Pripomienky členov Americkej obchodnej komory v SR k návrhu zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa
19 zásadných
č.

Pripomienka k:

1.

Systému pokút

Text pripomienky:

Typ
pripomienky:
Z – zásadná
O - obyčajná
Požadujeme obmedziť hornú hranicu navrhovaných pokút a ich zrovnoprávnenie práve na hodnotách, Z
ktoré sa navrhujú pre subjekty, ktoré vykazujú nulový alebo minimálny obrat.
Odôvodnenie:
Súčasný návrh riešenia pokút je neprimeraný a môže byť veľmi jednoducho zneužitý k likvidácii
podnikateľov a konkurencie. Taktiež, rozdelenie určenia zisťovania pokút povedie k tomu, že
podnikatelia budú navyše podporovaní v kreativite výkazníctva a jeho optimalizácii za účelom
vykazovania minimálnych obratov v činnostiach, ktoré môžu byť predmetom sankcionovania. V
konečnom dôsledku na uvedené doplatia len poctivý podnikatelia a doplatí na to celková dôveryhodnosť
podnikateľského prostredia. Rovnako, návrhy ustanovení o pokutách nie sú stratifikované čo do
závažnosti porušení a výšky sankcie a teda jej stanovenie je na úvahe orgánu dohľadu, resp. jeho
príslušných zamestnancov, čo pri potenciálnych výškach finálnych sankcii v podmienkach SR vytvára
výraznú živnú pôdu pre korupciu na ktorú opäť doplatia poctiví podnikatelia.

2.

Návrhu zákona Žiadame prehodnotiť a odstrániť duplicity oprávnení orgánov dohľadu, ako aj vzťahy medzi týmto Z
ako celku
zákonom a špeciálnymi zákonmi, akým je napríklad Zákon o elektronických komunikáciách, ktorý tiež
rieši ochranu spotrebiteľa.
Odôvodnenie: Duplicita oprávnení orgánov dohľadu podľa osobitných predpisov a tohto zákona vyplýva
napr. z úpravy kontrolného nákupu, ktorý je upravený v ust. § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 128/2002 Z.z a
tiež v ust. § 8 navrhovaného zákona (navrhovaným zákonom sa fakticky kopírujú stanovenia o
kontrolnom nákupe do zákona č. 128/2002 Z.z). Vyvstáva otázka, ustanovenia ktorého právneho
predpisu sa aplikujú, ako sa budú riešiť príp. rozpory alebo odchýlky pri rovnakých/obdobných
ustanoveniach osobitného zákona upravujúceho dozor v oblasti ochrany spotrebiteľa a ustanoveniach
navrhovaného zákona. Navrhujeme, aby boli riadne zanalyzované všetky takéto osobitné zákony a

právna úprava vo veci dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa bola upravená jednotne (odstránenie
duplicitných ustanovení, resp. obdobných ustanovení, ktoré riešia ten istý právny inštitút – kontrolný
nákup, záznam o kontrole, predbežné/záväzné/ochranné a iné opatrenia, právomoci orgánov dozoru a
kontrolných osôb a pod.) a odstránila sa tak duplicitná úprava rovnakých objektov regulácie.
Podnikateľom okrem právnej neistoty hrozí napríklad potenciálna duplicita pokút, keďže v jednej
veci môže konať SOI aj Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pre
predvídateľnosť podnikateľského prostredia, ale aj vymožiteľnosť práva vo všeobecnosti, považujeme
za nevyhnutné mať jednoznačné a jasné pravidlá.
3.

§3 ods.3

Navrhujeme do zákona zakomponovať ustanovenie, ktoré uloží orgánom dohľadu na svojom webovom Z
sídle zverejniť online formulár/formulár na stiahnutie za účelom fyzického odoslania, obdobne ako je to
pri návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu. Formulár bude akýmsi vzorom podania, kde budú aj
príkladmo uvedené konania predávajúceho/poskytovateľa služieb, ktorými bolo z pohľadu spotrebiteľa
zasiahnuté do jeho práv a právom chránených záujmov.
Odôvodnenie:
V praxi sa stretávame s tým, že spotrebiteľ sa pre nedostatok vedomostí, schopností alebo možností nevie
brániť vo svojich právach, do ktorých mu bolo konaním predávajúceho/poskytovateľa služieb zasiahnuté
(napr. pri nekalých praktikách a agresívnom predaji mimo prevádzkových priestorov dodávateľa).
Spotrebiteľ nevie, ako má formulovať podnet, komu ho adresovať a pre domnelú náročnosť takéhoto
riešenia sa uchyľuje k nečinnosti. Naši zákazníci sa takto oklamaní nekalým správaním konkurencie
obracajú na nás, pôvodných dodávateľov služieb. Z titulu nemožnosti poskytovať poradenstvo, ktoré má
charakter právneho poradenstva, zákazníkovi nemôžeme poskytnúť účinné nástroje na jeho mimosúdnu
obranu. Existenciou online možnosti podať podnet, resp. vzorov podnetov by sa z nášho pohľadu výrazne
pomohlo spotrebiteľovi brániť svoje práva.

4.

§ 7 ods. 2

Odsek navrhujeme upraviť nasledovne:
(2) Osoby podľa odseku 1 sú povinné poskytnúť na žiadosť orgánu dohľadu úplné, správne a pravdivé
vysvetlenia, informácie, údaje a dokumenty, ktoré majú k dispozícii. Vysvetlenia, informácie, údaje a
dokumenty sa poskytujú bezodplatne vo forme, jazyku a lehote určenej orgánom dohľadu.
Odôvodnenie: Ide o oprávnenie, ktoré je nad rámec nariadenia 2017/2394, ktoré garantuje právo
obchodníkovi komunikovať v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom je usadený.

Z

5.

§ 7 ods. 4

Odsek navrhujeme doplniť nasledovne:

Z

(4) Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu odobrať na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom
rozsahu doklady, dokumenty, iné písomnosti a hmotné nosiče dát potrebné na výkon dohľadu, ak
nemožno vyhotoviť ich kópie počas výkonu dohľadu.
Odôvodnenie: Nevidíme relevantný dôvod na to, aby orgán dohľadu odoberal v návrhu zákona
stanovené písomnosti v prípade, ak možno účel kontroly dosiahnuť inak, vyhotovením ich kópií, ak to
umožňujú podmienky pri výkone kontroly. Odoberanie písomností by malo predstavovať oprávnenie
„ultima ratio“, pokiaľ účel nemožno dosiahnuť inak. Uvedeným by sa mohlo predísť prípadnému riziku
straty písomností na strane orgánu dohľadu, a tým poškodeniu dohliadaného subjektu napr. tým
spôsobom, že tento by nevedel hodnoverne preukázať skutočnosti obsiahnuté v písomnostiach na účely
súdneho alebo iného správneho konania (napr. preukázať uzavretie zmluvy, dodatku a pod.).
6.

§ 7 ods. 7

Odsek navrhujeme doplniť nasledovne:

Z

(7) Orgán dohľadu je povinný zabezpečiť ochranu informácií, dokladov, dokumentov, iných písomností
a hmotných nosičov dát, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu bankového tajomstva, daňového
tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iných informácií utajovaných alebo
chránených povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.41) Porušením tejto povinnosti nie je
poskytnutie týchto informácií a podkladov na plnenie úloh orgánov dohľadu a pri spolupráci podľa
osobitného predpisu.42) Orgán dohľadu rovnako zabezpečí dôvernosť poskytnutých informácií, ktoré
dohliadajúci subjekt označil za predmet obchodného tajomstva.
Odôvodnenie: Obchodné tajomstvo by malo rovnako požívať ochranu a dôvernosť, preto navrhujeme
rozšíriť ochranu aj na túto kategóriu dôverných informácií.
7.

§ 7 ods. 9

Do § 7 navrhujeme doplniť o nový ods. 9 nasledovne:
(9) Informácie alebo podklady získané orgánom dohľadu môže orgán dohľadu použiť iba na plnenie
úloh podľa tohto zákona.
Odôvodnenie: V záujme právnej istoty, navrhujeme explicitne zakotviť zásadu obmedzenia použitia
získaných údajov len na účely dohľadu.

Z

8.

§ 8 ods. 4

Odsek navrhujeme doplniť nasledovne:

Z

(4) Zmluva uzavretá počas kontrolného nákupu sa oznámením podľa odseku 3 zrušuje od začiatku.
Orgán dohľadu a dohliadaný subjekt sú povinní vrátiť si plnenia poskytnuté podľa zmluvy do 15 dní odo
dňa oznámenia podľa odseku 3; to neplatí, ak predmet kontrolného nákupu zanikol alebo bol
znehodnotený, alebo ak bola predmetom kontrolného nákupu služba, ktorá bola dohliadaným subjektom
poskytnutá a dohliadanému subjektu by vrátením plnenia vznikla škoda. Tým nie je dotknuté právo na
náhradu škody a požadovanie peňažnej náhrady zo strany dohliadaného subjektu, ak by v dôsledku
nevrátenia plnenia bola na strane dohliadaného subjektu spôsobená ujma. Ak bola služba poskytnutá
čiastočne a dohliadanému subjektu by vrátením celého poskytnutého plnenia vznikla škoda, vráti
dohliadaný subjekt orgánu dohľadu pomernú časť poskytnutého plnenia.
Odôvodnenie: Nevrátenie vzájomne poskytnutých plnení nemusí byť postačujúcim a spravodlivým
usporiadaním zrušeného zmluvného vzťahu v situácií kedy protiplnenia neboli vo vzájomnej korelácií,
napr. predaj sa uskutočnil na splátky a kúpna cena nebola uhradená.
9.

§ 9 ods. 3

Odsek navrhujeme upraviť nasledovne:

Z

(3) Orgán dohľadu doručí zápisnicu podľa odseku 2 dohliadanému subjektu a určí lehotu, ktorá nesmie
byť kratšia ako päť tri pracovných dní od doručenia zápisnice, na podanie písomného vyjadrenia k
obsahu zápisnice.
Odôvodnenie: Trojdňovú lehotu na podanie písomného vyjadrenia k obsahu zápisnice považujeme za
príliš krátku. Treba tu zohľadniť čas, za ktorý sa dostane zápisnica o úkone dohľadu k príslušnému útvaru
dohliadaného subjektu, ktorý je oprávnený sa danou úlohou zaoberať (preštudovanie zápisnice, zváženie
podania písomného vyjadrenia a jeho následná príprava). Taktiež je relevantné, že pokiaľ bude zápisnica
doručená príslušnému útvaru dohliadaného subjektu napr. v piatok alebo deň pred štátnym sviatkom, táto
lehota sa do značnej miery skráti (v dôsledku dňa pracovného pokoja alebo štátneho sviatku), až do takej
miery, že dohliadanému subjektu zostane na vyjadrenie menej ako jeden pracovný deň.
10. §10 ods. 1

Odsek navrhujeme doplniť nasledovne:
(1) Orgán dohľadu môže vydať predbežné opatrenie, ak hrozí závažná ujma na kolektívnych záujmoch
spotrebiteľov, ktorým dohliadanému subjektu nariadi, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo
strpel, alebo ktorým nariadi zabezpečenie veci potrebnej na vykonanie dôkazov.

Z

Odôvodnenie: Nariadenie 2017/2394 oprávňuje na vydanie predbežného opatrenia len v prípade, ak
existuje riziko závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov. Navrhujeme preto, aby táto
podmienka zostala zachovaná.
11. §10 ods. 6

Navrhujeme upraviť lehotu na podanie námietok na 5 pracovných dní

Z

Odôvodnenie:
Päťdňovú lehotu na podanie písomnej námietky k obsahu predbežného opatrenia považujeme za príliš
krátku. Treba tu zohľadniť čas, za ktorý sa dostane predbežné opatrenie k príslušnému útvaru
dohliadaného subjektu, ktorý je oprávnený sa danou úlohou zaoberať (preštudovanie predbežného
opatrenia, zváženie podania písomnej námietky a jej následná príprava). Taktiež je relevantné, že pokiaľ
bude predbežné opatrenie doručené príslušnému útvaru dohliadaného subjektu napr. v piatok alebo deň
pred štátnym sviatkom, táto lehota sa do značnej miery skráti (v dôsledku dňa pracovného pokoja alebo
štátneho sviatku), až do takej miery, že dohliadanému subjektu zostanú na vypracovanie písomnej
námietky približne dva pracovné dni.
12. §10 ods. 7

Navrhujeme, aby o námietkach nerozhodoval orgán dohľadu, ale odvolací orgán/nadradený/orgán.

Z

Odôvodnenie:
Navrhované ustanovenie vylučuje akúkoľvek dvojinštančnosť konania o námietkach proti rozhodnutiu o
uložení predbežného opatrenia.
13. §11 ods. 1

Navrhujeme odsek doplniť nasledovne:
(1) Ak v dôsledku porušenia povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa dochádza k poškodzovaniu
kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo poškodzovanie kolektívnych záujmov spotrebiteľov
bezprostredne hrozí a účel nemožno dosiahnuť inak a v dôsledku porušenia hrozí závažná ujma na
kolektívnych záujmoch spotrebiteľov, orgán dohľadu je oprávnený vyzvať dohliadaný subjekt, aby
odstránil alebo zmenil obsah uverejnený na online rozhraní, zamedzil prístup spotrebiteľov k online
rozhraniu alebo uverejnil upozornenie pre spotrebiteľov pristupujúcich k online rozhraniu.
Odôvodnenie: Nariadenie 2017/2394 oprávňuje na vydanie predbežného opatrenia len v prípade, ak
existuje riziko závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov. Navrhujeme preto, aby táto
podmienka zostala zachovaná.

Z

14. § 11 ods. 15

Navrhujeme odsek doplniť nasledovne:

Z

(15) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti alebo registračná autorita pre doménu najvyššej
úrovne .sk podľa odseku 10 písm. b) sú povinní vykonať opatrenie podľa odseku 10 písm. f) a odseku 12
v rozsahu v akom je to technicky možné bezodkladne po doručení príkazu súdu, ak v ňom nie je určené
inak.
Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme zapracovať z dôvodu, ak súdny príkaz bude smerovať voči
nesprávnemu poskytovateľovi služieb alebo voči poskytovateľovi služieb namiesto registračnej autority
pre doménu najvyššej úrovne .sk, resp. naopak. V takomto prípade nebude povinný subjekt vedieť splniť
uvedené opatrenie vymedzené v súdnom príkaze z titulu objektívnej technickej nemožnosti plnenia.
15. § 11 ods. 16

Navrhujeme odsek doplniť nasledovne:

Z

(16) Náklady spojené s registrovaním domény podľa odseku 12 uhrádza poskytovateľovi služieb
informačnej spoločnosti alebo registračnej autorite pre doménu najvyššej úrovne .sk podľa odseku 10
písm. b) orgán dohľadu podľa odseku 10 písm. c) do času, kým orgán dohľadu bude považovať
registráciu domény orgánom dohľadu za opodstatnenú a nepožiada poskytovateľa služby informačnej
spoločnosti alebo registračnú autoritu pre doménu najvyššej úrovne .sk o jej zrušenie.
Odôvodnenie: Uvedené doplnenie navrhujeme za účelom upresnenia a sprecizovania daného
ustanovenia.
16. § 11, ods. 22

Navrhujeme § 11 doplniť o nový odsek nasledovne:
(22) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti alebo registračná autorita pre doménu najvyššej
úrovne .sk, ktorému je príkaz súdu podľa odseku 2 adresovaný, nezodpovedá za škodu spôsobenú
výkonom opatrení podľa tohto príkazu.
Odôvodnenie: Doplnenie tohto ustanovenia považujeme za zásadné z hľadiska dodržania zásady právnej
istoty. Pre porovnanie poukazujeme na ust. § 41 ods. 4, 6 a 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, kde je obdobne konštruované vyvinenie sa podniku za zodpovednosť za škodu
spôsobenú výkonom žiadosti orgánu činného v trestnom konaní zablokovaním prístupu k číslam alebo
službám poskytovaným prostredníctvom určitých čísel a zadržaním platieb za prepojenie alebo iné

Z

služby, resp. za zamedzenie prístupu k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze súdu alebo
zablokovaním prístupu k číslu na službu so zvýšenou tarifou s využitím hovoru, na ktoré je
prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačného zariadenia poskytovaná
zakázaná ponuka, alebo k zakázanej ponuke poskytovanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej
siete a telekomunikačných zariadení s využitím krátkych textových správ zasielaných na číslo na službu
so špeciálnym číslovaním so zvýšenou tarifou. Ak teda zákonodarca v inom právnom predpise upravuje
inštitút exkulpácie pre obdobné prípady, považujeme za relevantné aplikovať rovnaký inštitút aj pre
prípady opatrení, ktoré budú predmetom súdneho príkazu podľa § 11 odseku 2 navrhovaného zákona.
17. § 13 ods. 4

Navrhujeme § 13 ods. 4 doplniť nasledovne:

Z

(4) Prílohou vyhlásenia podľa odseku 2 je čestné vyhlásenie osoby podľa odseku 2 písm. e), že
spolupracuje pri prijatí alebo plnení dobrovoľného opatrenia, ak dochádza k spolupráci podľa odseku 2
písm. e).
Odôvodnenie: Z logiky veci je zrejmé, že dohliadaný subjekt môže ako prílohu k vyhláseniu podľa § 13
ods. 2 priložiť čestné vyhlásenie len v tom prípade, ak pri prijatí alebo plnení dobrovoľného opatrenia
spolupracuje so subjektom uvedeným v § 13 ods. 2 písm. e). Z opatrnosti a pre posilnenie právnej istoty
navrhujeme túto podmienku zapracovať do § 13 ods. 4. Inak by hrozilo, že orgán dohľadu by mohol
v každom prípade vyžadovať predmetnú spoluprácu.
18. § 15 ods. 4

Navrhujeme § 15 ods. 4 pozmeniť nasledovne:
(4) Oznámením podľa odseku 1 sa prerušuje lehota na začatie konania vo veci samej a lehota na uloženie
sankcie a začínajú plynúť nové premlčacie lehoty.
Odôvodnenie: Začiatok plynutia novej premlčacej lehoty nepovažujeme za dôvodný. Bežná procesná
prax pre takéto prípady počíta so spočívaním premlčacej lehoty. Zánik pôvodných premlčacích lehôt (na
začatie konania vo veci samej, ako ja na uloženie sankcie) a začatie plynutia nových lehôt považujeme
za nespravodlivé. Takýto postup by bol z hľadiska počítania lehôt nepriaznivejší pre dohliadaný subjekt,
ktorý (i) opakovane neporušil tú istú povinnosť v oblasti ochrany spotrebiteľa, za porušenie ktorej by už
bola dohliadanému subjektu uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa
právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty, alebo (ii) ak by išlo o porušenie
povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorého sa dohliadaný subjekt nedopustil skôr, ako bolo vydané

Z

rozhodnutie, ktorým orgán dohľadu uložil dohliadanému subjektu pokutu za iné porušenie v oblasti
ochrany spotrebiteľa, v porovnaní s dohliadaným subjektom, ktorý tieto kritériá nespĺňa.
19. § 30 ods. 4 písm. Navrhujeme upraviť hranicu pokuty pre prípad nesplnenia dobrovoľného opatrenia
Z
b)
Odôvodnenie: Predmetné ustanovenie upravuje hornú hranicu poriadkovej pokuty pre prípad nesplnenia
dobrovoľného opatrenia, nepreukázania splnenia dobrovoľného opatrenia alebo poskytnutia
nepravdivých informácií a dokladov o preukázaní splnenia dobrovoľného opatrenia až do 5% z obratu
dohliadaného subjektu. Takto nastavená horná hranica sankcie predstavuje riziko neprimeraného
navyšovania poriadkovej pokuty, keď nie je stanovená fixnou sumou ako napr. v ust. § 30 ods. 4 písm.
a) navrhovaného zákona, ale sa odvíja od výšky obratu podnikateľa. V tejto súvislosti treba poukázať aj
na tú skutočnosť, že primárne nejde o sankciu za porušenie povinnosti na ochranu spotrebiteľa, ale za
nedodržanie dobrovoľného opatrenia, teda inštitútu, ktorý smeruje v prvom rade vo vzťahu k správaniu
sa k orgánu dohľadu. Predmetné riziko je o to závažnejšie, že orgán dozoru môže uložiť uvedenú sankciu
(až do 5% z obratu) aj v tom prípade, ak dohliadaný subjekt síce splní dobrovoľné opatrenie, ale
nepreukáže, nevie preukázať alebo určitým spôsobom opomenie preukázať túto skutočnosť, čo sa javí
ako zjavne neprimerané nebezpečenstvo tak vysokej sankcie, ktorá môže viesť až k likvidácii dotknutého
dohliadaného subjektu. Ak by zákonodarca neakceptoval uvedenú pripomienku a % z obratu úplne
neodstránil, navrhujeme aspoň „zjemniť“ navrhovanú úpravu tým, že na koniec § 30 ods. 4 písm. b) sa
doplní nasledovné:
„Poriadková pokuta uložená podľa ods. 2 však nesmie byť vyššia než by bola pokuta, ktorú by mohol
orgán dohľadu uložiť dohliadanému subjektu za porušenie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa, v
súvislosti s porušením ktorých bolo uložené predbežné opatrenie alebo poskytnuté dobrovoľné
opatrenie.“.

