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k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia 
pohľadávky spotrebiteľa : 



5.5.5.3 Podmienky vylučujúce alebo obmedzujúce 
zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo 
opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila 
smrť alebo ujma na zdraví (obmedzenie 
zodpovednosti za ujmu na zdraví) 
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zodpovednosti dodávateľa) 

5.5.5.5 Podmienky umožňujúce dodávateľovi, aby 
spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj 
v prípade, že spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom 
zmluvu alebo od nej odstúpi (prepadnutie 
plnenia) 

5.5.5.6 Podmienky umožňujúce dodávateľovi odstúpiť od 
zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu 
a spotrebiteľovi to neumožňujú (bezdôvodné 
odstúpenie) 

5.5.5.7 Podmienky oprávňujúce dodávateľa, aby bez 
dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal 
zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej 
výpovednej lehoty (primeranosť výpovednej lehoty 
bežnej výpovede) 

5.5.5.8 Podmienky prikazujúce spotrebiteľovi, aby splnil 
všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil 
záväzky, ktoré vznikli (jednostranné plnenie 
povinností) 

5.5.5.9 Podmienky umožňujúce dodávateľovi jednostranne 
zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého 
v zmluve (jednostranná zmena podmienok) 

5.5.5.10 Podmienky určujúce, že cena tovaru alebo služieb 
bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa 
oprávňujú k zvýšeniu 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 
(jednostranná zmena ceny) 

5.5.5.11 Podmienky, ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý 
nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane 
vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho 
záväzku, 



5.5.5.12 Podmienky, ktoré 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 

5.5.5.13 Podmienky, ktoré v prípade čiastočného alebo 
úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa 
neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť 
spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči 
predávajúcemu, vrátane práva spotrebiteľa 
započítať pohľadávku voči predávajúcemu 

5.5.5.14 Podmienky, ktoré 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. 

5.5.5.15 Podmienky, ktoré oprávňujú dodávateľa rozhodnúť 
o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, 
alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba 
predávajúcemu 

5.5.5.16 Podmienky, ktoré obmedzujú zodpovednosť 
dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá 
sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie 
zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa 
v osobitnej forme 

5.5.5.17 Podmienky, ktoré vyžadujú v rámci dojednanej 
rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory 
s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom 
konaní. 

5.5.6 Klauzuly uvedené v prílohe smernice 
a neuvedené v § 53 ods. 4 OZ 
5.5.6.1 Podmienky, ktorých zmyslom alebo účinkom je 

vypracovanie dohody zaväzujúcej spotrebiteľa 
v prípade, že poskytovanie služieb predajcom 
alebo dodávateľom podlieha podmienkam, 
ktorých plnenie závisí len od jeho vlastnej vôle 

5.5.6.2 Podmienky, ktorých zmyslom alebo účinkom je 
umožniť predajcovi alebo dodávateľovi jednostranne 
meniť bez právneho dôvodu akékoľvek vlastnosti 
výrobku alebo služby, ktoré majú byť zabezpečené.... 
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na dobu neurčitú a klauzuly v niektorých iných 
zmluvách 
5.5.7.5.1 Právo jednostranne vypovedať zmluvu 
5.5.7.5.2 Právo zmeniť úrokovú mieru a zmeniť podmienky 

zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú 
5.5.7.5.3 Určenie výšky ceny v čase plnenia zmluvy 
5.5.7.5.4 Právo výpovede, jednostrannej zmeny 

podmienok a neskoršie určenie ceny pri 
určitých typoch zmlúv 

5.5.8 Výklad klauzúl a právny následok ich neprijateľnosti 
5.6 Retroaktívne pôsobenie ochrany pred 

neprijateľnými podmienkami? 
5.7 Mechanizmus ochrany pred neprijateľnými klauzulami 

5.7.1 Súkromnoprávne presadzovanie 
5.7.2 Verejnoprávne presadzovanie 
5.7.3 Kolektívny postup - pôsobenie združení 

na ochranu spotrebiteľov 
5.7.3.1 Právne vymedzenie ochranných združení 
5.7.3.2 Nároky združení na ochranu spotrebiteľov 

5.7.3.2.1 Nárok na zdržanie sa a odstránenie 
protiprávneho stavu 

5.7.3.2.2 Nárok na primerané finančné zadosťučinenie... 
5.7.3.2.3 Nárok na náhradu škody 

5.7.4 Exkurz: Úloha súdov pri kontrole platnosti klauzúl 
5.7.4.1 Úloha súdov pri ochrane pred neprijateľnými 

podmienkami v rámci exekučného konania 
5.7.4.2 Úloha súdov pri ochrane spotrebiteľa pred 

neprijateľnými podmienkami v rámci konania 
o zrušenie rozhodcovského rozhodnutia, v rámci 
exekučného konania na základe rozhodcovského 
rozsudku a v konaní o uznanie a výkon cudzieho 
rozhodcovského rozsudku 



6 Ochrana pred obchodnými reťazcami (ochrana pred 
neprimeranými štandardnými zmluvnými 
podmienkami v obchodných vzťahoch) 
6.1 Účel právneho predpisu, jeho pôsobnosť 

a mechanizmus pôsobenia 
6.2 Postavenie ochrany pred neprimeranými podmienkami 

v súčasnom systéme právnej ochrany pred štandardnými 
klauzulami 
6.2.1 Vzťah ochrany pred neprimeranými podmienkami 

k právu na ochranu hospodárskej súťaže 

6.2.2 Vzťah ochrany pred neprimeranými podmienkami 
k (spotrebiteľskoprávnej) ochrane pred 
neprijateľnými podmienkami 

6.3 Vymedzenie neprimeraných podmienok 
6.3.1 Neprimerané podmienky zaväzujúce na peňažné plnenie.... 

6.3.1.1 Všeobecné podmienky 
neprimeranosti peňažnej platby 

6.3.1.2 Taxatívny výpočet neprimeraných 
klauzúl na peňažné plnenie 
6.3.1.2.1 Platby za zaradenie do registra 

dodávateľov u odberateľa 
6.3.1.2.2 Platby za zaradenie tovaru do evidencie 

výrobkov predávaných odberateľom a úhrada 
za prevádzku elektronických zariadení. 

6.3.1.2.3 Platby za využitie distribučnej siete odberateľa... 
6.3.1.2A Platby za časovo obmedzené umiestnenie 

tovaru dodávateľa v prevádzkarni odberateľa... 
6.3.1.2.5 Platby na obchodné aktivity odberateľa 

alebo inej osoby 
6.3.1.2.6 Platby za umiestnenie tovaru na určitom 

mieste v prevádzkarni odberateľa vrátane 
umiestnenia tovaru dodávateľa na exponovanom 
mieste v prevádzkarni odberateľa na žiadosť 
dodávateľa 

6.3.1.2.7 Platby za otvorenie novej prevádzkarne 
odberateľa 

6.3.2 Iné neprimerané podmienky 



6.3.2.1 Vykonávanie kontrol priestorov výrobcu alebo 
dodávateľa odberateľom, vrátane požadovania 
rozborov a skúšok tovaru v čase platnosti dokladu 
o úradnej kontrole, vydaného príslušným kontrolným 
orgánom štátu, alebo akreditovanou osobou, 
s výnimkou, ak bude ďalej predávať tovar konečnému 
spotrebiteľovi pod vlastnou obchodnou značkou 
a preberá na seba povinnosti výrobcu alebo ak 
vykonáva kontrolu na vlastné náklady 

6.3.2.2 Vrátenie tovaru odberateľom dodávateľovi 
na náklady dodávateľa bez právneho dôvodu 

6.3.2.3 Povinnosť neodôvodnenej výmeny dodaného 
tovaru na náklady dodávateľa 

6.3.2.4 Určenie dlhšej lehoty na splnenie peňažného 
záväzku ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry za 
dodané potraviny 

6.3.2.5 Zníženie dohodnutej ceny tovaru za zaplatenie 
peňažného záväzku do lehoty splatnosti 

6.3.2.6 Požadovanie dodatočného nepeňažného plnenia 
účastníkom obchodného vzťahu po odovzdaní 
a prevzatí tovaru 

6.3.2.7 Prenesenie sankcií uložených kontrolnými orgánmi 
účastníkovi obchodného vzťahu na druhého 
účastníka tohto vzťahu, bez právneho dôvodu 

6.3.2.8 Okamžité vypovedanie zmluvy o opakujúcom 
sa plnení bez výpovednej lehoty a bez dôvodu 

6.3.2.9 Podmieňovanie možnosti postúpenia pohľadávky 
bez písomného zdôvodnenia dlžníka 

6.3.2.10 Vylúčenie nároku na úroky z omeškania 
za oneskorené splnenie peňažného záväzku 

6.3.2.11 Dodatočné zníženie dohodnutej ceny dodaného 
tovaru odberateľom na náklady dodávateľa bez 
osobitnej uzavretej písomnej dohody odberateľa 
s dodávateľom o dôvode a rozsahu zníženia 
dohodnutej ceny 

6.3.3 Plnenie za neposkytnuté služby 
6.4 Právne následky neprimeraných podmienok 

6.4.1 Verejnoprávne následky porušenia ZoNP 
6.4.2 Súkromnoprávne následky porušenia ZoNP 



6.5 Možnosti obchádzania právnej úpravy 
voľbou/aplikáciou cudzieho práva 

7 Ochrana pred štandardnými zmluvnými 
podmienkami vo vybraných štátoch 
7.1 Francúzsko 
7.2 Nemecko 
7.3 Španielsko 
7.4 Škandinávia 
7.5 Švajčiarsko 
7.6 Taliansko 
7.7 Velká Británia 
7.8 Zhodnotenie vývoja porovnávaných právnych úprav 

Záver 


