používať pojem „dodávateľ“) na preskúmanie vady. Ak nemožno vadu
odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je spotrebiteľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže spotrebiteľ domáhať
buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.
Spotrebiteľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol
vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť. Vadu je možné
vytknúť do šiestich mesiacov, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. To znamená, že všeobecná reklamačná doba je šesťmesačná, pokiaľ Občiansky zákonník neustanovuje inú dĺžku reklamačnej doby. Ak v uvedenej dobe nebude vada vytknutá,
z prekluzívnej povahy reklamačnej doby vyplýva, že právo zanikne. Nárok zo zodpovednosti za vady je potrebné uplatniť na súde vo všeobecnej trojročnej premlčacej
dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď spotrebiteľ vytkol vady u dodávateľa.
Účastníci zmluvných vzťahov môžu dohodnúť zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytnú,
do určenej alebo dojednanej doby od splnenia, alebo zodpovednosť podľa prísnejších
zásad, než ustanovuje zákon. O takej dohode vydá dodávateľ spotrebiteľovi písomné
potvrdenie (záručný list). Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno
alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
V zmysle horeuvedeného môžeme záručné doby rozdeliť na (1) zákonné záruky kvality
plnenia a (2) zmluvné záruky kvality plnenia.

Záručná doba

Záručná doba je podľa ustanovení Občianskeho zákonníka najmenej:
(1) 24 mesiacov u predaného tovaru a pri zhotovení veci na zákazku. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,
záručná doba sa neskončí pred uplynutím lehoty na použitie. Pri veciach, ktoré sú
určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovia osobitné predpisy záručnú
dobu dlhšiu ako 24 mesiacov; záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať
i len niektorej súčiastky veci.
(2) 12 mesiacov; ak je tovarom použitá vec, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na kratšej záručnej dobe ako 24 mesiacov, nie však kratšej ako 12 mesiacov.
(3) 3 roky pri zhotovení stavby. Vykonávací predpis môže určiť pri niektorých druhoch
stavieb kratšiu záručnú dobu, nie však kratšiu ako 18 mesiacov.
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(4) 3 mesiace pri zmluvách o úprave a oprave veci, pokiaľ nie je dojednaná alebo osobitnými predpismi ustanovená iná dĺžka záručnej doby.
(5) 18 mesiacov pri stavebných prácach.
Práva zo zodpovednosti za vady u vecí, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dni kúpy, inak uvedené práva zaniknú. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, sa musia uplatniť v záručnej dobe, inak
zaniknú. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci
po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak predávajúci reklamáciu vybaví výmenou veci alebo jej časti, začína plynúť nová záručná
doba od prevzatia novej veci.
Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe
reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní
záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom
spotrebiteľovi. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni
predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky
alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
V uvedenej prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií.
V prípade uplatnenia reklamácie je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo
určená osoba povinná poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka.
Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
reklamáciu predávajúci vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
Od spotrebiteľa nemožno požadovať náklady na odborné posúdenie ani iné náklady
súvisiace s odborným posúdením.
Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu
uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
sp. zn. 7 Sž 97/99 je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad preukazujúci,
že spotrebiteľ predávaný tovar alebo službu reklamoval a tiež o tom, akým spôsobom
predávajúci vybavil reklamáciu bez ohľadu na to, či predávajúci vyhovie reklamácii
ihneď a v celom rozsahu, čiastočne alebo či reklamáciu v celom rozsahu odmietne.
Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody.
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované advokátskou kanceláriou ULC Čarnogurský ako bonus pre všetkých jej klientov a tiež pre
pravidelných čitateľov bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný
s maximálnou starostlivosťou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékoľvek škody
vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvodzovať žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú
v ňom spomínané, a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov
pri konkrétnych krokoch či postupoch preto vždy odporúčame vyhľadať a využiť profesionálne konzultácie a poradenstvo.
Zobrazovaný, tlačený a akýmkoľvek iným spôsobom použitý obsah alebo súčasť obsahu tohto bulletinu môžu byť využité len na súkromný účel. Obsah
alebo súčasť obsahu tohto bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je možné využívať pre účely zisku, alebo ponúkať svojim klientom ako
svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzťahuje i na
odberateľov z oblasti poskytovateľov tlačových a informačných služieb a médií.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Mgr. Paulínu Ondrášikovú: ondrasikova@ulclegal.com alebo Mgr. Tomáša Škrinára: skrinar@ulclegal.com.
© ULC Čarnogurský, 2010
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