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 Občiansky zákonník  

 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 

 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 

 Zákon č. 391/2015 Z. z.  o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, zákon 
č.  335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní 

 Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (konanie o abstraktnej kontrole 
neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík) 

 Tzv. sektorová úprava v osobitných právnych predpisoch  

o Finančné služby (spotrebiteľské úvery, úvery na bývanie, finančné služby na diaľku...) 

o Služby v cestovnom ruchu (timesharing, zájazdy) 

o Predpisy obsahujúce normy spotrebiteľského práva (sieťové odvetvia, elektronické 
komunikácie, poštové služby...) 
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Občiansky zákonník  
 

 § 52 - 54 

– Definícia spotrebiteľskej zmluvy 

– Neprijateľné zmluvné podmienky (transpozícia smernice 93/13/EHS) 

– Základné súkromnoprávne princípy ochrany spotrebiteľa 

• Ustanovenia OZ o spotrebiteľských zmluvách sa použijú vždy, ak je to na prospech 
spotrebiteľa (vylúčená aplikácia Obchodného zákonníka) 

• Spotrebiteľ sa nemôže vopred vzdať svojich práv 

• Zmluvné podmienky sa nemôžu odchýliť od ustanovení zákona 

• V pochybnostiach platí výklad priaznivejší pre spotrebiteľa 

• Predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť zmluvy, veľkosť písma 
stanovuje nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. (1,9 mm) 
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Občiansky zákonník  
 

 § 612 - 627 

– Osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy) 

– Transpozícia smernice 1999/44/ES o zárukách na spotrebný tovar 

– Čiastočná transpozícia smernice 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov 

• Povinnosť predávajúceho dodať tovar / kupujúceho prevziať objednaný tovar  

• Ak sa nedohodnú inak, predávajúci je povinný dodať tovar bezodkladne, najneskôr však 
do 30 dní 

• Ak tovar nedodá ani v dodatočnej primeranej lehote -> právo odstúpiť od zmluvy 

• Osobitne dôležité dodanie v určenej lehote alebo určený deň -> právo odstúpiť od zmluvy 

• Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú 
s popisom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj 
všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci 

• Akosť, množstvo, miera hmotnosť, bez vád -> zodpovednosť za vady 
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Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 
 

 Všeobecná úprava ochrany spotrebiteľa v SR (lex generalis pre oblasť 
predaja tovarov a poskytovania služieb spotrebiteľom) 

– Vymedzenie základných práv spotrebiteľov a povinností predávajúcich 

– Nekalé obchodné praktiky (úplná transpozícia smernice 2005/29/ES) 

– Predzmluvné informácie pri predaji inom ako je predaj na diaľku a mimo 
prevádzkových priestorov, zákaz účtovania poplatkov za použitie platobného 
prostriedku, dodatočné platby (čiastočná transpozícia smernice 2011/83/EÚ) 

– Postavenie orgánov verejnej správy, PO založených na ochranu spotrebiteľa,     
Komisia na posudzovanie neprijateľných podmienok a nekalých obchodných praktík 

– Dohľad a sankcie 
 

 Nedostatky z pohľadu transpozície smernice 2005/29/ES 

– Takmer doslovné prevzatie smernice na úkor zrozumiteľnosti 

– Terminologická nedôslednosť (napr. produkt/výrobok) 

– Drobné významové odchýlky spôsobené mechanickým prevzatím smernice 

– Nepresný preklad smernice premietnutý aj do textu zákona 
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Zákon č. 102/2014 Z. z.  
 

 Predaj tovarov a poskytovanie služieb na diaľku a mimo prevádzkových 
priestorov predávajúceho 

– Základný právny predpis upravujúci povinnosti predávajúcich pri predaji na diaľku a 
mimo prevádzkových priestorov (transpozícia smernice 2011/83/EÚ) 

– V zásade komplexná úprava vrátane ustanovení súkromnoprávnej povahy 
(predzmluvné informácie, odstúpenie od zmluvy) 

– Niektoré ustanovenia premietnuté aj do osobitných právnych predpisov (zákon č. 
251/2012 Z. z. o energetike) 

– Úprava predaja mimo prevádzkových priestorov rozšírená o ustanovenia týkajúce sa 
tzv. predajných akcií 

 

 Nedostatky z pohľadu transpozície smernice 2011/83/EÚ 

– Nový, samostatný zákon s množstvom odkazov na osobitné predpisy 

– Rozšírený/zúžený rozsah pôsobnosti, chýbajúca transpozícia niektorých ustanovení 

– Jazykové nepresnosti 

– Gold plating 
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 Roztrieštenosť právnej úpravy 
– Neprehľadnosť 

– Nejasnosť vzájomných vzťahov, aplikačné problémy 
 

 Nesystémovosť 
– Absencia koncepčnosti pri preberaní európskej legislatívy 

– Terminologická nejednotnosť 

– Početné novelizácie a čiastkové zmeny nekorešpondujúce s ostatnou úpravou prijaté 
bez širšej spoločenskej diskusie 

 

 Transpozičné deficity 
– Chýbajúci dôraz na zrozumiteľnosť právnej úpravy 

– Jazykové nepresnosti 
 

 Potreba zmodernizovať a aktualizovať spotrebiteľskú legislatívu 
– Dynamický vývoj trhu, nové modely podnikania 

– Evidence-based policy 
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 Východiská 

– Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka z roku 2009: ponechanie  úpravy 

spotrebiteľských zmlúv v novom OZ? 

– Stratégia spotrebiteľskej politiky SR na roky 2014-2020 

– Uznesenie Súdnej rady SR z 24.6.2015 

– Závery predsedníctva Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva z 13.1.2016 
 

 Vízia 

– Kodifikácia dôležitých predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa na horizontálnom 
princípe 

– Čiastočné odstránenie fragmentácie 

– Prehľadnejšia a modernejšia právna úprava 

– Zefektívnenie dohľadu nad dodržiavaním povinností 
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 Termín 

– Do 31.12.2016 predložiť na rokovanie vlády SR legislatívny zámer 
Spotrebiteľského zákonníka 

– Príprava paralelne s prácou Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva     
(nový Občiansky zákonník do konca roka 2018?) 

– Rok 2017: Analýzy 

– regulačné zaťaženie podnikateľov vyplývajúce z predpisov na ochranu spotrebiteľa s 
osobitným zameraním na prípady neodôvodneného gold plating-u  

– inštitucionálne zabezpečenie a pôsobnosť subjektov participujúcich na ochrane 
spotrebiteľa, analýza trhového dohľadu v SR 

 

 Problematické otázky 

– Spotrebiteľský zákonník vs Občiansky zákonník 

– Súkromnoprávna a verejnoprávna, hmotnoprávna aj procesnoprávna úprava v 
jednom kódexe 

– Sektorové právne úpravy a predpisy s dosahom na postavenie spotrebiteľa 

    >> Komplexnosť  Spotrebiteľského zákonníka? 
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 Legislatívny zámer Spotrebiteľského zákonníka 
 

Základné zásady 

I. Všeobecné ustanovenia 

 Predmet a rozsah pôsobnosti  

 Vymedzenie základných pojmov 

 Základné práva spotrebiteľa a povinnosti obchodníka 

 Ochrana spotrebiteľa pred nebezpečnými tovarmi a službami 

 Nekalé obchodné praktiky 

 Predajné akcie 
 

II. Spotrebiteľské zmluvy 

 Všeobecné ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách 

 Neprijateľné zmluvné podmienky 

 Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa 

 Spotrebiteľská kúpna zmluva a zmluva o službách 

 Zmluvy uzatvorené na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov 

 Zmena spotrebiteľskej zmluvy 

 Súlad so zmluvou a so zákonom 

 Prostriedky nápravy 
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 Legislatívny zámer Spotrebiteľského zákonníka 
 

III. Zodpovednosť za vady a reklamačné konanie 
 

IV. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 

 Subjekty  ARS 

 Podmienky zápisu do zoznamu subjektov ARS 

 Postup pri alternatívnom riešení sporu 

V.  Presadzovanie práv spotrebiteľov 

 Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných 
praktík  

 Spotrebiteľské organizácie 

 Kolektívna ochrana spotrebiteľských práv 
 

VI. Orgány verejnej správy, dohľad a sankcie 

 Orgány verejnej správy 

 Dohľad 

 Správne delikty a sankcie 
 

VII. Spoločné, prechodné a  záverečné ustanovenia 
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Ďakujem za pozornosť  

 
 

    Ivana Kopčanová 

tel: +4212 4854 2415 

e-mail: kopcanova@mhsr.sk 

 


