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V Bruseli, 29. marca 2013 
sj.h(2013)593034 

PREDSEDOVI A ČLENOM SÚDNEHO DVORA 
EURÓPSKEJ ÚNIE 

Písomné pripomienky 

ktoré podľa článku 23 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podáva 

EURÓPSKA KOMISIA 

v zastúpení: Michel van BEEK a Adrian TOKÁR, členovia jej právneho servisu, v postavení 

splnomocnených zástupcov, ktorí si zvolili adresu na doručovanie u Merete CLAUSEN, člena 

jej právneho servisu, Bâtiment BECH, L-2721 Luxembourg, a súhlasili s tým, aby im boli 

prostredníctvom aplikácie е-Curia doručované všetky procesné písomnosti 

vo veci C-470/12, 

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, podaný rozhodnutím Okresného súdu vo Svidníku z 31. augusta 

2012, súvisiaci s konaním: 

POHOTOVOSŤ, s.r.o. 

proti 

Miroslav Vašuta 

za účasti 

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS 

ktorá sa týka výkladu Charty základných práv Európskej únie a smernice Rady 93/13/EHS. 

Ref. Ares(2013)534051 - 03/04/2013
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1. V prejednávanej veci si Komisia dovoľuje k predloženej prejudiciálnej otázke predložiť 

nasledujúce písomné pripomienky. 

1. SKUTKOVÝ STAV A KONANIE 

2. Spoločnosť POHOTOVOSŤ, s.r.o., žalobca vo veci samej, poskytla pánovi Miroslavovi 

Vašutovi, žalovanému vo veci samej, spotrebiteľský úver. Z dôvodov, ktoré nie sú 

špecifikované v uznesení vnútroštátneho súdu, bolo rozhodnutím Stáleho 

rozhodcovského súdu zo dňa 9. decembra 2010 (a ktorý sa neskôr stal právoplatným a 

vykonateľným) uložená žalovanému vo veci samej povinnosť uhradiť nešpecifikovanú 

sumu v prospech žalobcovi vo veci samej. 

3. Po vydaní rozsudku rozhodcovského súdu dal žalobca vo veci samej návrh na výkon 

exekúcie podľa príslušných právnych predpisov. Dňa 25. marca 2011 požiadal exekútor 

vnútroštátny súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Vnútroštátny súd však 

exekučné konanie čiastočne zastavil, a to podľa všetkého v rozsahu, v akom sa 

domnieval, že toto konanie sa zakladalo na pohľadávkach vzniknutých z nekalých 

podmienok v pôvodnej zmluve o spotrebiteľskom úvere, vrátane ustanovenia o úroku z 

omeškania. Z uznesenia vnútroštátneho súdu sa zdá, že v ostatnej časti exekučné konanie 

naďalej prebieha. 

4. Dňa 9. septembra 2011 vstúpilo do exekučného konania ako vedľajší účastník Združenie 

na ochranu občana spotrebiteľa HOOS (ďalej len "Združenie"). Zároveň podalo 

námietku zaujatosti proti exekútorovi. Dôvodom námietky bolo, že exekútor bol v 

minulosti v pracovnoprávnom vzťahu so žalobcom vo veci samej, čo podľa judikatury 

Ústavného súdu Slovenskej republiky vylučuje jeho nezaujatosť v exekučnom konaní. 

Združenie podalo aj návrh na zastavenie exekučného konania ako celku. Združenie 

odôvodnilo svoj návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania ustanovením § 93 ods. 

2 Občianskeho súdneho poriadku. 

5. Žalobca vo veci samej podal 27. marca 2012 návrh, aby Združeniu nebolo umožnené 

vstúpiť do konania ako vedľajší účastník z dôvodu, že Exekučný poriadok takúto 

možnosť výslovne neupravuje. 
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6. Vnútroštátny súd uznesením vyššieho súdneho úradníka z 24. mája 2012 rozhodol o 

nepovolení vstupu Združenia do konania ako vedľajšieho účastníka, a zároveň zamietol 

aj návrh Združenia na zastavenie exekúcie z dôvodu zaujatosti. 

7. Proti tomuto uzneseniu podalo Združenie 18. júna 2012 odvolanie. V odvolaní uvádza, 

že žalovaný vo veci samej nie je dostatočne informovaný, pričom ani vnútroštátny súd 

neposkytol dostatočnú ochranu ex officio pred neplatnou rozhodcovskou doložkou, a 

nevyvodil ani právne následky zo skutočnosti, že v zmluve o spotrebiteľskom úvere 

nebola uvedená ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Podľa Združenia 

vnútroštátny súd neaplikoval správne judikaturu Súdneho dvora, konkrétne rozhodnutia 

vo veciach C-76/10 Pohotovosť a C-40/08 Asturcom. 

8. Za týchto okolností Okresný súd vo Svidníku rozhodol o prerušení konania 

a o predložení prejudiciálnych otázok. 

II. PREJUDICIÁLNE OTÁZKY 

9. Okresný súd vo Svidníku predložil Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky: 

„Ci sa má či. 6 ods. I, či. 7 ods. I a čl. 8 smernice Rady 93/13 EHS o nekalých 
podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a či. 47 v spojení s či. 38 Charty základných 
práv Európskej únie vykladať tak, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je § 
37 ods. 1 a 3 Exekučného poriadku, ktorá neumožňuje združeniu na ochranu práv 
spotrebiteľov v exekučnom súdnom konaní vedľajšie účastníctvo? 

Ak je odpoveď na prvú otázku taká, ž,e uvedená právna úprava nie je v rozpore s právom 
Spoločenstva, majú sa ustanovenia §37 ods. 1 a 3 Exekučného poriadku vykladať tak, že 
nebránia tomu, aby vnútroštátny súd v súlade s či. 6. ods. 1, čl. 7 ods. 1 a čl. 8 priznal 
združeniu na ochranu práv spotrebiteľov postavenie vedľajšieho účastníka v exekučnom 
súdnom konaní?" 

III. PRÁVNY STAV 

A. Právne predpisy Únie 

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

zmluvách' stanovuje vo svojom dvadsiatom treťom odôvodnení, ako aj v článkoch 6 a 7: 

Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29. 
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„keďže osoby alebo organizácie, ak sú považované podľa zákona členského štátu z,a 
osoby a organizácie, ktoré majú oprávnený záujem na tejto záležitosti, musia mať 
prostriedky na podanie podnetu na začatie postupov, týkajúcich sa zmluvných 
podmienok navrhovaných na všeobecné uplatňovanie y zmluvách uzatvorených so 
spotrebiteľmi a najmä nekalých podmienok, buď pred súdom alebo správnym orgánom 
príslušným na rozhodnutie sťažností alebo na podanie návrhu na začatie príslušných 
súdnych konaní; keďže táto možnosť nezahŕňa predbežné overenie všeobecných 
podmienok používaných v jednotlivých hospodárskych sektoroch; 

Článok 6 
1. Členské štáty zabezpečia, aby nekalé podmienky použité v zmluvách uzatvorených so 
spotrebiteľom zo strany predajcu alebo dodávateľa podľa ich vnútroštátneho práva, 
neboli záväzné pre spotrebiteľa a aby zmluva bola podľa týchto podmienok naďalej 
záväzná pre strany, ak je jej ďalšia existencia možná bez nekalých podmienok. 

Článok 7 
1. Členské štáty zabezpečia, aby v záujme spotrebiteľov a subjektov hospodárskej súťaže 
existovali primerané a účinné prostriedky, ktoré by zabránili súvislému uplatňovaniu 
nekalých podmienok v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľmi zo strany predajcov 
alebo dodávateľov. 
2. Prostriedky uvedené v odseku 1 zahrňujú ustanovenia, podľa ktorých osoby alebo 
organizácie s oprávneným záujmom podľa príslušného vnútroštátneho práva na ochranu 
spotrebiteľov, môžu požiadať súdy alebo príslušné správne orgány o rozhodnutie, či sú 
zmluvné podmienky navrhované pre všeobecné uplatňovanie nekalé, takž,e môžu uplatniť 
vhodné a účinné prostriedky k zabráneniu ďalšieho uplatňovania takých podmienok. 

Článok 8 
Členské štáty môžu prijať alebo si ponechať najprísnejšie opatrenia kompatibilné so 
zmluvou v oblasti obsiahnutej touto smernicou s cieľom zabezpečenia maximálneho 
stupňa ochrany spotrebiteľa. " 

B. Právne predpisy Slovenskej republiky 

11. Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov) okrem 

iného stanovuje: 

"§ 92 

( 2 )  A k o  v e d ľ a j š í  ú č a s t n í k  s a  m ô ž e  p o p r i  n a v r h o v a t e ľ o v i  a l e b o  o d p o r c o v i  z ú č a s t n i ť  
konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa 

7 osobitného predpisu. 1 Oa f 

§ 2 5 1  

2 Poznámka pod čiarou v Občianskom súdnom poriadku odkazuje okrem iného aj na zákon 
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 
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( 4 )  N a  v ý k o n  r o z h o d n u t i a  a  e x e k u č n é  k o n a n i e  p o d ľ a  o s o b i t n é h o  p r e d p i s u j  1 )  s a  p o u ž i j ú  
ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. 
Rozhoduje sa však vždy uznesením. " 

12. Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a o exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) v znení neskorších predpisov stanovuje okrem iného: 

"§ 37 - účastníci konania 

( 1 )  Ú č a s t n í k m i  k o n a n i a  s ú  o p r á v n e n ý  a  p o v i n n ý ;  i n é  o s o b y  s ú  ú č a s t n í k m i  l e n  t e j  č a s t i  
konania, v ktorej im toto postavenie priznáva tento zákon. Ak súd rozhoduje o trovách 
exekúcie, účastníkom konania je aj poverený exekútor. 

rt 

IV. PRIPOMIENKY K PREJUDICIÁLNYM OTÁZKAM 

A. Predbežné poznámky 

13. Komisia by chcela na úvod podotknúť, že v zmysle ustálenej judikatury Súdneho dvora 

vnútroštátny súd má aj bez návrhu posudzovať nekalú povahu zmluvnej podmienky. 

Možnosť súdu skúmať aj bez návrhu nekalú povahu podmienky predstavuje prostriedok 

vhodný na dosiahnutie výsledku stanoveného v článku 6 smernice 93/13/EHS, teda 

zabránenie tomu, aby jednotlivý spotrebiteľ nebol viazaný nekalou podmienkou, a 

zároveň na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 7 uvedenej smernici, pretože takéto 

skúmanie môže mať odradzujúci účinok smerujúci k ukončeniu používania nekalých 

podmienok v zmluvách uzavretých so spotrebiteľmi zo strany predaj co v alebo 
o 

dodávateľov. 

14. Preto podľa názoru Komisie vnútroštátny súd je povinný v prejednávanej veci preskúmať 

aj bez návrhu nekalost' podmienok zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktorá je predmetom 

prejednávanej veci a vyvodiť z toho všetky právne následky podľa vnútroštátneho práva. 

15. Pokiaľ ide konkrétnejšie o neuvedenie ročnej percentuálnej miery nákladov, Súdny dvor 

vo veci C-76/10 Pohotovosť už rozhodol, že neexistencia údaja o ročnej percentuálnej 

miere nákladov v zmluve o spotrebiteľskom úvere môže predstavovať rozhodujúcu 

okolnosť pre vnútroštátny súd v rámci jeho analýzy otázky, či podmienka zmluvy o 
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spotrebiteľskom úvere týkajúca sa jeho nákladov, v ktorej sa nenachádza takýto údaj, je 

zrozumiteľná v zmysle článku 4 smernice 93/13. Ak nejde o takýto prípad, tento súd má 

možnosť aj bez návrhu posúdiť, či vzhľadom na všetky okolnosti týkajúce sa uzavretia 

tejto zmluvy je opomenutie údaja o ročnej percentuálnej miere nákladov v jej podmienke 

týkajúcej sa nákladov tohto úveru spôsobilé prisúdiť tejto doložke nekalú povahu v 

zmysle článkov 3 a 4 smernice 93/13. Napriek tomu bez ohľadu na priznanú možnosť 

posúdiť túto zmluvu z hľadiska smernice 93/13, smernica 87/102 o spotrebiteľskom 

úvere sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátnemu súdu umožňuje aj bez návrhu 

uplatniť ustanovenia preberajúce do vnútroštátneho práva článok 4 tejto poslednej 

uvedenej smernice a stanovujúce, že neexistencia údaja o ročnej percentuálnej miere 

nákladov v zmluve o spotrebiteľskom úvere má za následok, že poskytnutý úver sa 

považuje za bezúročný a bez poplatkov. 

16. Pokiaľ ide o článok 38 Charty, tento stanovuje, že „politiky Únie zabezpečia vysokú 

úroveň ochrany spotrebiteľa". Toto ustanovenie zodpovedá článku 169 ods. 1 ZFEÚ4, a 

preto je potrebné zohľadniť článok 52 ods. 2 Charty, v zmysle ktorého „práva uznané 

v tejto charte, ktoré sú predmetom ustanovení zmlúv, sa vykonávajú za podmienok 

a v medziach vymedzených týmito zmluvami". Okrem toho, znenie Vysvetliviek 

k Charte základných práv v časti týkajúcej sa článku 38 naznačuje, že toto ustanovenie 

Charty zakotvuje zásadu, a nie právo, a preto môže byť toto ustanovenie v zmysle článku 

52 ods. 5 poslednej vety Charty použité iba na účely výkladu legislatívnych aktov Únie, 

alebo na preskúmavanie ich zákonnosti. V týchto pripomienkach sa preto bude Komisia 

opierať o článok 38 Charty ako na pomôcku pri výklade smernice 93/13/EHS. 

B. Prvá prejudiciálna otázka 

17. Svojou prvou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či články 6, 7 a 

8 smernice 93/13/EHS, ako aj články 38 a 47 Charty bránia takej vnútroštátnej právnej 

úprave, ktorá neumožňuje vstup združenia na ochranu spotrebiteľov vstúpiť do 

exekučného konania v postavení vedľajšieho účastníka. 

18. Z uznesenia vnútroštátneho súdu vyplýva, že Exekučný poriadok, ktorý primárne 

upravuje exekučné konanie, vedľajšie účastníctvo združenia na ochranu spotrebiteľa 

3 Pozri uznesenie Súdneho dvora vo veci C-76/10 Pohotovosť, body 40 a 41, ako aj tam citovanú 
judikaturu. 



7 

výslovne nepripúšťa. Naopak, Občiansky súdny poriadok, ktorý sa subsidíame aplikuje 

aj na exekučné konanie, pripúšťa vedľajšie účastníetvo právnických osôb, ktorých 

predmetom činnosti je ochrana práv spotrebiteľa. Prax slovenských súdov je v tejto 

otázke nejednotná. 

19. Táto nejednoznačnost' slovenskej právnej úpravy má v prejednávanej veci vážne 

následky. Podkladom pre exekúciu je totiž rozhodnutie rozhodcovského súdu, a nie súdu 

Slovenskej republiky. Okrem toho je podľa združenia neplatná aj samotná rozhodcovská 

doložka v pôvodnej zmluve o spotrebiteľskom úvere. Je možné mať pochybnosti o tom, 

či procesné záruky uvedené v Občianskom súdnom poriadku - medzi ktoré patrí aj 

možnosť účasti združení na ochranu spotrebiteľov v konaní - boli v prejednávanej veci 

plne rešpektované. 

20. Exekučné konanie je preto podľa všetkého v prejednávanej veci prvým momentom, keď 

sú právne otázky nastolené v prejednávanej veci - predovšetkým otázka nekalosti 

ustanovení pôvodnej zmluvy o spotrebiteľskom úvere - preskúmavané súdmi Slovenskej 

republiky. Otázkou teda je, či nemožnosť vedľajšieho účastníctva združenia na ochranu 

spotrebiteľov v exekučnom konaní je v rozpore s ustanoveniami smernice. 

21. Smernica 93/13/EHS nestanovuje, že združenia na ochranu spotrebiteľa musia mať právo 

vstupovať do sporov o individuálnych záujmoch spotrebiteľov ako vedľajší účastníci. 

Článok 7 ods. 2 uvedenej smernice priznáva takýmto združeniam procesné práva, pokiaľ 

ide o ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.5 Smernica teda mlčí o prípadnej 

účasti združení na ochranu spotrebiteľa v individuálnych sporoch. Toto mlčanie sa však 

v žiadnom prípade nemá chápať ako zákaz takejto účasti: z článku 8 smernice 

93/13/EHS jasne vyplýva, že členské štáty môžu zaviesť opatrenia, ktoré sú priaznivejšie 

pre spotrebiteľa ako tie, ktoré sú stanovené v smernici. Takýmto opatrením môže byť aj 

pripustenie vedľajšieho účastníctva v exekučnom konaní. 

22. Preto je podľa názoru Komisie potrebné odpovedať na prvú prejudiciálnu otázku v tom 

zmysle, že smernica 93/13/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej 

vnútroštátnej právnej úprave, ktorá nepripúšťa vedľajšie účastníetvo združenia na 

ochranu spotrebiteľa v exekučnom konaní. 

Pozri Vysvetlivky k Charte základných práv, Ú. v. EÚ C 303, 14. 12.2007, s. 17. 
Pozri rozsudok Súdneho dvora vo veci C-472/10 Invitel, body 35 až 37. 
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C. Druhá prejudiciálna otázka 

23. Svojou druhou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd pýta na výklad vnútroštátneho 

práva. Výklad vnútroštátneho práva však nie je úlohou Súdneho dvora.6 Druhú 

prejudiciálnu otázku je ale možné chápať aj v tom zmysle, či článok 6 ods. 1, článok 7 

ods. 1 a článok 8 smernice 93/13/EHS bránia tomu, aby vnútroštátny súd povolil vstup 

združenia na ochranu spotrebiteľa do exekučného konania. 

24. Na druhú otázku v takto preformulovanom znení je podľa názoru Komisie odpoveď 

jasná. Smernica 93/13/EHS v zmysle jej článku 8 zavádza minimálnu harmonizáciu, čo 

znamená, že členské štáty môžu zaviesť opatrenia priaznivejšie pre spotrebiteľa, než sú 

opatrenia stanovené smernicou. Smernica 93/13/EHS preto nijak nebráni tomu, aby 

vnútroštátny súd pripustil vedľajšie účastníetvo združeniu na ochranu spotrebiteľa v 

exekučnom konaní. 

25. V tejto súvislosti je potrebné podotknúť aj to, že podľa ustálenej judikatury Súdneho 

dvora, v prípade neexistencie právnej úpravy Únie pre príslušnú oblasť je vecou 

vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu stanoviť procesné 

podmienky, ktoré majú zabezpečiť ochranu práv, ktoré jednotlivcom vyplývajú z práva 

Únie podľa zásady procesnej autonómie členských štátov. To však platí pod 

podmienkou, že takéto pravidlá nie sú menej priaznivé ako pravidlá upravujúce obdobné 

situácie vnútroštátnej povahy (zásada rovnocennosti), a že nespôsobujú faktickú 

nemožnosť alebo nadmerné sťaženie výkonu práv priznaných právnym poriadkom Únie 

(zásada efektivity).7 

26. Pokiaľ ide o zásadu efektivity, podľa názoru Komisie je povolenie vstupu združenia na 

ochranu spotrebiteľa ako vedľajšieho účastníka v exekučnom konaní vhodným 

prostriedkom pre dosiahnutie toho, aby spotrebitelia mohli účinnejšie brániť svoje práva 

vyplývajúce z práva Únie. 

Pozri napríklad uznesenie Súdneho dvora vo veci C-307/95 Max Mara, bod 5. 
7 Pozri najmä rozsudky Súdneho dvora vo veciach C-78/98 Preston a bod 31, a vo veci C-168/05 
Mostaza Claro, bod 24. 
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V. ZÁVER 

27. So zreteľom na to, čo bolo uvedené vyššie, Komisia navrhuje, aby Súdny dvor poskytol 

na predložené prejudiciálne otázky túto odpoveď: 

„Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v 
spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej 
vnútroštátnej právnej úprave, ktorá nepripúšťa vedľajšie účastníetvo združenia na 
ochranu spotrebiteľa v exekučnom konaní. 

Smernica 93/13/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby 
vnútroštátny súd pripustil vstup združenia na ochranu spotrebiteľov ako 
vedľajšieho účastníka v exekučnom súdnom konaní." 

Michel van BEEK Adrián TOKAR 
splnomocnení zástupcovia Komisie 




