B. Osobitná časť
K čl. I

K bodu 1
Z dôvodu transpozície Smernice 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 (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) – ďalej len
„smernica“ sa zavádza výslovná definícia pojmu spotrebiteľský spor. Uvedený pojem je
potrebné vykladať extenzívne, a to s ohľadom na všetky nároky priamo alebo nepriamo plynúce
zo spotrebiteľskej zmluvy. Definične pojem vychádza z normatívneho ustálenia spotrebiteľského
sporu v zákone č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

K bodu 2
Z dôvodu potreby jednoznačného ustálenia povinností mediátora pristúpil zákonodarca
k ustáleniu okruhu povinností a zároveň zákonných príkazov, ktoré musí mediátor pri výkone
mediácie rešpektovať. Ustálením režimu zákonných povinností a príkazov sa zabezpečí dôsledné
naplnenie smernice v časti predpísaných normatívnych požiadaviek na orgány alternatívneho
riešenia sporov. Explicitné vymedzenie okruhu povinností má za cieľ zároveň vyriešiť niektoré
výkladovo sporné otázky zodpovednosti mediátora, povinnosti mediátora podpísať mediačnú
dohodu a podobne. S poukazom na uvedené sa vychádzalo aj z názorov prezentovaných
v odbornej literatúre.

K bodu 3
V súlade s požiadavkami smernice o minimálnych nákladoch spotrebiteľa sa ustanovuje, že ak
pôjde o mediáciu spotrebiteľského sporu, hradí odmenu mediátora osoba zúčastnená na mediácii,
ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom. V zákone o mediácii ide v poradí o prvé
pravidlo de facto náhrady odmeny mediátora z pohľadu vyporiadania nárokov osôb
zúčastnených na mediácii.

K bodu 4

Transpozícia smernice vyžaduje ustálenie miesta výkonu činnosti mediátora ako orgánu
alternatívneho riešenia sporov („ADR“). Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje miesto výkonu
mediácie, ktoré sa bude zapisovať aj do registra mediátorov. Ekvivalentná úprava je zaradená aj
v súvislosti s úpravou sídla mediačného centra.

K bodu 5
V súlade s povinnosťami, ktoré podľa smernice majú dopadať na orgány ADR sa ustanovuje
primerané použitie ustanovení o mediačnom centre aj na mediátora, pričom sa rozlišuje okruh
všeobecných povinností, ktoré súvisia s transparentnosťou výkonu mediácie a okruh tzv.
spotrebiteľských povinností, ktoré musí mediátor spĺňať ak vykonáva mediáciu aj
v spotrebiteľských sporoch.

K bodu 6
Legislatívno-technická úprava.

K bodu 7
Ako jeden zo základných pilierov transponovania smernice sa vymedzuje právny režim možnosti
uzavretia dohody o riešení sporu mediáciou a tým aj dohody o začatí mediácie. V súlade
s úpravou smernice sa vymedzuje, že dohodu o riešení sporu mediáciou možno uzavrieť až
v čase po vzniku sporu. Ak by k uzavretiu dohody došlo skôr, táto by bola posúdená ako
neplatná.

K bodom 8 a 9
V súvislosti s potrebou vyššej ochrany spotrebiteľa v procese ADR sa zjednocuje režim zákona
o mediácii so všeobecne akceptovaným režimom Občianskeho zákonníka a jeho § 52 a § 52a.

K bodom 10 a 11
Vzhľadom na potrebu dôsledného vykonania prísnejších pravidiel ADR transponovaných do
zákona o mediácii sa ustanovuje všeobecný režim možnosti realizácie oprávnenia Ministerstva
spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“) vyčiarknuť mediátora a mediačné centrum zo
zoznamov vedených ministerstvom. Uvedená úprava doposiaľ chýbala, pričom titulom

transpozície smernice sa daná úprava nebude vzťahovať na vzdelávaciu inštitúciu, ktorá nie je
subjektom ADR.

K bodu 12
Z dôvodu aplikačných nejasností sa výslovne vymedzuje, že režim konkludentného zápisu do
registra mediátorov sa použije výhradne v prípade, ak budú splnené zákonné podmienky pre
zápis. Aj keď uvedená skutočnosť plynula zo správneho systematického výkladu zákona aj
doposiaľ, vyskytli sa aj opačné názory, a preto sa uvedené ustanovenie formulačne precizuje.

K bodu 13
Transponuje sa Čl. 19 ods. 1 druhá veta smernice podľa ktorej v prípade zmien v informáciách
uvedených v písmenách a) až h) ich subjekty ADR bez zbytočného odkladu ohlasujú
príslušnému orgánu. Uvedená transpozícia sa rozširuje aj na vzdelávacie inštitúcie a svojou
povahou predstavuje spoločné ustanovenie.

K bodom 14 a 15
S poukazom na transpozíciu smernice sa precizujú a sprísňujú podmienky pre odbornú prípravu
a odbornú skúšku mediátora, a rovnako ďalšie vzdelávanie mediátorov. Platná právna úprava sa
zodpovedajúcim spôsobom rozvíja s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň vedenia
mediácie, okrem iného aj v spotrebiteľských sporoch.

K bodom 16 a 17
Z dôvodu potrebu jednoznačného ustálenia režimu orgánov ADR sa novým spôsobom
usporadúva štatút mediačného centra, povinností, ktoré toto musí plniť a zákonných podmienok
pre výkon jeho činnosti. Vzhľadom na doterajšiu úpravu ide o jej rozvinutie a doplnenie o nový
režim transparentnosti plynúci zo smernice. Z hľadiska koncepcie a potreby systematického
výkladu právnych predpisov je mimoriadne dôležité ustáliť, že mediačné centrum bude
oprávneným orgánom ADR iba vtedy, ak bude spĺňať podmienky zákona o mediácii a súčasne
zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Táto výkladová logika nebude platiť u mediátora, ktorý sa oprávneným orgánom
riešenia ADR v spotrebiteľských sporoch stane zápisom do zoznamu mediátorov vedeného
ministerstvom.

K bodu 18
V súlade s požiadavkami smernice sa ustanovuje nový dôvod a prípad skončenia mediácie, a to
v podobe uplynutia 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch
uplynutia šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si účastníci nedohodli dlhšiu dobu, po
uplynutí ktorej mediácia skončí. Ustanovuje sa aj v poradí ďalší dôvod skončenia mediácie,
spočívajúci v úmrtí mediátora alebo jeho vyhlásení za mŕtveho.

K bodu 19
Ustanovujú sa prechodné ustanovenia, ktoré reagujú na jednotlivé zmeny právnej úpravy
a ústavno-konformným spôsobom upravujú prechodný režim a potrebu aplikovania novej
právnej úpravy na právne vzťahy vzniknuté podľa skoršej právnej úpravy.

K bodu 20
Zavádza sa nové znenie transpozičnej doložky s ohľadom na potrebu zakotvenia prechodného
režimu.

K bodu 21
Transpozičná príloha sa dopĺňa novým bodom.

K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona.

