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Tento materiál bol vypracovaný v rámci projektu Consumer PRO, ktorý je iniciatívou Európskej 
komisie v rámci Európskeho programu na ochranu spotrebiteľov. Podpora Európskej komisie však 
neznamená aj schválenie obsahu, obsah odráža výlučne názory autorov. Komisia nenesie 
zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté. 
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ÚVOD DO VÝCHODISKOVÉHO DOKUMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený čitateľ,   

tento teoretický východiskový dokument je súčasťou školiacich materiálov vypracovaných v rámci 
projektu Consumer PRO, iniciatívy EÚ, ktorej cieľom je spotrebiteľské organizácie a ďalších aktérov 
spotrebiteľskej politiky lepšie odborne pripraviť na ochranu práv spotrebiteľov v ich krajine.  

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám a vašim kolegom užitočné a relevantné informácie o 
právach spotrebiteľov. Jeho obsah – európsku perspektívu - pripravili odborníci v oblasti ochrany 
práv spotrebiteľov z Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC tak, aby vám poskytol kľúč na: 

- ľahšie vyhľadanie príslušných informácií, 
- rýchlu prípravu vašich školiacich tímov, 
- zvyšovanie povedomia štátnych, kontrolných a regulačných orgánov o problematike ochrany 

práv spotrebiteľov.    

 

O projekte Consumer PRO 

Consumer PRO je projekt Európskej komisie realizovaný v rámci Spotrebiteľského programu EÚ 
prostredníctvom BEUC. Jeho hlavným cieľom je, prostredníctvom neformálneho vzdelávania, 
budovať kapacity spotrebiteľských organizácií a ďalších subjektov aktívnych v spotrebiteľských 
politikách v EÚ. Projekt sa realizuje v 27 členských štátoch EÚ, Veľkej Británii, na Islande a v Nórsku. 

O bližšie informácie môžete požiadať na adrese: Info@consumer-pro.eu.  

 

mailto:Info@consumer-pro.eu
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1. ÚVOD A DEJINY SPOTREBITEĽSKÉHO PRÁVA 
Po vytvorení európskeho „jednotného trhu“ bolo nevyhnutné zaviesť silnú politiku ochrany 
spotrebiteľa a poskytnúť 500 miliónom spotrebiteľov pevne zakotvené práva.  

Ochrana spotrebiteľa je uznaná v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Podľa článku 169 
ZFEÚ: “...na podporu záujmov spotrebiteľov a na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa 
Únia prispieva k ochrane zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj k 
podpore ich práva na informácie, vzdelanie a na právo združovať sa s cieľom chrániť svoje záujmy.“ 

Tieto práva sa v dôsledku vývoja na trhu zhmotnili do konkrétnych právnych úprav. Spotrebitelia sú 
chránení pred nekalými obchodnými praktikami, neprijateľnými zmluvnými podmienkami, pred 
uzatvorením zmluvy im musia byť poskytnuté jasné a zrozumiteľné informácie a pod. 

Hoci sa zdá, že sú práva spotrebiteľov jasne definované a priame, pre spotrebiteľov je často náročné 
ich vymôcť. 

 

2.  KĽÚČOVÉ PRÁVA A POVINNOSTI SPOTREBITEĽA                   

 V SKRATKE  

2.1. Požiadavky na predzmluvné informácie  

Predtým, ako spotrebiteľa zaviažeme zmluvou, spotrebiteľ musí obdržať spoľahlivé informácie, 
ktoré mu umožnia informovaný výber. 

Tieto predzmluvné informácie by mali byť pre priemerného spotrebiteľa ľahko čitateľné a 
zrozumiteľné a ľahko prístupné. Zoznam predzmluvných informácií, ktoré by sa mali poskytovať 
spotrebiteľom, vymedzuje smernica 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, tzv. 
Smernica o právach spotrebiteľov1 ;  zoznam sa líši v závislosti od typu uskutočnenej transakcie: 

• Článok 5 uvádza zoznam predzmluvných informácií, ktoré by sa mali poskytovať pri 
nákupoch v kamennom obchode. 

• Článok 6 uvádza zoznam informačných požiadaviek pre zmluvy uzatvorené na diaľku a mimo 
prevádzkových priestorov (napr. online nákupy, existencia práva na odstúpenie od zmluvy). 

• Článok 7 uvádza formálne požiadavky na zmluvy uzatvorené mimo prevádzkových 
priestorov. 

• Článok 8 uvádza formálne požiadavky na zmluvy uzatvorené na diaľku. 
• Niektoré zmluvy (sociálna starostlivosť a služby, hazardné hry, timesharing), sú z požiadaviek 

na predzmluvné informácie vyňaté.  Kompletný zoznam výnimiek nájdete v článku 3 ods. 3 
smernice o právach spotrebiteľov. 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
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• U niektorých zmlúv sa osobitné predzmluvné informácie vyžadujú v rámci právnych 
predpisov pre jednotlivé odvetvia spotrebiteľskej ochrany, napríklad v prípade zmlúv o 
spotrebiteľskom úvere2  . 

• Článkom 3 ods. 4 smernice o právach spotrebiteľov sa okrem toho zaviedla možnosť, aby 
členské štáty vyňali transakcie nízkej hodnoty (do 50 EUR) z požiadaviek na predzmluvné 
informácie. 
 

Podľa smernice môžu členské štáty ísť aj nad rámec jej požiadaviek a zaviesť ďalšie požiadavky na 
predzmluvné informácie. Ak vás zaujíma, ktoré členské štáty sa rozhodli uplatniť aj ďalšie 
požiadavky, prečítajte si správu o uplatňovaní smernice o právach spotrebiteľov - Záverečná správa3 
a tabuľka4. 

Ak si chcete skontrolovať, ako ostatné krajiny EÚ transponovali smernicu o právach spotrebiteľov, 
nájdete to v Databáze spotrebiteľského práva.5  

 

2.2. Právo na odstúpenie  

Právo na odstúpenie od zmluvy je silným nástrojom, ktorý právo Európskej Únie poskytuje 
spotrebiteľovi. Umožňuje spotrebiteľovi bezdôvodne zrušiť spotrebiteľskú zmluvu do 14 dní od 
prijatia tovaru alebo po uzavretí zmluvy o službách alebo digitálnom obsahu. 

• Podľa článku 9 smernice EÚ 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov (smernica o právach 
spotrebiteľov - CRD) majú spotrebitelia právo na odstúpenie od spotrebiteľských zmlúv 
uzavretých na diaľku a spotrebiteľských zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov 
spoločnosti.  

• Článok 11 smernice o právach spotrebiteľov poskytuje informácie o tom, ako môžu 
spotrebitelia uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. 

• Účinkom tohto práva na odstúpenie od zmluvy sa zaoberá článok 12. 
• Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľov v prípade odstúpenia  ustanovuje článok 13 a 14.   
• Článok 15 sa zaoberá účinkami uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na doplnkové 

zmluvy. 
• Napokon článok 10 tejto smernice špecifikuje následky opomenutia predávajúceho 

poskytnúť spotrebiteľovi predzmluvné informácie o práve na odstúpenie od zmluvy (napr. 
predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy o 12 mesiacov od konca pôvodnej lehoty). 

 

 
2 Smernica 2008/48/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení 
smernice Rady 87/102/EHS 
3http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637  
4https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf  
5https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do  

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do
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Všetky zmluvy uzatvorené na diaľku/mimo prevádzkových priestorov však nevyužívajú právo na 
odstúpenie od zmluvy. V skutočnosti existuje  13 výnimiek. Napríklad: 

• tovar, ktorý bol upravený, resp. vyrobený na mieru na žiadosť spotrebiteľa, 

• zmluvy o službách, pri ktorých došlo k úplnému vykonaniu služby a ak sa poskytovanie 
začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa, pričom spotrebiteľ potvrdil, že 
po úplnom vykonaní zmluvy predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy,  

• dodanie zabaleného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo 
hygieny, a ktorý bol po dodaní rozbalený, 

• zmluvy uzatvorené na verejnej dražbe a pod. 

Celý zoznam výnimiek v EÚ nájdete v  článku 16 smernice o právach spotrebiteľov. 

Viac praktických príkladov v interpretačných pokynoch k smernici o právach spotrebiteľov6 k 
dispozícii tu.  

 

2.3. Práva a záruky spotrebiteľa 

Smernica EÚ o predaji spotrebného tovaru a zárukách7 je dôležitým ochranným nástrojom 
spotrebiteľov v EÚ, pretože vytvára zákonnú záruku zhody (výrobku) v trvaní dvoch rokov. Kritériá 
na určenie, či výrobok vyhovuje alebo nie,  definuje článok 2 ods. 2 danej smernice. 

Pravidlá však nie sú v celej EÚ úplne harmonizované. Smernica EÚ o predaji spotrebného tovaru a 
zárukách, ktorá je tzv. smernicou o „minimálnej harmonizácii“8, poskytuje iba minimálnu úroveň 
ochrany spotrebiteľa v EÚ. Podľa článku 8a tejto smernice mohli členské štáty ísť nad rámec 
požiadaviek uvedenej smernice. V dôsledku toho členské štáty transponovali smernicu rozdielne.  

Webová stránka EK poskytuje rýchly a úplný prehľad situácie9 v každom členskom štáte, týkajúcej sa 
zákonnej záručnej doby. Tiež tu nájdete informácie o jej realizácií na národnej úrovni 10  každého 
členského štátu EÚ.  

V krátkosti, smernica stanovuje nasledujúce práva spotrebiteľa: 

• Na nový a použitý tovar sa vzťahuje dvojročná zákonná záruka zhody výrobku v zmysle 
článku 5. 

 
6DG Justice Guidance Document concerning Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 
October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European 
Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European 
Parliament and of the Council (2014), part 6.  
7 Smernica 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného 
tovaru a záruk na spotrebný tovar 
8Smernica o minimálnej harmonizácii posyktuje spoločný základ minimálnych práv a zároveň umožňuje členským 
štátom zabezpečiť pre spotrebiteľov priaznivejšie dispozície.   
9https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en  
10https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-
guarantees/index_en.html  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0083&from=FR#d1e989-64-1
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_en.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.html
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.html
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• Ak by nebol výrobok v zhode, môže spotrebiteľ v súlade s článkom 3 požiadať o opravu 
alebo výmenu, a ak to nie je možné alebo je to neprimerané, o zníženie ceny alebo 
odstúpenie od zmluvy. 

• Zabezpečenie zhody výrobku je pre spotrebiteľov bezplatné, ako je stanovené v článku 3. 
• Smernica stanovuje, že ak sa chyba vyskytne počas prvých 6 mesiacov, je automaticky 

zodpovedný predávajúci. Ak sa však chyba objaví po prvých 6 mesiacoch, môže predávajúci 
požiadať spotrebiteľa, aby preukázal, že ide o výrobnú chybu. Niektoré členské štáty sa 
rozhodli predĺžiť lehotu znášania dôkazného bremena predávajúcim v prospech spotrebiteľa 
na celé dva roky - pozri prehľad členských štátov tu11.  

• Článok 7 uvádza, že členské štáty majú možnosť zaviesť do svojich vnútroštátnych právnych 
predpisov pre tzv. použitý tovar možnosť pre predávajúcich a spotrebiteľov skrátiť dobu 
trvania zákonnej záruky zmluvnými dohodami. Avšak ani záruka na použitý tovar nesmie byť 
v žiadnom prípade kratšia ako jeden rok. 

 

PRIPRAVOVANÉ AKTUALIZÁCIE 

Od 1. januára 2022 bude smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách zrušená a nahradí ju Smernica 
(EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru. Práva zo zákonnej 
záruky sa budú vzťahovať aj na nový digitálny obsah a služby, a to podľa Smernice o digitálnom obsahu.12 

 

2.4. Nekalé obchodné praktiky  

Obchodná praktika je podľa právnych predpisov EÚ nekalá, ak bráni spotrebiteľovi v prijatí plne 
informovaného a slobodného ekonomického rozhodnutia. Nekalé obchodné praktiky sú v celej EÚ 
zakázané. 

Keďže Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách 
(ďalej len „UCPD“) je smernicou maximálnej harmonizácie (s výnimkou finančných služieb a 
nehnuteľností, v prípade ktorých môžu členské štáty stanoviť prísnejšie požiadavky), má každý 
členský štát rovnaké pravidlá ochrany spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami. V praxi 
to znamená, že pravidlá musia byť v celej EÚ rovnaké. 

• Smernica zakazuje klamlivé (zavádzajúce) obchodné praktiky. Za klamlivé obchodné praktiky 
sa považujú klamlivé činnosti (článok 6) a klamlivé opomenutia konania (článok 7). 

• Smernica zakazuje aj tzv. agresívne obchodné praktiky. Tie sú definované v článku 8 a článku 
9 smernice o nekalých obchodných praktikách. 

 
11https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en 
12Smernica (EU) 2019/770 Európskeho parlamentu a Rady z  20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o 
dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb  

https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770
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• Existuje čierny zoznam (black list) 31 praktík vrátane online aj offline komerčných obchodov, 
ktoré môžu mať negatívny vplyv na bezplatné a plne informované ekonomické rozhodnutie 
spotrebiteľa - príloha 1 smernice o nekalých obchodných praktikách. Prvých 23 praktík na 
čiernom zozname praktík sa týka klamlivých obchodných praktík predávajúceho a 
posledných 8 miest patrí zakázaným agresívnym obchodným praktikám. Každá z týchto 
tridsaťjeden praktík sa za každých okolností považuje za nekalú. 

  

PRIPRAVOVANÉ AKTUALIZÁCIE 

Smernica o nekalých obchodných praktikách bola zmenená a doplnená Smernicou (EÚ) 2019/2161 z 27. 
novembra 2019 o lepšom presadzovaní a modernizácii pravidiel Únie na ochranu práv spotrebiteľa, ktorá je 
súčasťou „Novej dohody pre spotrebiteľov“ alebo takzvanej „súhrnnej "Omnibus" smernice“. 

 

2.5. Neprijateľné zmluvné podmienky    

Smernica o neprijateľných zmluvných podmienkach (UCTD)13 chráni spotrebiteľov pred 
neprijateľnými zmluvnými podmienkami v štandardizovaných, formulárových zmluvách, ktoré 
vytvárajú v zmluvách medzi spotrebiteľom a dodávateľom značnú nerovnováhu v právach 
a povinnostiach zmluvných strán, v neprospech spotrebiteľa (Článok 3 UCTD). 

• Príloha smernice o neprijateľných zmluvných podmienkach obsahuje orientačný a neúplný 
zoznam klauzúl, ktoré by sa mohli považovať za neprijateľné. 

• Zmluvné podmienky prezentované spotrebiteľom musia byť vždy vypracované jasne a 
zrozumiteľne. V prípade pochybností o výklade podmienok platí výklad, ktorý je pre 
spotrebiteľa priaznivejší (Článok 5). 

• Zmluvné podmienky, ktoré sa považujú za neprijateľné, nie sú pre spotrebiteľov záväzné 
podľa podmienok stanovených vo vnútroštátnom zmluvnom práve. Záväznou sa stáva iba tá 
zmluva, ktorá ostáva účinná aj bez neprijateľných zmluvných podmienok (Článok 6). 

 

UCTD umožňuje členským štátom prijať alebo realizovať prísnejšie vnútroštátne ustanovenia na 
zabezpečenie vyššej úrovne ochrany spotrebiteľa - článok 8. Môže to byť zavedenie takzvanej 
„čiernej listiny“ neprijateľných zmluvných podmienok (ako napr. vo Francúzsku) alebo rozšírenie 
uplatňovania aj na zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktoré boli individuálne dojednané. 

Kliknutím na tento odkaz získate rýchly prehľad o vnútroštátnej transpozícii každého z členských 
štátov viď. 

  

 
13Smernica Rady  93/13/EHS z  5. apríla  1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:31993L0013
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PRIPRAVOVANÉ AKTUALIZÁCIE 

Smernica o neprijateľných zmluvných podmienkach bola zmenená a doplnená Smernicou (EÚ) 2019/2161 z 
27. novembra 2019  o lepšom presadzovaní a modernizácii pravidiel Únie na ochranu spotrebiteľa, ktorá je 
súčasťou „Novej dohody pre spotrebiteľov“ alebo takzvanej „Súhrnnej „Omnibus“ smernice“. 

 

3. HLAVNÉ VÝZVY SPOTREBITEĽSKEJ POLITIKY   

3.1. Predzmluvné informácie  

Právo na informácie pred uzatvorením zmluvy patrí k najznámejším právam spotrebiteľa.                   
V súčasnosti, pred tým ako sa spotrebiteľ zaviaže zmluvou, predávajúci musí spotrebiteľovi 
poskytnúť informácie, ktoré zákon považuje za dôležité, aby zabezpečil, že sa spotrebiteľ pred 
uzatvorením zmluvy môže informovane rozhodnúť. Ide teda o informácie, ktoré spotrebiteľovi 
umožnia urobiť informovaný výber, ako napríklad hlavné vlastnosti tovaru alebo služby, totožnosť 
predávajúceho, celková cena tovaru a pod. 

Tieto požiadavky na predzmluvné informácie sú definované v smernici o právach spotrebiteľov14. 
Viaceré prieskumy, štúdie a rozsudky vnútroštátnych a európskych súdov však zdôrazňujú, že 
množstvo obchodníkov stále nerešpektuje svoje povinnosti poskytovať spotrebiteľom predzmluvné 
informácie.15 

 

NÁZOR ODBORNÍKA 

Nová smernica o účinnejšom presadzovaní a modernizácii pravidiel Únie na ochranu spotrebiteľa 
(tzv. Súhrnná ”Omnibus" smernica)16 prináša ďalšie predzmluvné informačné povinnosti pre 
predávajúcich i online platformy. Od online predajcov napríklad požaduje, aby spotrebiteľov 
jasným a komplexným spôsobom informovali o každej personalizácii ich cien založenej na 
automatizovanom rozhodovaní. Online platformy budú tiež povinné uvádzať  hlavné parametre, 
podľa ktorých zobrazujú spotrebiteľovi výsledky a po novom tiež zdieľajú zodpovednosť predajcov 
v prípade chybného tovaru alebo služby, ktoré kúpil na ich platforme.  

 

 
14Smernica 2011/83/EU Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 
Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.  
15V roku  2015 rozsiahla kontrola large-scale check 743 online predajcov, koordinovaná Európskou komisiou (SWEEP), 
zistila nedostatky v 436 prípadoch (63%). [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-
consumer-protection/sweeps_en] 
16Smernica (EU) 2019/2161 Európskeho parlamentu a Rady z 27. novembra 2019 o právach spotrebiteľov, ktorou sa 
menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, v 
oblasti lepšieho presadzovania a modernizácie predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
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3.2. Právo na odstúpenie  

Toto právo umožňuje spotrebiteľovi otestovať a skontrolovať výrobky kúpené na diaľku. Umožňuje 
tiež spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy uzavretej online do 14 dní od prijatia tovaru (v prípade 
produktu) alebo od uzavretia zmluvy (ak sa to týka služby). Ide o právo spotrebiteľa, ktoré občania 
EÚ poznajú najviac17, a až 95% nakupujúcich v EÚ ho považuje za dôležité18.   

Právo na odstúpenie od zmluvy bolo smernicou o právach spotrebiteľov19 zavedené, aby vyvážilo 
pozíciu spotrebiteľov nakupujúcich v online priestore,  ktorí nemajú možnosť skontrolovať výrobky 
tak ako je to možné v kamenných obchodoch. 

Aj keď je toto právo dobre známe a priame, v praxi spotrebitelia čelia mnohým prekážkam pri jeho 
vymožení, ako napríklad: 

• niektorí predajcovia odmietajú uplatňovať smernicu, 

• niektorí predajcovia odmietajú spotrebiteľom vrátiť peniaze za vrátený tovar, 

• spotrebiteľ niekedy dostane iba čiastočnú náhradu, niektorí predajcovia sa vyhovárajú, 
že spotrebiteľ produkt používal nesprávnym spôsobom bez toho, aby predložili dôkaz 
(napr. fotografie), 

• niektorí predajcovia tvrdia, že neobdržali tovar, ktorý spotrebiteľ vrátil. 

• sú predajcovia, ktorí odmietajú vykonať refundáciu spotrebiteľovi prostredníctvom 
rovnakých platobných prostriedkov, aké použil samotný spotrebiteľ a vystavujú namiesto 
toho poukážky.  

 

3.3. Práva a záruky spotrebiteľa 

Ak si spotrebiteľ kúpi tovar od európskeho predajcu,  má nárok 
na zákonnú záruku v trvaní 2 rokov. Túto záruku poskytuje 
smernica o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru 
a záruk na spotrebný tovar a s ňou súvisiace smernice20.  Za 
túto záruku zodpovedá iba predávajúci.  

Táto zákonná záruka sa musí líšiť od tzv “obchodných záruk”. 
Obchodné záruky sú dodatočnými zárukami, ktoré nie sú 
povinné zo zákona, ponúka ich predajca alebo výrobca a môžu 
byť spoplatnené. Tieto dva typy záruk sú často dôvodom sporov 
mnohých európskych spotrebiteľov:  

 
17https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf  
18 Štúdia o uplatňovaní smernice o právach spotrebiteľov (2017), 160 
19 Článok 9 smernice o právach spotrebiteľov. 
20Smernica 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného 
tovaru a záruk na spotrebný tovar 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf
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• Medzi spotrebiteľmi panuje značný zmätok medzi zákonnou zárukou a tzv. obchodnými 
zárukami. V praxi predávajúci veľmi často neinformujú spotrebiteľov o zákonnej záruke 
zhody výrobku, aj keď je to ich povinnosť, ale odvolávajú sa iba na svoje obchodné 
záruky (napr. Apple kauza). 

• Niektorí predajcovia odmietajú uznať zákonnú záruku, v dôsledku čoho sú spotrebitelia 
často nútení zaplatiť finančne náročnú odbornú expertízu, aby vymohli svoje práva. 

• Niektorí predajcovia požadujú od spotrebiteľa, aby za opravu zaplatil aj v čase zákonnej 
záruky, čo právne predpisy EÚ výslovne zakazujú. 

• Niektorí predajcovia žiadajú spotrebiteľov, aby uhradili náklady za vrátenie tovaru, avšak 
spotrebiteľovi ich následne  nerefundujú. 

• Ak sa v súčasnosti prejaví nesúlad v zhode výrobku v priebehu prvých 6 mesiacov, nesie 
zodpovednosť automaticky predávajúci. Teda predávajúci musia na tovar uplatňovať 
zákonnú záruku v trvaní 2 rokov, pokiaľ nepreukážu, že pôvodcom chyby tovaru je 
jednoznačne spotrebiteľ.  Po prvých 6 mesiacoch sa dôkazné bremeno mení a je na 
spotrebiteľovi, aby preukázal, že tovar bol chybný v už čase nákupu, čo je takmer 
nemožné. 

• V prípade odstúpenia od zmluvy v súvislosti s uplatnením si zákonnej záruky, predávajúci 
má tendenciu vrátiť peniaze spotrebiteľom až po  veľmi dlhom čase (alebo to dokonca 
nečestní predávajúci vôbec neurobia). 

• V zásade platí zákonná záruka 2 roky na všetok tovar, či už ide o nový alebo použitý 
tovar. V niekoľkých členských štátoch EÚ si však uplatnili možnosť zmluvne znížiť 
zákonnú záruku na použité výrobky na obdobie 1 roka.  

• Overte si svoje vnútroštátne právne predpisy, ktoré nadväzujú na smernicu o predaji 
tovaru a zárukách. 

 

PRIPRAVOVANÉ AKTUALIZÁCIE  

Od 1. januára 2022, smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách bude zrušená a nahradená 
smernicou Smernica (EÚ) 2019/77121 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o 
predaji tovaru.  

 
21https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-
directive_en  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-sales-and-guarantees-directive_en
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3.4. Nekalé obchodné praktiky  

Obchodná praktika je nekalá, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a negatívne 
narúša alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie primerane informovaného a primerane 
pozorného a obozretného spotrebiteľa vo vzťahu k tovaru alebo službe. 

Smernica o nekalých obchodných praktikách22je úplne harmonizovaná a uplatňuje sa na všetky 
sektory (okrem finančných služieb). Ide o veľmi dobrý nástroj pre školiteľov, no jej implementácia  
zďaleka nie je jednotná. Napríklad: 

• Spotrebitelia čelia nekalým obchodným praktikám v mnohých oblastiach, čoraz viac 
najmä v digitálnom prostredí (sociálne siete, online platformy a pod.). 

• Klamlivé resp. zavádzajúce tvrdenia o vplyve na životné prostredie (tzv. greenwashing). 
Vzhľadom k podpísaniu Európskej zelenej dohody sa táto téme stáva ešte dôležitejšou. 
Do prílohy súhrnnej „Omnibus“ smernice boli pridané nové nekalé obchodné praktiky 
ako napríklad skrytá reklama alebo falošné recenzie spotrebiteľov.  
 

3.5. Neprijateľné zmluvné podmienky   

Smernica o neprijateľných zmluvných podmienkach (93/13/EHS) chráni spotrebiteľov pred 
všeobecnými neprijateľnými  zmluvnými podmienkami, ktoré predajcovia zneužívajú. Vzťahuje sa na 
všetky zmluvy o kúpe tovaru a služieb, či už ide o online alebo offline nákup spotrebného tovaru. 
Prečítajte si neúplný zoznam najčastejšie sa opakujúcich zakázaných zmluvných podmienok, 
nachádzajúcich sa v spotrebiteľských zmluvách: 

• Spotrebitelia čelia zmluvným podmienkam, ktoré nevhodne vylučujú alebo obmedzujú 
práva spotrebiteľov na náhradu škody, ak predávajúci nesplní svoju časť zmluvy. 

• Niektorí predávajúci zahŕňajú do svojich zmlúv klauzuly, ktoré im umožňujú 
jednostranne vypovedať zmluvu bez toho, aby spotrebiteľovi priznali rovnaké právo. 

• Niektorí predávajúci si vyhradzujú právo jednostranne meniť a dopĺňať zmluvy bez 
platného dôvodu a bez upozornenia spotrebiteľa. 

• Niektorí predávajúci vkladajú do svojich zmlúv klauzuly s cieľom obmedziť práva 
spotrebiteľov podať žalobu. 

 

 
22Smernica 2005/29/ES Euróspkeho parlamentu a Rady z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov 
voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 
(“Smernica o nekalých obchodných praktikách”) 
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4. ZÁKONY A PREDPISY NA ÚROVNI EÚ A NÁRODNEJ  
    ÚROVNI 

4.1. Smernica o neprijateľných zmluvných podmienkach (UCTD)  

• Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o neprijateľných podmienkach v spotrebiteľských 
zmluvách. 

• Usmernenie pre výklad a uplatňovanie Smernice 93/13/EHS o neprijateľných podmienkach v 
spotrebiteľských zmluvách. 

 

Transpozícia smernice o neprijateľných zmluvných podmienkach na  vnútroštátnej úrovni: 

Konečný termín transpozície: 01/05/2004 

 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (consolidated 
version as amended by 25/2019 Z. z.) 

 Zákon č. 150/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 568/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o 
dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 
Zb. o notároch a notárskej činnosti  
 
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 Zákon č. 379/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 397/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 575/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách 
pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb 
cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 106/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0013:en:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:275616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:275616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22948
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22948
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:154416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:154416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:154416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:154416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:154416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:239303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:239303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:239303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250917
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250917
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:169580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:169580
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:182665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:182665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:215860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:215860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:215860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:229538
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:229538
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 Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 
 Zákon č. 438/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky 

súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 

 Zákon č. 2/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 
• Na vnútroštátnej úrovni bola Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 406/2008 Z.z. 

zriadená Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých 
obchodných praktík predávajúcich. Komisia posudzuje podnety od občanov na nekalé 
obchodné praktiky a všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú podľa nich v rozpore so 
zákonom , prípadne koná z vlastného podnetu.  V rámci  

 
svojej činnosti Komisia podáva aj podnety na spotrebiteľské organizácie, ktoré môžu 
iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov. Oznamy o sťažnostiach 
spotrebiteľov a podnetoch komisie sú zverejňované na webovom sídle Ministerstva 
spravodlivosti SR tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-
posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-
spotrebitelov.aspx 

 

• Podľa článku 8a smernice o neprijateľných zmluvných podmienkach môžu členské štáty 
prijať vnútroštátne opatrenia, ktoré idú nad rámec požiadaviek smernice o neprijateľných 
zmluvných podmienkach. Slovenská legislatíva obsahuje „čiernu listinu“ zmluvných 
podmienok, ktoré sú za každých okolností neprimerané. Demonštratívny výpočet 
neprijateľných zmluvných podmienok v zmysle slovenskej legislatívy je obsiahnutý v § 53 
ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.  

 

Doplňujúca dokumentácia: K dispozícii sú praktické informácie o smernici o neprijateľných 
podmienkach v spotrebiteľských zmluvách viď.  

 

4.2 Smernica o nekalých obchodných praktikách (UCPD)   

• Smernica 2005/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. mája 2005 o nekalých 
obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:235269
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250919
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250919
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250919
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:250919
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-spotrebitelov.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-spotrebitelov.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-spotrebitelov.aspx
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029
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97/7/ES, 98/27/ ES a 2002/65/ES  a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“). 

• Výkladové usmernenie smernice o nekalých obchodných praktikách 23. 

 

Transpozícia smernice o nekalých obchodných praktikách na  vnútroštátnej úrovni: 

Konečný termín transpozície: 12/06/2007 

 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 

 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov  

 Zákon č. 648/2007 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

 Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 Zákon č. 199/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 Zákon č. 307/2018 Z. z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní 
energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

• Na vnútroštátnej úrovni bola Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 406/2008 Z.z. 
zriadená Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých 
obchodných praktík predávajúcich. Komisia posudzuje podnety od občanov na nekalé 
obchodné praktiky a všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú podľa nich v rozpore so 
zákonom , prípadne koná z vlastného podnetu.  V rámci svojej činnosti Komisia podáva aj 
podnety na spotrebiteľské organizácie, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania 
v mene spotrebiteľov. Oznamy o sťažnostiach spotrebiteľov a podnetoch komisie sú 
zverejňované na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR tu: 
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-

 
23 
 � Pracovný dokument útvarov Komisie o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách, 
ktorý je sprievodným dokumentom k oznámeniu Komisie Európskeho parlamentu Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a výboru regiónov, komplexný prístup k stimulácii cezhraničného elektronického obchodu pre 
európskych občanov a podniky- SWD/2016/0163 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:146648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:146648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:146648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:152762
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:152762
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:152762
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:152762
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:152762
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:153235
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:221034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:221034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:221034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:221034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:273094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:273094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:273094
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-spotrebitelov.aspx
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spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-spotrebitelov.aspx 

 

Doplňujúca dokumentácia: 

• Správa Európskej komisie o uplatňovaní smernice. 
• Oznámenie Európskej komisie o uplatňovaní smernice.  

4.3 Smernica o právach spotrebiteľov (CRD)   

• Smernica 2011/83/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 25. októbra 2011 o právach 
spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/ EHS a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES  

• Usmerňovací dokument EÚ o smernici o právach spotrebiteľov 

          

         Transpozícia smernice o právach spotrebiteľov na  vnútroštátnej úrovni: 

Konečný termín transpozície: 13/12/2013 

 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  

 Zákon č. 509/1991 Zb., ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník  

 Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o 
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  

 Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 
128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.  

 Zákon č. 150/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 199/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Oznamy-o-staznostiach-spotrebitelov.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_en_0_updated_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:21926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:21932
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:34758
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:34758
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:28245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:28245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:28245
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22948
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22948
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:146648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:146648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:195581
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:215860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:215860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:215860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:221034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:221034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:221034
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doplnení niektorých zákonov  

 Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách  

 

cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Doplňujúca dokumentácia:  

• Vzorové dokumenty týkajúce sa digitálnych produktov viď.   
• Prehľad hlavných faktov k smernici o právach spotrebiteľov je k dispozícií  tu (v EN). 

 
4.4. Smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách 

Smernica 1999/44/ES Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja 
spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar.  

 

Transpozícia smernice o predaji spotrebného tovaru a zárukách : 

Konečný termín transpozície: 01/05/2004 

 Zákon č. 150/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

Doplňujúca dokumentácia:  

 Právne záruky a obchodné záruky na spotrebný tovar v EÚ, na Islande a v Nórsku „Stoja za 
to?“ – Správa siete ECC-NET (aktualizovaná v apríli 2019). 

• Záruka a vrátenie - praktické informácie.  

 
4.5. Právne odkazy na nové smernice: Omnibus, Digitálny obsah a Smernicu o 
predaji tovaru 

Nová smernica Omnibus 

Smernica (EU) 2019/2161 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)z 27. novembra 2019, ktorou sa 
menia smernica Rady 93/13/EHS  a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ ES, 2005/29/ES 
a 2011/83/EÚ, ak ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany 
spotrebiteľa. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:221034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:260294
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:260294
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:260294
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0044
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22948
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=NIM:22948
https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/REPORT-_GUARANTEE/garanties_update_2019.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
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Nová smernica o digitálnom obsahu (DCD)  

Smernica (EU) 2019/770 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 20. mája 2019 o určitých aspektoch 
týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb. 

Nová smernica o predaji tovaru (ďalej len SoG) 

Smernica (EU) 2019/771 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 20. mája 2019 o určitých aspektoch 
týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 
2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES. 

 

5. PRÍSLUŠNÁ JUDIKATÚRA 

5.1. Databáza nekalých obchodných praktík 

Príloha 1 k usmerneniu o vykonávaní/uplatňovaní SMERNICE 2005/29/ES o nekalých obchodných 
praktikách (2016) poskytuje zoznam všetkých príslušných judikatúr EÚ týkajúcich sa nekalých 
obchodných praktík. 

 

5.2. Databáza smernice o neprijateľných zmluvných podmienkach 

Príloha 1 k výkladovému usmerneniu k vykonávaniu smernice poskytuje zoznam všetkých 
príslušných judikatúr EÚ týkajúcich sa nekalých zmluvných podmienok. 

 

5.3. Dokumentácia Európskeho súdneho dvora o prípadoch spotrebiteľského práva 

V roku 2018 vydal Európsky súdny dvor publikáciu  (v EN), ktorá sa odvoláva na  hlavné prípady v 
oblasti spotrebiteľského práva (UCTD, UCPD atď.) 

 

6. ČO MÔŽU SPOTREBITELIA UROBIŤ, AK MAJÚ PROBLÉM?   

6.1. Spotrebiteľské združenia 

V prípade sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi zohrávajú spotrebiteľské združenia 
mimoriadne dôležitú úlohu. Zoznam vnútroštátnych 
spotrebiteľských orgánov podľa krajín nájdete na tomto odkaze 
viď. 

 

6.2. Európske spotrebiteľské centrum (ECC-NET)  

ECC-NET je sieť spotrebiteľských centier, ktoré majú 
kompetenciu  riešiť  cezhraničné problémy medzi 
spotrebiteľom a predávajúcim. V každom členskom štáte EÚ,  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.323.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:323:TOC
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/qd-05-17-118-en-n.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/our-partners-consumer-issues/national-consumer-bodies_fr
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plus v Nórsku a na Islande existuje jedno Európske spotrebiteľské centrum (ECC). Zoznam všetkých 
ECC je k dispozícii tu.  

 

6.3. Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu pred súdmi a európske konanie vo 
veciach s nízkou hodnotou sporu (ESCP- European Small Claim Procedure)  

V mnohých krajinách vo veciach nízkej hodnoty sporu môžu spotrebitelia v sporoch s predávajúcimi 
využiť konanie pre nízku hodnotu sporu. Tieto konania sú zvyčajne lacnejšie a rýchlejšie ako bežné 
súdne konania. Ako môžu spotrebitelia takéto  konanie s nízkou hodnotou využiť? Obvykle existuje 
horná hranica hodnoty pohľadávky.  

V legislatíve Slovenskej republiky nie je osobitne upravené konanie vo veciach s nízkou hodnotou 
sporu.  

 

Ak je predávajúci v zahraničí, spotrebiteľ môže využiť európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je zjednodušené súdne 
konanie založené na štandardizovanom formulári, ktorý je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viď: 28 
jazykov EÚ. Cieľom je zjednodušiť a urýchliť vymoženie cezhraničných pohľadávok do výšky 5 000 
EUR. Tento postup je k dispozícii vo všetkých členských štátoch EÚ okrem Dánska. 

 Odkaz na právny predpis: 
o Nariadenie (ES) č. 861/2007 Európskeho parlamentu a Rady z 11. júla 2007, ktorým 

sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. 
o Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2012 o 

právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 
(prepracované znenie) – tzv. „Brusel I“. 

 Ako nájdete príslušný súd a aké budú trovy konania v vašej krajine?  
o Nástroj, ktorý vám pomôže zistiť, na ktorý príslušný súd sa máte obrátiť najdete  tu. 
o Nástroj, ktorý vám pomôže zistiť trovy konania vo vašom štáte najdete tu.  

 
 K dispozícii je doplňujúca dokumentácia o ESCP (Praktická príručka pre aplikáciu ESCP, 

infografika pre spotrebiteľov, leták pre odborníkov s právnickým vzdelaním,  a pod.) viď. 

 

6.4. Orgány verejnej moci 

V niektorých prípadoch môžu spotrebitelia podať sťažnosť vnútroštátnym verejným orgánom, 
napríklad orgánom trhového dozoru alebo regulačným orgánom v konkrétnych odvetviach. Nie 
všetky úrady však prijímajú sťažnosti  spotrebiteľov - jednotlivcov. Úrady sa tiež nezaoberajú 
opravnými prostriedkami: napr. príslušný úrad by mohol uvaliť sankciu na spoločnosť za nekalé 
praktiky, ale neuvedie, či má spotrebiteľ nárok na náhradu škody a v akej výške. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do?clang=en
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do?clang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007R0861-20170714
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32012R1215
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_concerning_small_claims_procedure-306-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-en.do
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Ak je porušovanie práv spotrebiteľa rozšírené aj na viaceré krajiny EÚ, orgány týchto krajín 
spolupracujú a navzájom si pomáhajú pri vyšetrovaní prostredníctvom špeciálnej siete s názvom 
Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

 

 Odkaz na právny predpis: 

Nariadenie (EÚ) 2017/2394 Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi 
vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Text s významom pre EHP). 

 

6.5. Orgány alternatívneho riešenia sporov  (ARS) a platforma online riešenia sporov 
(ORS) 

Alternatívne riešenie sporov môže byť pre jednotlivých spotrebiteľov efektívnym spôsobom riešenia 
sporov s predajcom a tiež vhodným spôsobom ako dosiahnuť nápravu. Vo všetkých krajinách EÚ 
existujú orgány ARS, ktoré sú vytvorené špeciálne na to, aby  uľahčili a znížili finančnú záťaž pri 
riešení problémov spotrebiteľov. 

 

Orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS) 

Definícia: Alternatívne riešenie sporov (ARS) je mimosúdny proces riešenia sporov medzi 
spotrebiteľom a predajcom za asistencie orgánov ARS. 

 Odkaz na právny predpis: 

Smernica 2013/11 / EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES. Aktuálny 
zoznam dostupných orgánov ADR/ARS môžete nájsť  tu (klasifikované podľa krajiny).   

Platforma online riešenia sporov (ORS) 

Definícia: Online platforma na riešenie sporov je oficiálna webová stránka EÚ, ktorú spravuje 
Európska komisia. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť spotrebiteľom a predávajúcim nájsť mimosúdne 
riešenie sporu. Platforma ORS navrhnutá na uľahčenie komunikácie medzi spotrebiteľmi, 
predávajúcimi a orgánmi ARS. 

 Odkaz na právny predpis: 

Nariadenie (EÚ) č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2013 o riešení 
spotrebiteľských sporov online a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 
2009/22/ES. Celý zoznam kontaktných miest pre ORS je k dispozícii tu.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0524
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.odrList#inline-nav-3


21 

 

Národné kontaktné miesto - Slovensko 

MLYNSKÉ NIVY, 44/A, 827 15 BRATISLAVA, SLOVENSKO 

TELEFÓN : 00421 2 4854 2019, FAX : 00421 2 4854 1627 

E-MAIL : INFO@ESC-SR.SK 

 

6.6. Konanie na všeobecnom súde 

Spotrebitelia môžu vždy využiť možnosť konania na vnútroštátnych súdoch, pretože prístup k 
spravodlivosti je ich základným právom. V praxi sa však na súdy obracia veľmi nízky počet 
spotrebiteľov, nakoľko súdne konanie býva zvyčajne veľmi zdĺhavé a finančne náročné. 

 

7.  ĎALŠIE ZAUJÍMAVÉ NÁSTROJE: DATABÁZY JUDIKATÚR EÚ 

V tomto zozname nájdete rôzne odkazy na databázy, ktoré vám pomôžu rýchlo nájsť vhodnú 
judikatúru(resp. súvisiace prípady): 

 Databáza Európskeho súdneho dvora (Curia) dostupná vo všetkých jazykoch EÚ - viď.  
 Databáza Eur-Lex: právna databáza Európskej únie: judikatúra EÚ vo všetkých úradných 

jazykoch EÚ vrátane judikatúry z obdobia pred 17. 6. 1997 - viď 
 Databáza JURIFAST: databázu JURIFAST prevádzkuje Asociácia štátnych rád a najvyšších 

správnych jurisdikcií Európskej únie (ACA Europe), táto databáza obsahuje predbežné 
rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a závažné prejudiciálne otázky súdov členských 
štátov EÚ (používaný jazyk databázy je angličtina a francúzština) –  viď.  

 Databáze judikatúry JURE: databáza vytvorená Európskou komisiou, obsahuje judikatúru o 
právomoci v občianskych a obchodných veiaciach a  o uznávaní a výkone rozsudkov v inom 
štáte, ako je štát, v ktorom bol rozsudok vydaný. Patrí sem judikatúra k príslušným 
medzinárodným dohovorom (napr. Bruselský dohovor z roku 1986, Luganský dohovor z roku 
1988, ako aj judikatúra EÚ a členských štátov). 

mailto:info@esc-sr.sk
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=3182802
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This document has been produced under a service contract with the European Commission. The 
content of it represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
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