
Často sa vyskytujúce otázky

V rámci prechodného obdobia1 poskytnutého podľa článku 10 nariadenia 1400/2002
Komisia dostala veľa otázok týkajúcich sa uplatňovania nariadenia. Často sa
vyskytujúce otázky alebo tie, pri ktorých sa predpokladá �ir�í záujem, sa spolu s
odpoveďami uvádzajú ni��ie. Tieto otázky a odpovede majú doplniť Vysvetľovaciu
bro�úru k nariadeniu,2 a nie ju nahrádzať.

Otázky týkajúce sa predaja nových motorových vozidiel

SPOTREBITELIA KUPUJÚCI AUTO V ZAHRANIČÍ

1. Mal by spotrebiteľ, ktorý si kúpil vozidlo v inej členskej krajine, čakať, kým si
mô�e dať vykonať záručnú opravu vo svojej krajine alebo niekde inde v EÚ?

Nie. Podľa nariadenia musia záruky výrobcov vydané v jednej členskej krajine za
tých istých podmienok platiť vo v�etkých členských �tátoch. Výrobcom nič nebráni
uplatňovať túto po�iadavku rozličným spôsobom a mô�u mať, napríklad, jednu
európsku databázu záruk, alebo osobitnú databázu pre ka�dú členskú krajinu. V
prípade, �e sa výrobca rozhodne pre osobitné národné databázy, spotrebiteľ by so
záručným listom, ktorý vyplnil predajca v inej členskej krajine, nemal čakať, kým mu
bude záruka uznaná v jeho domovskej krajine. Predajca alebo autorizovaný servis,
kam spotrebiteľ privezie auto, by si nemali účtovať �iadny poplatok ani vy�adovať
dodatočnú dokumentáciu pred vlo�ením údajov o záruke do národnej databázy záruk.

Pozri tie�  odpoveď na otázku 34 vo Vysvetľovacej bro�úre.

2. Ak si spotrebiteľ kúpi auto cez sprostredkovateľa (nákupného agenta), kedy
záruka začína plynúť a kedy končí?

Vo vybraných alebo výhradných distribučných systémoch be�ne pou�ívaných v
sektore motorových vozidiel začína záruka be�ne plynúť od dátumu, keď vozidlo
opustí autorizovanú sieť. V prípade, �e spotrebiteľ vyu�íva sprostredkovateľa
(nákupného agenta)  na kúpu auta v jeho mene, záruka be�ne začína plynúť
momentom, keď  autorizovaný predajca dodá vozidlo sprostredkovateľovi. Mô�e to
znamenať, �e keď spotrebiteľ prevezme vozidlo, krátky čas zo záručnej lehoty u�
uplynul3.

                                                
1 Ktoré uplynulo  30. septembra 2003.

2 Uverejnilo generálne riaditeľstvo pre konkurenciu a je k dispozícii na internetovej stránke:
http://europeu.int/comm/competition/car_sector/distribution/

3 Niektorí nákupní agenti  sa mô�u rozhodnúť predĺ�iť záruku tak, �e spotrebiteľ u�íva výhody
záručnej lehoty v plnej dĺ�ke ponúkanej výrobcom.
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Nariadenie v�ak nepredpisuje, kedy má uplynúť záruka výrobcu. Dodávatelia sa mô�u
rozhodnúť pre zvýhodnené pravidlá, podľa ktorých, napríklad, dvojročná záruka na
dovezené vozidlo uplynie a� plné dva roky po ulo�ení dát o aute do záručnej databázy
autorizovanej siete členskej krajiny, do ktorej bolo vozidlo dovezené.

3. Za akých okolností mô�e dodávateľ4 po�adovať od predajcu, aby vy�adoval
ďal�ie dokumenty pred predajom vozidla spotrebiteľovi alebo niekomu s
úmyslom konať ako sprostredkovateľ v mene spotrebiteľa?

V�eobecné pravidlo objasnené vo Vysvetľovacej bro�úre5 je, �e dodávatelia nesmú
po�adovať od predajcov, aby vy�adovali viac ako podpísané splnomocnenie od
individuálneho spotrebiteľa. Ak  dodávateľ be�ne po�aduje od predajcu, aby od
spotrebiteľov zo svojej krajiny pri kúpe vozidla vy�adoval kópiu pasu alebo preukazu
toto�nosti, mô�e po�adovať to isté od spotrebiteľov z iných častí EÚ. To isté platí pre
sprostredkovateľov, od ktorých sa mô�u vy�adovať podobné dokumenty preukazujúce
identitu ich klientov.

Dodávateľ tie� mô�e po�adovať od predajcu prijatie ďal�ích opatrení v jednotlivých
výnimočných prípadoch, keď má dôvodné podozrenie, �e spotrebiteľ alebo
podnikateľ vydávajúci sa za sprostredkovateľa má v úmysle následne predať nové
vozidlo s obchodným ziskom.

4. Mô�e dodávateľ po�adovať od predajcu, aby dal sprostredkovateľovi podpísať
vyhlásenie,  �e nemieni predať nové vozidlo s obchodným ziskom?

Ak má dodávateľ dôvodné podozrenie, �e daný sprostredkovateľ pou�íval falo�né
splnomocnenie na získanie vozidiel s cieľom následného predaja, mô�e po�adovať od
predajcu, aby dal sprostredkovateľovi podpísať vyhlásenie, �e vozidlo následne
nepredá.

Je v�ak zrejmé, �e ak sprostredkovateľ predlo�il dôkaz  o identite svojho zákazníka,
ako napr. kópiu pasu alebo preukazu toto�nosti, malo by to byť samo o sebe
dostatočným dôkazom, �e splnomocnenie je platné a sprostredkovateľ skutočne
vystupuje v mene zákazníka. V takýchto prípadoch, keď chýba jasný dôkaz o
podvode, bolo by zbytočnou ob�trukciou,6 ak by dodávateľ  po�adoval od predajcu,
aby dal sprostredkovateľovi podpísať vyhlásenie.

Je tie� zrejmé, �e ak firma koná v niektorých prípadoch ako nezávislý následný
predajca a v iných ako sprostredkovateľ, neoprávňuje to bez akýchkoľvek dôkazov o
uvedení v omyl po�adovať od predmetnej firmy poskytnutie iných dokumentov ako je
podpísané splnomocnenie.

                                                
4 Termín �dodávateľ� zahŕňa výrobcov, dovozcov predmetnej značky a veľkoobchodných

distribútorov.

5 Pozri oddiel 5.2 Vysvetľovacej bro�úry.

6 Pozri článok 4, odsek 1, písmená b) a c) nariadenia 1400/2002, najmä odsek 14.
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Ak navy�e predajca pravidelne obchodoval s danou firmou, dodávateľ nesmie bez
existencie akýchkoľvek dôkazov, �e firma následne predávala vozidlá, ktoré údajne
kupovala ako sprostredkovateľ, po�adovať od predajcu, aby systematicky dával
sprostredkovateľovi podpisovať vyhlásenia7. Ak by to dodávateľ vy�adoval,
pravdepodobne by sa to pova�ovalo za nepriame obmedzenie predaja spotrebiteľom a
vá�ne obmedzenie hospodárskej súťa�e.

Pozri tie� odpoveď na otázku 29 vo Vysvetľovacej bro�úre, týkajúcu sa po�iadavky,
aby spotrebiteľ podpísal vyhlásenie, �e následne nepredá vozidlo.

MULTIBRANDING (predaj viacerých značiek jedným predajcom)

5. Aké praktické po�iadavky mô�e mať dodávateľ na predajcu, ktorý má záujem
predávať značky konkurenčných výrobcov?

Ak dodávateľova distribučná sieť má byť vyňatá podľa  nariadenia, predajcovia musia
mať reálnu a vykonateľnú mo�nosť predávať značky konkurenčných výrobcov. Nie je
v�ak úmyslom nového nariadenia podrobne definovať, čo smie dodávateľ po�adovať
od viacznačkového obchodného zastúpenia, ktoré predáva jednu alebo viaceré jeho
značky. Po prvé by to bolo nepraktické vzhľadom na rozmanitosť pôsobiacich
faktorov. Po druhé a najdôle�itej�ie, takýto prístup by nebral do úvahy
charakteristické črty obchodného zastúpenia, najmä s ohľadom na polohu a veľkosť.

Čo mô�e byť akceptovateľnou po�iadavkou na jedno obchodné zastúpenie, ktoré má
záujem predávať viaceré značky, mohlo by byť chápané ako poru�enie pravidiel
hospodárskej súťa�e pri aplikácii na iné.

Hoci dodávateľ mô�e po�adovať určité vybavenie, ako napr. parkovacie priestory,
zákaznícke toalety, priestor na sedenie a automaty na kávu, tieto by nikdy nemali byť
vyhradené pre jednu značku.

Z niektorých po�iadaviek bude mo�no treba zľaviť alebo sa ich úplne vzdať, ak by z
praktických alebo nákladových dôvodov sťa�ovali viacznačkový predaj vzhľadom na
charakteristické črty predmetného obchodného zastúpenia. Po�iadavky na �pecifické
prijímacie oddelenie  pre značku sa bude nutné vzdať ak by, napríklad, nedostatok
priestoru alebo iné praktické dôvody robili prevádzkovanie samostatných oddelení pre
ka�dú značku príli� obtia�nym. Z po�iadaviek na predvádzaciu miestnosť pre značku
alebo na počet vozidiel značky, ktorý má byť v tejto miestnosti vystavený, tie� mo�no
bude treba zľaviť.

Dodávatelia tie� mo�no budú musieť upraviť tzv. po�iadavky firemnej identity tak,
aby nepredstavovali preká�ku pre predajcu, ktorý chce začať predávať značky od
konkurenčných výrobcov. Následky toho budú rôzne, v závislosti od
charakteristických čŕt predmetného obchodného zastúpenia. Skrátka, sú okolnosti, za
ktorých by, napríklad, pre obchodné zastúpenie s obmedzenou výstavnou plochou

                                                
7 Ak v�ak  dodávateľ vy�aduje od predajcu, aby po�adoval od konečných pou�ívateľov podpísanie

vyhlásenia, �e následne nepredajú vozidlo, mô�e vy�adovať to isté od sprostredkovateľov.
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bolo náročné pribrať ďal�iu značku, ak by sa neupustilo od určitých po�iadaviek8. Ak
dodávateľ poskytne predajcovi, ktorý má záujem pribrať ďal�iu značku, peňa�né
prostriedky na splnenie svojich vlastných po�iadaviek firemnej identity, nesmie to
predajcovi sťa�iť predaj ďal�ej značky.

Dohody s predajcami by mali stanoviť jasné pravidlá predaja viacerých značiek a
objasniť, �e po�iadavky, ktoré predstavujú preká�ky predaja viacerých značiek, budú
upravené alebo sa od nich upustí, ak má predajca záujem o predaj značiek
konkurenčných výrobcov.

Strany musia mať mo�nosť obrátiť sa na tretiu stranu-znalca alebo súd v prípade
akejkoľvek nezhody ohľadom zľavenia alebo upustenia od danej po�iadavky.

6. Mô�e dodávateľ, ktorý dodáva dve alebo viac značiek motorových vozidiel,
po�adovať od predajcu, aby ich vystavoval v oddelených výstavných
miestnostiach?

Pokiaľ ide o predaj viacerých značiek, cieľom nariadenia je zvý�iť konkurenciu medzi
značkami od rozdielnych dodávateľov9. Výrobcovia by vo v�eobecnosti mali mať
mo�nosť rozhodnúť o vzájomnom vzťahu medzi ich vlastnými značkami a preto im
nariadenie umo�ňuje vyhradiť si, �e ich značky nemô�u byť predávané  spolu v tej
istej výstavnej miestnosti. Ak výrobca automobilov A vyrába značky A1 a A2, mô�e
si vyhradiť, �e tieto musia byť predávané v oddelených výstavných miestnostiach.
Nemô�e si v�ak vyhradiť, �e značka A1 alebo A2 nemô�e byť predávaná v tej istej
výstavnej miestnosti ako značky iných dodávateľov.

Čo sa týka praktických povinností, ktoré sa mô�u vy�adovať od predajcu viacerých
značiek, pozri otázku 5.

7. Mô�e sa od predajcu vo výberovom distribučnom systéme po�adovať, aby
nakupoval 30 % motorových vozidiel priamo od výrobcu alebo domáceho
dovozcu?

Zatiaľ čo predajca vo výberovom distribučnom systéme mô�e byť povinný
zabezpečiť, aby 30 %10 jeho celkového nákupu  motorových vozidiel boli značky
daného výrobcu, musí mať mo�nosť  nakupovať (kri�ovať dodávky) týchto vozidiel
                                                
8 Napríklad bude treba upustiť od po�iadaviek na značkové zákaznícke vchody. Mo�no tie� bude

treba zľaviť z po�iadaviek týkajúcich sa mno�stva a umiestnenia nápisov na vonkaj�ej strane
výstavnej plochy alebo výstavnej plochy �pecifickej pre značku.

9 Na to, aby sa na ňu vzťahovala vyhlá�ka, povinnosť predávať značky konkrétneho výrobcu sa
nemô�e vzťahovať na viac ako 30 % v�etkých vozidiel, nakupovaných a predávaných predajcom �
pozri článok 1, odsek 1, písmeno b) a článok 5, odsek 1, písmeno a) nariadenia 1 400/2002. Tieto
ustanovenia sa tie� vzťahujú na dohody o výhradnom predaji.

10 Podľa článku  1, odsek 1, písmeno b) nariadenia 1400/2002 tento percentuálny podiel musí
vychádzať z nákupcovho celkového nákupu zmluvného tovaru, zodpovedajúceho tovaru a
substitučných výrobkov na relevantnom trhu. Ak predajca napríklad predáva  ú�itkové vozidlá i
nákladné autá, 30-percentná hranica sa musí počítať pre ka�dú z týchto kategórií vozidiel osobitne,
preto�e patria na trhy odli�ných výrobkov.
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od iných autorizovaných predajcov alebo domácich dovozcov. Nariadenie preto
nestanovuje takémuto predajcovi povinnosť nakupovať 30 % celkového nákupu
motorových vozidiel od daného výrobcu alebo domáceho vývozcu11.

Ak dodávateľ A ulo�í predajcovi X povinnosť, aby 30 % vozidiel nakúpených
predajcom X boli jeho značky, predajca X musí mať mo�nosť nakupovať tieto vozidlá
od iných predajcov, veľkoobchodníkov alebo dovozcov značiek dodávateľa A a musí
mať tie� mo�nosť kúpiť do 70 % svojho celkového nákupu vozidiel od dodávateľov
iných značiek. Ak v�etci ostatní dodávatelia ulo�ia tú istú povinnosť 30-percentného
nákupu, predajca X má mo�nosť odoberať značky maximálne od 3 dodávateľov.
Predajca X preto mô�e predávať napríklad značky A1 a A212 od dodávateľa A, plus
B1 od dodávateľa B, a C1 od dodávateľa C. Je tie� mo�né, �e malí dodávatelia alebo
noví účastníci trhu neulo�ia 30-percentnú povinnosť, čo umo�ní predajcovi X
odoberať značky od viac ako troch dodávateľov.

Pozri tie� oddiel 4.5.1 Vysvetľovacej bro�úry.

PREDAJNÝ CIEĽ/PRÉMIA

8. Ak dodávateľ udelí predajcovi zľavy za predaj áut nakúpených priamo od
dodávateľa, musí tie� udeliť zľavy za predaj vozidiel tej istej značky nakúpenej
od iných členov autorizovanej siete (t. j. krí�ovo dodaných vozidiel)?

Dodávatelia musia zabezpečiť, �e nevyplatenie zliav sa nepova�uje za nepriame
obmedzenie krí�ových dodávok vozidiel medzi autorizovanými predajcami. Zľavy
udeľované predajcovi za predaj konečným u�ívateľom by preto mali byť udeľované aj
iným predajcom, autorizovaným na predaj vozidiel predmetnej značky13. Ak v�ak
predajca X získal zľavu vzhľadom na predaj predajcovi Y, nevzniká �iadne
obmedzenie krí�ových dodávok, ak predajca Y nezíska (druhú) zľavu  za následný
predaj toho istého vozidla konečnému u�ívateľovi.

9. Mô�e dodávateľ ukončiť zmluvu s predajcom, ak sa tomuto predajcovi nepodarí
splniť dohodnutý cieľ predaja v jeho miestnej sieti?

Podľa nariadenia 1400/2002, dodávatelia majú mo�nosť dohodnúť sa s predajcami na
predajných cieľoch. Takéto ciele mô�u byť v�eobecné alebo mô�u byť stanovené s
ohľadom na miestnu sieť.

                                                
11 Bolo by to obmedzením krí�ových dodávok, čo je tvrdým obmedzením hospodárskej súťa�e podľa

článku 4, odsek 1, písmeno c) nariadenia 1400/2002.

12 Povinnosť 30-percentného nákupu sa vzťahuje na výrobky ka�dého dodávateľa. Ak predajca
predáva značky A1 a A2 od dodávateľa A, potom sa 30-percentá povinnosť vzťahuje na celkový
nákup vozidiel oboch značiek.

13 Vo výhradnom distribučnom systéme musia byť takého prémie za predaj poskytované tie�
nezávislým následným predajcom.
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Nariadenie nebráni dodávateľovi ukončiť zmluvu s predajcom, ktorý nevyvinul
dostatočné úsilie na splnenie dohodnutého plánu predaja. Dodávateľ v�ak nesmie
ukončiť zmluvu s predajcom, ktorému sa nepodarilo splniť predajný cieľ preto, �e nie
je mo�né získať dostatočné mno�stvo vozidiel na uspokojenie dopytu vrátane dopytu
zákazníkov mimo jeho miestnej siete14.

Predajcovia musia mať právo obrátiť sa na súd v prípade nezhody o stanovení alebo
dosiahnutí predajného cieľa vrátane cieľa miestneho predaja.

Pozri tie� odpoveď na otázku 43 vo Vysvetľovacej bro�úre.

AGENTI PREDAJA

10. Mô�e dodávateľ zabrániť predajcovi v ustanovení agentov predaja 15 na predaj
vozidiel v mene predajcu?

Áno, dodávateľ mô�e rozhodnúť, či  predajca smie ustanoviť agentov predaja a mô�e
určiť kritériá, ako majú takíto agenti vykonávať činnosť predaja.

KOMBINOVANIE DISTRIBUČNÝCH SYSTÉMOV

11. Mô�e dodávateľ pou�ívať výhradnú aj výberovú distribúciu v odli�ných
oblastiach toho istého členského �tátu?

Nariadenie 1400/2002 nezaväzuje výrobcu pou�ívať ten istý distribučný systém na
celom území členského �tátu. Výrobca alebo dovozca v členskej krajine X teoreticky
mô�e mať výhradný distribučný systém v regióne X1 a výberový systém v regióne
X2. Takýto dodávateľ v�ak nemá mo�nosť obmedzovať tok vozidiel z jednej oblasti
do druhej, najmä ak nariadenie neumo�ňuje dodávateľom zakázať výhradným
predajcom aby predávali nezávislým následným predajcom  (t.j. firmám, ktoré nie sú
členmi siete výrobcu).

Výrobca alebo dovozca v uvedenom príklade nemô�e zabrániť (výhradným)
predajcom v regióne X1, aby predávali vozidlá priamo spotrebiteľom v regióne X2
alebo nezávislým následným predajcom. Týmto následným predajcom samozrejme
nič nebráni v následnom predaji vozidiel v regióne X2 a vlastne na celom zvy�nom

                                                
14 Ak napríklad  predajca s cieľom miestneho predaja 200 vozidiel predá 180 vozidiel v miestnej sieti

a ďal�ích 40 zákazníkom mimo nej, ale jeho dodávateľ nie je schopný dodať mu celých 240
vozidiel potrebných na splnenie cieľov predaja v miestnej sieti i mimo nej, tento dodávateľ potom
nemô�e ukončiť zmluvu s predajcom pre neschopnosť splniť cieľ miestneho predaja, preto�e by sa
to pova�ovalo za nepriame obmedzenie predaja, ktoré je zakázané podľa článku 4, odsek1,
písmeno d) a e) nariadenia.

15 Agent predaja sa má odli�ovať od nákupného agenta alebo �sprostredkovateľa�. Zatiaľ čo
sprostredkovateľ  nakupuje vozidlá v mene individuálnych spotrebiteľov, agent predaja koná v
mene jedného alebo viacerých predajcov.
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území EÚ. Okrem toho (výberoví) predajcovia v regióne X2 by nemali mať zakázané
predávať nezávislým následným predajcom v regióne X116 alebo akýmkoľvek
zákazníkom v regióne X1, ktorí sa na nich obrátili17.

Otázky týkajúce sa servisu a opráv

UZNÁVANIE ZÁRUKY

Pozri uvedené otázky 1 a 2.

KRITÉRIÁ KVALITY

12. Splnenie akých kritérií mô�e dodávateľ vy�adovať od autorizovaného opravára?

Väč�ina dodávateľov si vybuduje kvalitatívny výberový distribučný systém opravy a
údr�by, keď�e trhový podiel ich siete, čo sa týka opráv a údr�by vozidiel ich značiek,
prekročí 30 %. V takomto systéme nič nebráni dodávateľovi stanoviť kritériá kvality,
ktoré uchádzači musia splniť, aby sa stali členmi jeho autorizovanej siete.

Zatiaľ čo je zrejmé, �e mnohé kritériá kvality nepriamo obmedzia počet uchádzačov
schopných splniť ich, oprávnené kritériá kvality nesmú priamo obmedziť mno�stvo
autorizovaných opravárov a nesmú prekročiť po�iadavky vyplývajúce z povahy
opravárenských slu�ieb a údr�by, ktoré sú predmetom zmluvy medzi dodávateľom a
opravárom.

Dodávatelia mô�u legitímne vy�adovať od autorizovaných opravárov, aby boli
schopní vykonávať opravu a údr�bu určenej kvality a v rámci určeného termínu. Ak
by v�ak dodávateľ stanovil po�iadavky, ktoré by neumo�nili predajcovi určitý stupeň
flexibility, pokiaľ ide o spôsob dosiahnutia výsledku, pova�ovalo by sa to za
kvantitatívne výberové kritérium, na ktoré sa nevzťahuje bloková výnimka, najmä ak
to zbytočne zvý�ilo náklady na poskytnutú slu�bu.

Nasledujúce príklady, čerpané zo skutočných distribučných dohôd, ilustrujú túto
zásadu:

! Výrobca mô�e legitímne �pecifikovať, �e autorizovaní  opravári by mali byť
schopní vykonať �iroký rozsah opravárenských a údr�bových slu�ieb. Na
dosiahnutie tohto mô�e opravár potrebovať prístup k �pecializovaným nástrojom a
zariadeniu potrebným len príle�itostne. Zatiaľ čo povinnosť mať prístup k
takémuto zriedkavo pou�ívanému zariadeniu je jasne legitímna, po�iadavka
skutočne vlastniť takéto zariadenia a mať ho vo svojich priestoroch by nebola
oprávneným kritériom kvality, preto�e to nevy�aduje povaha predmetných

                                                
16 Pozri odsek  13 nariadenia 1400/2002.

17 t.j. zaoberať sa �pasívnym predajom�



8

opravárenských slu�ieb a údr�by. Namiesto toho dodávateľ by mal za takýchto
okolností autorizovanému opravárovi napríklad povoliť prenajať si takéto
nástroje.

! Po�iadavka na nákup alebo pou�ívanie diagnostického zariadenia �pecifického pre
značku v prípade, �e je k dispozícii ekvivalentné generické zariadenie, tie� nie je
legitímnym kritériom kvality, a preto ju nariadenie nestanovuje. Takáto
po�iadavka by okrem toho pravdepodobne bola nepriamym obmedzením
viacznačkových  opravárenských slu�ieb a údr�by, preto�e opravár  by potom
musel mať �pecifické diagnostické zariadenia pre ka�dú značku, čo by zni�ovalo
úspory vyplývajúce z veľkosti viacznačkového servisu.

! Po�iadavka, aby ka�dý autorizovaný opravár mal umývačku áut by tie� nebola
oprávneným kritériom kvality. Zatiaľ čo výrobca mô�e mať legitímny záujem
stanoviť, �e opravár má mať prístup k zariadeniu na umývanie áut tých
zákazníkov, ktorí po�adujú túto slu�bu, malo by byť na autorizovanom
opravárovi, ako dosiahne tento výsledok, a opravár ho mô�e dosiahnuť napríklad
tak, �e vezme vozidlo na najbli��iu čerpaciu stanicu s umývačkou áut.

! Dodávateľ mô�e mať legitímny záujem zaistiť, �e akékoľvek elektronické
zariadenie pou�ívané opravárom na komunikáciu s ním pracuje efektívne
a bezpečne a je kompatibilné s dodávateľovým vlastným IT systémom.
Po�iadavka na pou�ívanie úzko �pecifikovaného technického rie�enia pre takúto
komunikáciu v�ak nie je oprávneným kritériom kvality, ak predajca mô�e
dosiahnuť ten istý cieľ iným, lacnej�ím alebo pru�nej�ím spôsobom. Ak opravár
potrebuje určitú technickú informáciu, aby mohol prepojiť svoj IT systém so
systémom dodávateľa, mala by mu byť k dispozícii.

! Po�iadavka na dočasné poskytnutie náhradných vozidiel zákazníkom, ktorých
vlastné vozidlá sú v servise alebo v oprave je oprávneným kritériom kvality.
Zatiaľ čo povinnosť byť schopný ponúknuť takéto slu�by je be�ne legitímna,
po�iadavka skutočne vlastniť náhradné vozidlá nie je oprávneným kritériom
kvality, preto�e to nevy�aduje povaha predmetných opravárenských slu�ieb alebo
údr�by. Dodávateľ by mal napríklad povoliť servisu uspokojiť potreby mobility
zákazníkov tak, �e im umo�ní prístup k prenajatému autu. Strany musia mať
mo�nosť obrátiť sa na nezávislého experta alebo súd v prípade nezhody ohľadne
posúdenia takýchto po�iadaviek18.

13. Mô�e dodávateľ vy�adovať od uchádzača o zaradenie do autorizovanej servisnej
siete, aby spĺňal iné kritériá ako tie, ktoré vy�aduje od súčasných členov siete?

V�eobecne povedané nemô�e. Väč�ina dodávateľov si vybuduje kvalitatívny
výberový distribučný systém opravy a údr�by, keď�e trhový podiel ich siete, čo sa
týka opráv a údr�by vozidiel ich značiek, prekročí 30 %. Vy�adovať od uchádzačov
aby spĺňali ďal�ie kritériá prekračujúce rámec po�iadaviek na súčasných členov
distribučného systému nie je v súlade s povahou kvalitatívneho systému a nariadenie
to nestanovuje.

                                                
18 Článok 3, odsek 6 nariadenia 1400/2002.
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14. Musí dodávateľ stanoviť identické kritériá pre v�etkých členov autorizovanej
servisnej siete?

Nie nevyhnutne. Dodávateľ musí stanoviť rovnaké kritériá kvality a uplatňovať ich
rovnako na v�etkých opravárov, ktorí sú v podobnej situácii  (zásada
nediskriminácie). Dodávateľ v�ak napríklad mô�e vy�adovať od opravárov v
prosperujúcich mestských oblastiach splnenie odli�ných kritérií ako od opravárov vo
vidieckych oblastiach, alebo mô�e vy�adovať od veľkých dielní dodr�iavanie
odli�ných kritérií ako od malých.

15. Mô�e dodávateľ odmietnuť autorizovať servis, ktorý vykonáva iba opravy
karosérií (karosárstvo) a nevykonáva aj opravy iného druhu, ako napr.
mechanické práce?

Odpoveď závisí od toho, či má dodávateľ kvantitatívny alebo výhradne kvalitatívny
systém výberu autorizovaných opravárov. (Dodávateľ pou�ívajúci kvantitatívny
systém mô�e  vyu�ívať výhody vyplývajúce z nariadenia, iba ak jeho trhový podiel
opráv a údr�by predmetnej značky je ni��í ako 30 %.)

Po�iadavka týkajúca sa rozsahu slu�ieb, ktoré firma musí ponúkať, sa v�eobecne
pova�uje za platné kritérium kvality, a je preto povolená v rámci výhradne
kvalitatívneho výberového systému. V�eobecne povedané, dodávateľ s kvalitatívnym
výberovým systémom preto mô�e odmietnuť autorizovať karosárstva. Jednou z
charakteristík výhradne kvalitatívneho systému v�ak je, �e dodávatelia nemô�u
diskriminovať jednotlivých členov tohto systému navzájom. Preto ak dodávateľ u� má
iné karosárstva vo svojej autorizovanej sieti, mô�e odmietnuť autorizovať ďal�ích
karosárov iba ak by títo nespĺňali kritériá kvality na takéto prevádzky.

Na druhej strane dodávateľ, prevádzkujúci kvantitatívny systém mô�e v�dy
odmietnuť autorizovať dané karosárstvo, dokonca i v prípade, �e u� autorizoval iné
karosárstva a uchádzač spĺňa kritériá kvality.

Tie isté pravidlá platia pre uchádzačov o autorizovaný servis, ktorí majú záujem o
poskytovanie iného ako vymedzeného rozsahu slu�ieb v rámci siete, napr.
rýchloopravovne, ktoré sa sústreďujú na výmenu výfukov, pneumatík, bŕzd a tlmičov.

16. Mô�e dodávateľ odmietnuť autorizovať distribútorov náhradných dielov, ktorí
neopravujú vozidlá?

Zvyčajne nie. Vo veľkej väč�ine prípadov majú dodávatelia vy��í ako 30-percentný
podiel na trhu určitých kategórií náhradných dielov, a aby sa na ne vzťahovalo
nariadenie, pou�ívajú kvalitatívny výber na autorizáciu obchodov náhradnými dielmi.
Preto je na mieste otázka, či povinnosť opravovať vozidlá v rámci autorizovanej siete
je platnou kvalitatívnou po�iadavkou na distribútora náhradných dielov. Na určenie
toho je potrebné preskúmať,  či táto po�iadavka (byť autorizovaný aj na opravu
vozidiel) je objektívna a vy�aduje ju povaha produktu (náhradných dielov). Povaha
náhradných dielov vôbec nevy�aduje aby boli predávané výhradne firmami,
autorizovanými na opravu vozidiel predmetnej značky a takáto povinnosť sa preto
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pova�uje za po�iadavku, ktorá nemô�e byť vypustená podľa nariadenia v kontexte
kvalitatívneho výberového distribučného systému.

VIACZNAČKOVÉ SERVISY

17. Aké praktické po�iadavky mô�e mať dodávateľ na opravára, ktorý chce získať
�tatút autorizovaného opravára od konkurenčných výrobcov?

Pravidlá stanovené v odpovedi na otázku 5 týkajúcu sa predajcov viacerých značiek
sa vzťahujú aj na viacznačkové servisy.

V�eobecné otázky

18. Je dodávateľ povinný pou�ívať samostatné zmluvy o predaji vozidiel a o ich
oprave a údr�be?

Nie. Dodávateľ sa mô�e rozhodnúť pou�ívať samostatné zmluvy na ka�dú činnosť,
ale mô�e sa tie� rozhodnúť pou�ívať jednu zmluvu pre predajcov, ktorí sú zároveň
autorizovanými opravármi.

Či u� sa pou�ije jedna zmluva, alebo viac, firma vykonávajúca predaj i opravu a
údr�bu musí mať mo�nosť ukončiť19 zmluvné záväzky vzťahujúce sa na jednu z
týchto činností bez toho, aby musela uzavrieť novú zmluvu s dodávateľom vzhľadom
na druhú činnosť. Napríklad predajca, ktorý má zmluvu zahŕňajúcu predaj i opravu a
chce ukončiť maloobchodný predaj nových vozidiel pri ponechaní si autorizovaného
servisu, by mal mať mo�nosť tak urobiť na základe existujúcej zmluvy.

19. Do akej miery mô�e mať dodávateľ prístup k obchodným informáciám predajcu
alebo opravára, ktorý je tie� autorizovaný predávať alebo opravovať značky
konkurenčných výrobcov?

Dodávateľ mô�e mať legitímny záujem presvedčiť sa, �e obchodné zastúpenie alebo
autorizovaný servis je finančne zdravý a smie preto po�iadať o nahliadnutie do
v�eobecného účtovníctva predajcu alebo autorizovaného opravára. Dodávateľ v�ak
nemô�e vy�adovať prístup k �pecifickým údajom týkajúcim sa predaja alebo servisu
vozidiel iných značiek, preto�e ďal�í dodávatelia by mohli mať námietky voči predaju
alebo servisu ich vozidiel predajcom alebo opravárom, ktorí sa podrobili takejto
kontrole. Výmena obchodne citlivých informácií týkajúcich sa predaja alebo opravy
by navy�e mohla zapríčiniť ďal�ie konkurenčné problémy.

V prípade, �e dodávateľ pova�uje za nevyhnutné podrobne preskúmať záznamy
predajcu alebo autorizovaného opravára viacerých značiek, mal by zaplatiť za
vykonanie takéhoto preskúmania nezávislej strane, napr. účtovníkovi, ktorý bude
re�pektovať dôverný charakter citlivých informácií.
                                                
19 Hoci bude musieť dodr�ať akúkoľvek dohodnutú podmienku týkajúcu sa výpovede zo zmluvy.
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20. Ak predajca alebo opravár danej značky chce predať svoje obchodné zastúpenie
alebo servis inému predajcovi alebo opravárovi tej istej značky, musí ho najprv
ponúknuť dodávateľovi tejto značky? Musí dostatočne vopred informovať
dodávateľa o zamý�ľanom predaji?

Nariadenie dáva ka�dému predajcovi, ktorý chce predať svoje obchodné zastúpenie,
právo predať ho ďal�iemu predajcovi podľa vlastného výberu v rámci siete výrobcu.
To isté sa týka opravárov, ktorým nič nesmie brániť predať servis ľubovolnému
opravárovi, ktorého si zvolia v rámci tej istej značkovej siete. Nariadenie preto
nestanovuje �iadnu povinnosť, ktorá by zaväzovala predajcu alebo opravára ponúknuť
svoje obchodné zastúpenie alebo servis dodávateľovi skôr, ne� ho ponúknu iným
predajcom alebo opravárom (predkupné právo).

Predajca alebo opravár mô�u byť po�iadaní informovať dodávateľa o úmysle predať
obchodné zastúpenie alebo servis, nesmie to v�ak zdr�ať prevod. Po�iadavka oznámiť
prevod �tyri tý�dne pred jeho uskutočnením je preto akceptovateľná.


