
 

 

 

Oznámenie pre cestujúcich v leteckej doprave 

Oznámenie o príslušných právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, 

marketingu a ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na činnosti agentúr na vybavovanie 

nárokov v súvislosti s nariadením č. 261/2004 o 

právach cestujúcich v leteckej doprave 

Účelom tohto oznámenia je poskytnúť cestujúcim informácie o právnom základe EÚ, ktorý sa 

vzťahuje na činnosti agentúr na vybavovanie nárokov v oblasti práv cestujúcich v leteckej 

doprave. 

Na účely tohto oznámenia sa agentúrou na vybavovanie nárokov rozumie podnik, ktorý 

ponúka verejnosti služby správy nárokov na odškodnenie podľa nariadenia 261/20041 (ďalej 

len „nariadenie“). Toto oznámenie sa vzťahuje aj na právnych zástupcov/advokátov 

vykonávajúcich činnosti agentúry na vybavovanie nárokov. 

Skôr než cestujúci využijú iné prostriedky nápravy svojich práv, mali by sa vždy obrátiť na 

prevádzkujúceho leteckého dopravcu. Treba pripomenúť, že podľa článku 16 tohto nariadenia 

sú vnútroštátne orgány presadzovania práva ako verejné orgány zodpovedné za presadzovanie 

celoplošného dodržiavania nariadenia a že postupy tzv. alternatívneho riešenia sporov (ARS)2 

môžu takisto prispieť k dosiahnutiu vzájomne uspokojivého riešenia sporov na úrovni 

súkromného práva medzi cestujúcimi a prevádzkujúcimi leteckými dopravcami. Obidva 

postupy sú zakotvené v súčasných právnych predpisoch EÚ a cestujúci ich môžu využiť na 

zabezpečenie dodržiavania svojich práv a získanie náhrady, na ktorú majú nárok. 

Ako sa uvádza v oddiele 7.1 výkladových usmernení Komisie k nariadeniu (ES) č. 261/20043, 

cestujúci má právo rozhodnúť sa, či chce byť zastúpený inou osobou alebo subjektom. 

Komisia však bola upozornená na niekoľko údajných nesprávnych postupov a pochybení zo 

strany niektorých agentúr na vybavovanie nárokov.  

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú 

spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia 
alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, 
s. 1). 

2 Cestujúci s pobytom v EÚ môžu predložiť subjektu ARS svoje zmluvné spory s leteckým dopravcom, ktorý 
vykonáva činnosť na území EÚ a zúčastňuje sa na systéme ARS. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie 
(ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63). 

3 OZNÁMENIE KOMISIE Výkladové usmernenia k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí 
nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a k nariadeniu Rady (ES) č. 2027/97 o 
zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 889/2002 (2016/C 214/04), 15. 6. 2016. (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&from=EN). 
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V prvom rade majú prípadné porušenia týchto pravidiel posúdiť príslušné vnútroštátne orgány 

individuálne s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti. Povinnosťou Komisie je 

zabezpečiť, aby členské štáty dohliadali na činnosti dotknutých strán vrátane agentúr na 

vybavovanie nárokov s cieľom overiť, či vykonávajú svoje činnosti v súlade s platnými 

pravidlami EÚ o ochrane spotrebiteľa, marketingu a právnych predpisoch o ochrane údajov4. 

V záujme ochrany cestujúcich a v snahe pomôcť im prijať informované rozhodnutie pri 

uplatňovaní nárokov na náhradu podľa daného nariadenia by Komisia chcela upozorniť na 

niektoré kľúčové právne záväzky agentúr na vybavovanie nárokov uvedené v priloženom 

oznámení, ktorým by mali cestujúci venovať osobitnú pozornosť. 

Týmto oznámením nie sú dotknuté iné povinnosti uložené agentúram na vybavovanie nárokov 

vyplývajúce z vnútroštátneho práva. 

1 Agentúry na vybavovanie nárokov musia zreteľne uvádzať cenu za svoje služby, 
t. j. počiatočnú 
cenu na svojich webových stránkach vrátane všetkých príslušných poplatkov. 

Podľa práva EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a marketingu môžu obchodníci slobodne 

určovať ceny, ktoré účtujú za svoje produkty, pod podmienkou, že primerane informujú 

spotrebiteľov o celkových nákladoch a o výpočte týchto nákladov. 

Informácie o cenách by mali byť zreteľne zobrazené a informácie o trvaní zmluvy a 

povinnostiach spotrebiteľov musia byť uvedené jasne a zreteľne a nemali by byť zavádzajúce, 

pričom obchodníci musia jasne uviesť celkovú (alebo konečnú) cenu (vrátane daní). Porušenia 

týchto pravidiel možno považovať podľa práva EÚ za nekalé praktiky, ak je pravdepodobné, 

že priemerného spotrebiteľa privedú k prijatiu rozhodnutia o obchodnej transakcii, ktoré by 

inak neurobil. 

V prípade reklamy medzi podnikmi (B2B), akou sú činnosti agentúr na vybavovanie nárokov 

zamerané na propagáciu ich služieb podnikom (cestujúcim na služobných cestách), je zakázaná 

každá reklama, ktorá dokáže akokoľvek vrátane vlastnej prezentácie uviesť do omylu osoby, 

                                                 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách 

podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 84/450/EHS, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 

11.6.2005, s. 22). 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa 
zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 

22.11.2011, s. 64). 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej 

reklame (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21), smernica Európskeho parlamentu a Rady 

95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe 

týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES 

z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 

komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).  
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ktorým je určená, narušiť ich ekonomické rozhodnutia alebo v dôsledku toho poškodiť záujmy 

konkurentov. 

2 Agentúry na vybavovanie nárokov musia byť schopné predložiť jednoznačnú plnú 
moc. 

Všeobecnou právnou zásadou je, že každý cestujúci má právo rozhodnúť, či chce, aby ho na 

súde alebo v občianskom súdnom spore pred začatím súdneho konania zastupovala iná osoba 

alebo subjekt v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ak cestujúci požiada 

o zastúpenie, agentúry na vybavovanie nárokov by mali predložiť podpísanú plnú moc a kópiu 

dokladu totožnosti alebo cestovného pasu (na overenie podpisu). 

3 Agentúry na vybavovanie nárokov by nemali využívať vytrvalý nevyžiadaný 
telemarketing. 

Pokiaľ ide o vytrvalý nevyžiadaný telemarketing, relevantná môže byť jedna z 31 praktík 

uvedených na čiernom zozname v smernici o nekalých obchodných praktikách (predovšetkým 

postupy považované za nekalé za každých okolností, bez individuálneho posúdenia podľa 

iných ustanovení uvedenej smernice). Konkrétne v bode 26 prílohy I k smernici sa zakazuje 

„vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo 

inými diaľkovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom podľa vnútroštátneho 

práva na účely vymáhania zmluvného záväzku“. 

Okrem toho sa v článku 13 smernice o súkromí a elektronických komunikáciách vyžaduje 

predchádzajúci súhlas účastníkov s použitím automatických volacích prístrojov, faxov a 

elektronickej pošty na účely priamej reklamy. Hlasové telefonické hovory na účely priameho 

marketingu nie sú povolené jednak bez súhlasu dotknutých účastníkov alebo používateľov a 

jednak v prípade účastníkov alebo používateľov, ktorí si neprajú byť adresátmi takejto 

komunikácie. Jedna z týchto dvoch možností sa vyberie na základe vnútroštátnych právnych 

predpisov, pričom sa zohľadní, že obe možnosti musia byť pre účastníka alebo užívateľa 

bezplatné. 

4 Prenos osobných údajov. 

Predajcovia cestovných lístkov, cestovné kancelárie, cestovné agentúry (vrátane online 

cestovných agentúr) a všetky tretie strany, ktoré majú prístup k údajom o cestujúcich, ale nie 

sú zmluvnou stranou zmluvy o preprave, by nemali prenášať osobné údaje agentúre na 

vybavovanie nárokov, pokiaľ im to neumožňujú platné právne predpisy alebo im to osobitne 

nepovolil cestujúci, ktorého sa to týka. 

Predajcovia cestovných lístkov, cestovné kancelárie, cestovné agentúry (vrátane online 

cestovných agentúr) a všetky tretie strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v EÚ, musia 

dodržiavať pravidlá ochrany údajov v EÚ. To znamená, že osobné údaje „získavajú na 

konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely“ a že osobné údaje sa nesmú „ďalej 

spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi“. Osoby alebo organizácie, ktoré 

získavajú a spracúvajú osobné údaje, ich musia chrániť pred zneužitím a musia rešpektovať 

práva jednotlivcov v súvislosti s ich osobnými údajmi, ktoré sú zaručené právom EÚ. 


