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V zmluváchnemusíbyť
presnýdátum,dokedy
musí človekúver splatiť,
odkazuje luxemburský
súd.

BRATISLAVA. Klára Bíróová
si pred piatimi rokmi požičala
v spoločnosti Home Credit
sedemsto eur. Po dvoch me-
siacoch prestala úver splácať.
Súd v Dunajskej Strede ne-

vedel, ako rozhodnúť, pretože
sa v prípade objavili viaceré
nejasnosti.
V zmluve o úvere nebolo

napísané RPMN, teda ročná
percentuálna miera nákla-
dov, ktorá odráža náklady na
úver, a Bíróová nepodpísala
ani všeobecné podmienky.
Podľa našich zákonov sú to ta-
ké pochybenia, že by firme
nemala platiť úroky ani po-
platky, iba splatiť sumu, kto-
rú si požičala.
Súd však zapochyboval, či

je to naozaj tak. Obrátil sa pre-
to na Súdny dvor Európskej
únie, aby mu sporné časti zá-
kona vysvetlil.
Ukázalo sa, že slovenský

zákon o spotrebiteľských
úveroch ide ďaleko nad rámec
európskej smernice, z ktorej
bymal vychádzať.
Súdy by sa preto v budúc-

nosti mali riadiť tým, čo im
napísal Súdny dvor a minis-
terstvo financií by malo zvá-
žiť zmenu zákona, aby ne-
vznikal chaos vo výklade na-
šich zákonov.
Čo presne odpísali Sloven-

sku z Luxemburgu a v čom by
sa naše zákonymali zmeniť?

1.Zmluvya sadzobníky
Prvé, čo luxemburský súd

riešil, bolo, akú formu musia
mať zmluvy o úvere a ďalšie
dokumenty, ktoré by mal člo-
vek pri uzatváraní zmluvy vi-
dieť. Či musia byť na papieri,
na inom nosiči a či ich klient
musí podpísať.
Napríklad Bíróová podpí-

sala zmluvu o úvere, ktorá
obsahovala formulku, že jej
súčasťou sú aj všeobecné pod-
mienky. Tie však nepodpísala
osobitne.
Slovenský zákon hovorí, že

zmluva o spotrebiteľskom
úvere musí mať písomnú for-
mu a človek jumôže dostať na
papieri alebo inom nosiči, na-
príklad naCD.
Zároveň vraví, že v zmluve

musí byť napísané prakticky
všetko – od adresy veriteľa,

dlžníka, výšky splátok, pod-
mienok splácania, RPMN, re-
klamácií až po poistenia. Všet-
ko tiežmusí byť podpísané.
Finančné inštitúcie však

zmluvy zvyčajne delia na viac
častí, k nim priložia sadzob-
níky, úverové podmienky či
ďalšie listiny s rôznymi náz-
vami. Šikovní právnici to ve-
dia využiť a ak dokážu, že
zmluva nemala predpísanú
formu, bola rozkúskovaná,
človek nemusí zaplatiť úroky,
len istinu.
Európsky súd však pove-

dal, že „zmluva nemusí byť
nevyhnutne vyhotovená ako
jediný dokument“, ale ak sa
skladá z viacerých častí, všet-
ky musí človek dostať písom-
ne a musia na seba odkazovať.
Jeho výklad sa odlišuje od na-
šej právnej úpravy a nahráva
finančníkom.
„Európsky súd vlastne po-

vedal, že môže existovať viac
dokumentov s informáciami
o úvere, ale musia na seba od-

kazovať. Rozhodnutie víta-
me,“ zareagovala Zuzana
Bienvenu, hovorkyňa spoloč-
nostiHomeCredit.

2.Bezúrokova poplatkov
Európsky súd sa zaoberal aj

tým, kedy človek nemusí za-
platiť úroky a poplatky, na
ktorých sa s finančnou inšti-
túciou dohodol.
Napríklad zmluva, ktorou

si Bíróová požičiavala od Ho-
me Credit peniaze, neobsaho-
vala RPMN. Toto číslo odráža
všetky náklady, ktoré sú spo-
jené s úverom a je dôležité pri
porovnávaní s konkurenciou.
Otázne bolo, či pri takejto
zmluve vôbec treba zaplatiť
úroky, keďže nebola komplet-
ná.
Na Slovensku platí, že ak

zmluva neobsahuje niektoré
údaje, človek nemusí zaplatiť
úroky a poplatky.
K týmto údajom patrí druh

úveru, presné identifikovanie

veriteľa a klienta s ich adre-
sami, výška a trvanie úveru,
termín splatnosti, opis úveru,
cena, notárske poplatky,
RPMNamnožstvo ďalších.
Ak by čo i len jeden chýbal,

človek sa môže obrátiť na súd
a vybojovať si, že stačí splatiť
len požičanú sumu.
„Ak by v zmluve chýbal len

dátum narodenia spotrebite-
ľa, hoci by sa uviedlo jeho rod-
né číslo, tak si myslíme, že
sankcie podľa slovenského
zákona by boli v rozpore
s európskym právom,“ hovorí
Igor Augustinič, advokát bpv
Braun Partners. Naráža na to,
že podľa našich zákonov ne-
treba platiť úroky aj v prípa-
de, že v zmluve chýba dátum
narodenia.
Európsky súd síce potvr-

dil, že v niektorých prípa-
doch ľudia nemusia zaplatiť
úroky, ale zďaleka to tak ne-
môže byť vždy. „Tvrdosť san-
kcií musí byť primeraná zá-
važnosti porušení a musí re-

špektovať zásadu proporci-
onality.“
Dodal, že kľúčovými údaj-

mi v zmluve sú RPMN, výška,
počet a frekvencia splátok,
notárske poplatky či ďalšie
záruky a poistenia. Ak by
chýbali, štát môže potrestať
firmy tým, že nedostanú úro-
ky. Ale nemôže to robiť vždy,
pri akýchkoľvek zlyhaniach.
„Ak v zmluve chýba závaž-

ný údaj, tak nám sankcia ne-
prekáža, hoci ju dlhodobo po-
važujeme za privysokú. Ale ak
ide o menšie pochybenia,
ktoré mohol spôsobiť aj jeden
človek a nikoho nepoškodzu-
jú, tak je neprimerané, aby
človek úroky nezaplatil,“
myslí si Ivan Kahanec, vý-
konný tajomník Asociácie
poskytovateľov spotrebiteľ-
skýchúverov.

3.Žiadnetabuľkynavyše
Súd riešil aj to, či musí byť

v zmluve o úvere amortizač-

ná tabuľka. Znázorňuje, aká
veľká časť z každej splátky ide
na splácanie istiny a aká na
úroky a poplatky.
Amortizačným tabuľkám

sa venuje niekoľko odsekov
nášho zákona. Vo všeobec-
nosti platí, že ak zmluva ob-
sahuje dohodu o amortizácii
istiny, tak má človek právo
kedykoľvek si tabuľku vypý-
tať.
Tabuľka musí byť zrozumi-

teľná, stručná a finančná in-
štitúcia si za ňu nemôže vy-
pýtať žiadne peniaze.

Európsky súd však vraví, že
zmluva v žiadnom prípade
nemusí obsahovať amorti-
začnú tabuľku a slovenský
zákon v podstate ide nad rá-
mec smernice.
Spotrebiteľské úvery majú

väčšinou fixný úrok. „Celá
amortizačná tabuľka je preto
len jeden riadok, kde je napí-
saná výška platby rozdelená
na splátku a úroky s poplat-
kami,“ vraví Pavel Škriniar,
analytik Finančnej hitparády.
Vo svojom rozhodnutí súd

povedal aj to, že v zmluve ne-
musí byť presný dátum splat-
nosti úveru. Stačí, ak je tam
opis, z ktorého si človek
splatnosť dokáže vypočítať
sám.
Ako s týmito zisteniami

naloží ministerstvo financií?
Upraví zákon v sporných čas-
tiach? „Najskôr sa musíme
oboznámiť s rozhodnutím
súdu a analyzovať ho, preto je
nateraz predčasné odpovedať
na vaše otázky.“
Podľa právnika je však roz-

hodnutie Súdneho dvora jas-
né a sudcovia, ktorí budú roz-
hodovať o dlžníkoch, by sa
nímmali riadiť.
„Toto rozhodnutie odstrá-

nilo pochybnosti, ktoré by sú-
dy mohli mať pri výklade
ustanovení slovenského zá-
kona o spotrebiteľských úve-
roch a jeho súladu s európ-
skym právom,“ dodáva Au-
gustinič.
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Zmluva
nemusí byť

nevyhnutne
vyhotovená ako
jediný dokument.

SúdnydvorEurópskejúnie,
rozhodnutie

Na dlžníkov sme mäkkí,
rozhodol európsky súd
Ľuďom, čo sa chcú vykrútiť z dlhov, už súdy nemusia pomôcť

Dôležitý rozsudokpadol v sporenebankovkyHomeCredit a jej klientky. ILUSTRAČNÉ FOTO SME – GABRIEL KUCHTA

Vyšetrujú VW, či spisy ničil naschvál
Užvyšerokasaťaháspor
nemeckejautomobilky
s americkýmiúradmi,ktoré
juobvinili z falšovania
údajovo emisiách.

WASHINGTON. Americká
Federálna komisia pre obchod
(FTC) vyšetruje, či nemecká
automobilka Volkswagen zá-
merne ničila dokumenty sú-
visiace s jej emisným škan-
dálom. Vyplýva to zo súdnych
spisov. Informovala o tom
agentúra Reuters.
Americká agentúra pre

ochranu životného prostredia
(EPA) automobilku vlani
v septembri obvinila, že do
vozidiel s naftovým motorom

inštalovala softvér umožňu-
júci pri testovaní emisií skrý-
vať vysoko nadlimitné hod-
noty oxidov dusíka.
Volkswagen potom pri-

znal, že v USA je týmto soft-
vérom vybavených takmer
570-tisíc vozidiel. FTC podľa
súdnych spisov vyšetruje po-

dozrenie z ničenia dokumen-
tov súvisiacich s emisnou
aférou od marca tohto roka.
Komisia teraz žiada súd, aby
jej umožnil vypočuť jedného
z predstaviteľov automobil-
ky. Hovorkyňa Volkswagenu
Jeannine Ginivanová uviedla,
že automobilka pokračuje

v spolupráci s americkým
ministerstvom spravodlivosti
a spolupracuje aj s ďalšími
vládnymi úradmi, aby dala
všetko do poriadku a dosiahla
spravodlivé riešenie.
Obvinenia z ničenia doku-

mentov sa už skôr objavili
v žalobách niektorých ame-
rických štátov na Volkswa-
gen. V marci jeden bývalý za-
mestnanec Volkswagenu vy-
povedal, že bol koncom mi-
nulého roka prepustený, pre-
tože sa na ničení dôkazov od-
mietal podieľať.
Po celom svete sa emisný

škandál Volkswagenu týka
približne 11 miliónov nafto-
vých áut. (čtk)

11 mil.
áuts naftovýmmotorom
satýkaškandál
automobilkyVWohľadom
falšovaniaemisií.

Trump straší
najmäMexičanov
Novýamerickýprezident
eštev kampani sľúbil
sankcionovať firmy,
ktorébudúmontovať
výrobkyu južného
suseda.

MEXIKO. Víťazstvo Donalda
Trumpa v amerických pre-
zidentských voľbách už ťaž-
ko dolieha na mexickú akci-
ovú burzu a národnú menu
peso. Informuje o tom agen-
túra DPA. Peso stratilo
od volieb oproti americkému
doláru 13 percent hodnoty.
Mexický burzový index

IPC uzarel týždeň so stratou
3,7 percenta. Trump v pred-

volebnej kampani sľúbil, že
keď sa stane prezidentom,
bude rokovať o novej verzii
už platnej Severoamerickej
dohody o voľnom obchode
(NAFTA), ktorej členmi sú
ešte Kanada a Mexiko.
Okrem toho chce zaviesť

sankčné clá pre americké
firmy, ktoré budú u južného
suseda montovať svoje vý-
robky a predávať ich v Spo-
jených štátoch.
V tom prípade by Mexiko

poškodila americká protek-
cionistická obchodná politi-
ka.Mexiko vyváža veľkú časť
svojej produkcie práve k se-
vernému susedovi. (tasr)


