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Novela Občianskeho zákonníka (zavedenie spotrebiteľskej zmluvy, dvojročná 

záručná doba) 

 

Dňa 2. 3. 2004 poslanci opätovne schválili prezidentom vrátenú novelu Občianskeho zákonníka. Novelou 

sa zavádza sa osobitný zmluvný typ - tzv. spotrebiteľská zmluva. Pre spotrebiteľskú zmluvu je 

charakteristické, že spotrebiteľ vstupuje do zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorým je najčastejšie 

predávajúci, za zmluvných podmienok, ktoré si vopred určil dodávateľ, pričom spotrebiteľ nemá možnosť 

tieto zmluvné podmienky individuálne ovplyvniť. Novela sa snaží tento nevyrovnaný vzťah vyvážiť. 

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré: 

• má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy, 

• dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu 

spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky 

spotrebiteľa, 

• vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa 

spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví, 

• vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo 

zodpovednosti za škodu, 

• umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, že 

spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi, 

• umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a 

spotrebiteľovi to neumožňujú, 

• oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú 

na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty, 

• prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré 

vznikli, 

• umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v 

zmluve, 

• určujú, 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. 

Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od Občianskeho zákonníka v 

neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon 

priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. 

Medzi ďalšie významné zmeny patrí predĺženie záručnej doby v prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy 

(predaj tovaru v obchode). Tá sa predĺžuje na 24. mesiacov. 
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Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí 

sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu 

dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na 

to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, môžu ustanoviť osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 

mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť 

kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci 

umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom 

kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej 

v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. 

Posilňuje sa tiež postavenie spotrebiteľa pri vyskytnutí sa vady v záručnej dobe - zvýrazňuje sa právo 

spotrebiteľa na vrátenie vadnej veci. 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. 

Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia 

vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci,výmenu súčasti, ak tým 

predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu 

nespôsobí závažné ťažkosti. 

Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň 

nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, 

ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej 

sa predávajúci a kupujúci dohodli. 

Novelizáciou Občianskeho zákonníka sa súčasne upravuje tzv. “timesharing” - zmluva o práve užívať 

budovu alebo jej časť v časových úsekoch. 

Novela nadobúda účinnosť 1. 4. 2004. 

 

  

 

 

  


