D OV O L E N K A v s .
TIMESHARING
EURÓPSKE SPOTREBITE¼SKÉ CENTRUM V SR RADÍ
•
•
•
•

Máte záujem získa dobrú a lacnú dovolenku v zahranièí v priebehu
nieko¾kých rokov za sebou?
Uzavreli ste zmluvu na pobyt pri mori v lákavom apartmáne a teraz
neviete ako od zmluvy odstúpi?
Radi by ste vedeli, aké poplatky od vás môže požadova poskytovate¾
timesharingu?
Ste si istý, že to èo vám bolo ponúknuté, bude spåòa aj vaše oèakávania?

Otvárate poštovú schránku, do rúk sa vám dostáva obálka s výhrou vysnívanej
dovolenky, ktorú môžete získa. Podmienkou je, že sa zúèastnite prezentácie miesta, kde
vás táto lákavá dovolenka èaká. V mysli už zaèínate bali kufre a tešíte sa, že budete môc
týždeò oddychova, užíva krásy prírody a lákavé azúrovo modré more. Na prezentácii ste
ešte vo väèšom úžase, ako keï ste obálku chytili prvý krát do rúk. V reproduktoroch sa
ozýva šumenie mora, agentka vám premieta krásne fotografie zálivu.
Tak toto je klasický príklad toho, ako ¾ahko sa môžete necha ovplyvni a podpísa
nieèo, o èom nemáte ani najmenšie tušenie.

Na to aby ste predišli
sklamaniu zo zlej investície,
pripravili sme pre vás nieko¾ko
dôležitých informácií, ktoré
vám pomôžu zorientova sa
v tejto novej oblasti.
Rozvoj turistiky a cestovného ruchu priniesol so sebou NOVINKU – vznik
spoloèností, ktoré vám predajú právo trávi dovolenku v tých najfantastickejších
destináciách.
Ide o typ spotrebite¾skej zmluvy, ktorá sa nazýva TIMESHARING èo
znamená „kúpu práva“ – užíva nehnute¾nos v urèitých èasových
úsekoch.

Zaènime od zaèiatku.
Aká je spotrebite¾ská zmluva?
Spotrebite¾ská zmluva je napr. kúpna zmluva alebo zmluva o dielo, pokia¾
zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebite¾, ktorý nemohol individuálne
ovplyvni obsah dodávate¾om vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy,
a na strane druhej dodávate¾.
Kto je spotrebite¾om?
Spotrebite¾om je pod¾a § 52 ods.3 Obèianskeho zákonníka osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebite¾skej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
obchodnej alebo inej podnikate¾skej èinnosti. A naopak, dodávate¾ v rámci svojej
obchodnej alebo inej podnikate¾skej èinnosti pri uzatváraní plnení spotrebite¾skej
zmluvy koná.
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Èo je timesharingová zmluva?

ZMLU
VA

Timesharingová zmluva je teda spotrebite¾ská zmluva o kúpe práva užíva nehnute¾nos v urèitých èasových úsekoch, najmenej
1 týždeò v roku a musí by uzatvorená
v písomnej podobe minimálne na obdobie
3 rokov.
Napríklad: Ide o právo užíva byt, apartmán, bungalow, vilu niekde pri mori
alebo v horách minimálne 1 týždeò v roku a to v priebehu 3 rokov.
Je to atraktívna služba, lebo ponúka lacný a úèelný spôsob užívania
nehnute¾nosti. Poskytuje ove¾a vyšší štandard ako ubytovanie v hoteli, alebo
apartmáne s množstvom zariadení pre vo¾ný èas. Na druhej strane je tu množstvo
nástrah, ktoré môžu spôsobi, že sa spotrebite¾ ocitne v záväznom vzahu
z ktorého mu vyplynie viac povinností ako práv a to, èo sa vám spoèiatku zdalo
ako sen, stane sa noènou morou. Najhoršie èo sa vám môže sta je, že naletíte
podvodníkom a prídete o vaše peniaze.
Timesharing je obvykle zmluva o balíku služieb a môže by spojená so
zmluvou o poskytnutí úveru na financovanie timesharingu alebo o dodatoèných
turistických službách poèas užívania.
Timesharing sa vyskytuje v dvoch formách:
1. pevne stanovený týždeò (kde vlastníte právo k fixne urèenému týždòu
a budove)
2. pohyblivý systém (namiesto fixne urèeného týždòa, vlastníte týždeò
a každý rok si musíte zarezervova presný termín, kedy chcete užíva
nehnute¾nos a kde).
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Za úèelom ochrany spotrebite¾ov pred nepríjemným prekvapením z uzavretia
nevýhodnej zmluvy, pravidlá spoloèenstva Európskej únie upravili zásady, ktoré
musia by dodržané pri uzatváraní týchto typov zmlúv.
Právnym základom pre úpravu timesharingu sa stala Smernica Európskeho
parlamentu a rady è. 94/47/ES z októbra 1994 o kúpe práva na sezónne užívanie
nehnute¾ností, ktorá upravuje základné práva pri uzatváraní zmlúv na obdobie
dlhšie ako 3 roky (t.j. 36 mesiacov), s obdobím užívania nehnute¾nosti
aspoò v lehote 1 týždòa v roku. Smernica bola transponovaná všetkými
èlenskými štátmi EÚ do svojich právnych poriadkov. Niektoré štáty, ako napríklad
Portugalsko, Španielsko a Belgicko vo svojich právnych poriadkoch poskytli vyššiu
ochranu spotrebite¾ov, ako stanovila táto smernica.

Je preto ve¾mi dôležité ak chcete investova svoje peniaze do
nieèoho, aby ste si to poriadne zvážili a hlavne ak ide o väèšie sumy!!!

Èo by ste mali vedie pred tým, ako uzavriete timesharingovú
zmluvu.
Pred uzatvorením zmluvy by ste mali zváži:
• Chcete takúto dovolenku každý rok? Je to to, èo vyhovuje vaším
potrebám?
• Stojí to za tú cenu? Doprava nie je obvykle súèasou poplatkov
dohodnutých v zmluve.
• Informácie, ktoré vám boli poskytnuté v letáku, môžu by úplne
vzdialené od reality.
• Nenechajte sa zláka darèekmi, ktoré získate ak uzavriete zmluvu.
• Obsahuje zmluva možnos neskoršieho predaja vášho užívacieho práva?
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Medzi najdôležitejšie informácie patria:
q Podstatné náležitosti zmluvy
q spôsob komunikácie (to znamená ako budete komunikova s poskytovate¾om
timesharingu)
q Aký bude postup a opatrenia v prípade, že od zmluvy budete chcie odstúpi
q Listiny preukazujúce všeobecné údaje o nehnute¾nosti (polohové urèenie,
presný popis a vybavenie budovy, vymedzenie základných služieb)
q Spotrebite¾ovi musí by poskytnutá 10 dòová lehota na odstúpenie od podpísania zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akýchko¾vek poplatkov (okrem
oprávnených nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uzatváraním zmluvy napr.
poplatok za overenie podpisov notárom, ak sú takéto náklady spomenuté
v zmluve)
q Zmluva a informaèné materiály musia by v jazyku, ktorému spotrebite¾
r ozumie
q Poskytovate¾ nesmie od vás požadova akéko¾vek platby (zálohy) pred podpisom zmluvy a ani pred uplynutím lehoty na odstúpenie (t.j. 10dní od
podpísania zmluvy)
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Uzatvorenie zmluvy:
Uzatvorením zmluvy o doèasnom
užívaní budovy alebo ubytovacieho
zariadenia vzniká základ vzahu medzi
poskytovate¾om a spotrebite¾om.
Okrem faktov a informácií zahrnutých v letáku zmluva musí obsahova aj:
• informácie o spotrebite¾ovi a poskytovate¾ovi
• urèenie lehoty užívania, v ktorej bude spotrebite¾ užíva budovu, oznaèenie
tejto budovy
• dobu na ktorú sa uzatvára zmluva
• celkovú suma poplatkov (vrátane poplatkov za právne služby, plyn, vodu,
elektrinu, poplatky za roènú správu a údržbu) a spôsob platby a pravidlá pre
ich výpoèet.
V zmluve sa poskytovate¾ zaväzuje, že užívanie nadobudnutého práva neobsahuje iné poplatky a záväzky ako tie, ktoré sú upravené v zmluve. Taktiež
urèuje miesto a dátum kedy bola zmluva podpísaná obidvoma stranami.
Zmluva musí by písomná, inak je neplatná!!! V niektorých prípadoch
sa vyžaduje pre platnos zmluvy, aby bola vyhotovená formou notárskej zápisnice.
Zmluva musí by napísaná v jazyku, ktorému spotrebite¾ rozumie. V prípade, že je
napísaná v oficiálnom jazyku krajiny v ktorej sa nehnute¾nos nachádza,
poskytovate¾ je povinný zariadi preklad zmluvy úradným tlmoèníkom do jazyka,
ktorému spotrebite¾ rozumie.
Príklady ustanovení zmluvy, ktoré môžu spôsobi problémy:
q zákaz odstúpenia od zmluvy
q záväzok, že pri odstúpení spotrebite¾ zaplatí poplatok za odškodnenie alebo
p enále
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q nejasné informácie o poplatkoch striedavého užívania nehnute¾nosti, o povinných dodatoèných službách a prirážkach
Vaše práva budú závisie od podmienok dohodnutých v zmluve a na právny
vzah sa použije právo, ktorým sa zmluva riadi. To znamená, môže to by právo
krajiny v ktorej bola zmluva podpísaná, právo krajiny v ktorej má sídlo
timesharingová spoloènos, alebo tretia krajina, ktorú oznaèuje zmluva. Vždy to
bude závisie od podmienok dohodnutých v zmluve.
Preto si vždy pred podpisom zmluvu dôkladne a pozorne preèítajte!!!

INFORMAÈNÉ LETÁKY
Pred uzatvorením zmluvy zástupca timesharingovej spoloènosti poskytne spotrebite¾ovi potrebné informácie vo forme rôznych letákov, brožúr, fotografií atï.
Zástupca je povinný poskytnú úplné a presné informácie o poskytovanej
službe.
Leták alebo brožúra má dvojaký význam a okrem toho, že poskytuje potrebné informácie od momentu podpísania zmluvy, stáva sa aj neoddelite¾nou
súèasou zmluvy.
Zástupca je povinný poskytnú pred uzatvorením zmluvy leták (brožúru)
v jazyku ktorému spotrebite¾ rozumie, alebo krajiny ktorej je spotrebite¾ štátnym
obèanom. Spotrebite¾ má možnos, vybra si jazyk v ktorom má by leták.
Napríklad: Slovák má právo vyžiada si informaèné materiály v slovenskom
jazyku, prípadne v inom jazyku ktorému rozumie.
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V prípade, ak by táto možnos nebola, spotrebite¾ovi by mohli by poskytnuté
zavádzajúce informácie o ponúkaných službách a mohlo by dôjs k zneužitiu
dôvery spotrebite¾a v jeho neprospech.
Pre prípad rozporu medzi informáciami v letáku a ustanoveniami zmluvy sú
strany viazané informáciami poskytnutými v letáku okrem prípadu, ak boli
vykonané zmeny z dôvodu, ktorý nebolo možné ovplyvni a spotrebite¾ bol o tom
informovaný písomne ešte pred uzatvorením zmluvy, alebo ak sa na tom strany
písomne dohodli.
Èo by mal leták obsahova:
•

•

•

•
•

presné informácie poskytovate¾a (meno, adresa; ak je právnickou osobou
názov a sídlo firmy, èinnosti a mená osôb splnomocnených na zastupovanie; registraèné èíslo – ak je zapísaný v registri a právnu formu
presné informácie o vlastníkovi budovy alebo ubytovacieho zariadenia,
ktorý je zmluvnou stranou (ak je ním iná osoba ako poskytovate¾) –
meno, adresa; ak je právnickou osobou – obchodné meno, sídlo, právny
základ z ktorého vyplýva užívanie budovy alebo ubytovacieho zariadenia
informáciu o práve užíva budovu alebo ubytovacie zariadenie v urèenom
èase, raz roène spolu s odporúèaním, èi spotrebite¾ môže zmeni alebo
postúpi svoje oprávnenie užívania; pravidlá predaja svojho práva vrátane poplatkov s tým spojených
podmienky výkonu práva doèasného užívania nehnute¾nosti pod¾a predpisov krajiny v ktorej sa nehnute¾nos nachádza
podrobné popísanie budovy alebo ubytovacieho zariadenia (podrobný
popis, umiestnenie – zoznam budov a ubytovacích zariadení) a spoloèných zariadení
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Ak sa spotrebite¾ovo „právo užíva“ týka rozostavanej budovy alebo
ubytovacieho zariadenia ktoré je len v štádiu projektu, musí leták obsahova
informáciu o štádiu v akom sa práce nachádzajú, o infraštruktúre, o koneènom
termíne ukonèenia prác, stavebnom povolení, opisu domového vybavenia
(zariadenia), povolenia užíva budovu, záruku ukonèených stavebných prác
a taktiež nahradenie poplatkov, ktoré vznikli spotrebite¾ovi tým, že zariadenie nie
je dostavané v dohodnutej lehote.
Ostatné informácie, ktoré musia by obsiahnuté v brožúre:
•
•
•
•
•
•

•

presné informácie o službách spojených s užívaním (odvoz odpadov,
údržba) a podmienky užívania týchto služieb;
informácie o príslušenstve urèenom pre spoloèné užívanie (napr. bazén,
sauna, tenisový kurt);
informácie o pravidlách správy budovy alebo ubytovacieho zariadenia
a o poplatkoch za údržbu;
informácie o výške poplatku za kúpu „práva užívania“ a spôsob výpoètu
pre súvisiace èiastky;
informácie o práve odstúpi od zmluvy, pouèenie o spôsobe a úèinkoch
odstúpenia;
informácie o poplatkoch, ktoré zaplatí poskytovate¾ v súvislosti s uzatváraním zmluvy a v prípade odstúpenia zmluvy spotrebite¾om bude oprávnený požadova ich úhradu;
informácia o tom, ako je možné získa dodatoèné informácie k navrhovanej zmluve.
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Odstúpenie od zmluvy
Spotrebite¾ má právo odstúpi od
zmluvy bez uvedenia dôvodu, v lehote 10 dní od podpísania zmluvy. Táto
lehota sa predlžuje na 3 mesiace, ak
zmluva neobsahuje náležitosti predpísané zákonom. V prípade, že sú náležitosti
v tejto lehote doplnené, spotrebite¾ má právo odstúpi do 10 dní od ich doplnenia.
Ak spotrebite¾ využije toto právo, zmluva sa považuje za neplatnú a spotrebite¾ovi z nej nevyplývajú žiadne záväzky.
Zmluva však môže obsahova povinnos nahradi poplatky, ktoré boli uhradené pri jej uzatváraní (napr. poplatok notárovi za overenie podpisov).
Je potrebné zdôrazni, že pred uplynutím 10 dòovej lehoty na
odstúpenie, poskytovate¾ nie je oprávnený žiada od spotrebite¾a
akéko¾vek plnenia vyplývajúce zo zmluvy (tzn. akéko¾vek preddavky,
zálohy a iné platby) !!!
Dåžka lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu bude závisie od
toho, ktoré právo sa vzahuje na daný právny vzah. Ak je to právo krajiny kde ste
zmluvu uzavreli (t.j. došlo k jej podpísaniu), zmluva sa bude riadi týmto právom.
Napríklad:
• Ve¾ká Británia, Írsko – lehota na odstúpenie je 14 dní písomnou formou
na adresu urèenú v informácii o odstúpení
• Nemecko – lehota na odstúpenie je 14 dní písomnou formou.
• Belgicko, Taliansko, Luxembursko – lehota na odstúpenie je 10 dní
formou doporuèeného listu
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•

•
•

Francúzsko – ponuka poskytovate¾a sa zasiela v dvojitom vyhotovení,
z ktorých jedno vyhotovenie obsahuje oddelite¾ný kupón obsahujúci
identifikaèné údaje spotrebite¾a, ktorý je urèený na u¾ahèenie odstúpenia
od zmluvy. Lehota na odstúpenie sa poèíta odo dòa, kedy spotrebite¾
podpísanú ponuku odoslal a je v dåžke 10 dní
Španielsko – lehota na odstúpenie je minimálne 10 dní, ale môže by aj
dlhšia (pre odstúpenie je potrebná forma notárskeho zápisu)
Èeská republika – do 15 dní od uzavretia zmluvy písomnou formou

RADA PRE VÁS !!!
Timesharingovou zmluvou nie je zmluva
o èlenstve v holiday klube. Pri uzatvorení
takejto zmluvy máte výrazne menšiu
ochranu, než pri uzatvorení timesharingovej
zmluvy.
V prípade zmlúv kde sa poskytuje právo užíva ubytovanie na lodi sa treba
by tiež opatrný. Nejde totiž o nehnute¾nos, a preto sa na tento typ zmluvy
nevzahuje taká ochrana, aká je poskytnutá pri timesharingových zmluvách.
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„Holiday club“ – dovolenkový klub alebo prázdninový klub
O èo vlastne ide???
Niektoré spoloènosti ponúkajú produkt podobný timesharingu pod názvom
èlenstvo v dovolenkovom klube, alebo pod iným názvom ako napríklad:
• Dovolenkový klub (Vacation club)
• Prázdninový klub (Holiday club)
• Cestovný klub (Travel club)
• Spoluvlastníctvo (Multi ownership)
• Prázdninové vlastníctvo (Holiday ownership)
• Podielové vlastnítvo (Fractional ownership)
Ide o neidentifikovate¾ný, èasto neexistujúci komplex služieb ubytovania.
Predávané sú, ako možnos získa lacnú dovolenku od spoloènosti s¾ubujúcej ¾ahké
rezervovanie rekreácie. Alebo vám bude doruèený do schránky leták oznamujúci
vašu výhru v súaži, ktorej ste sa ani nezúèastnili.
Zmluvy o èlenstve v klube sú uzatvárané obvykle na obdobie kratšie ako
3 roky – zvyèajne na 2 roky a 11 mesiacov!!! Z toho dôvodu sa na nich nevzahuje ochrana poskytnutá timesharingovým zmluvám (napr. právo na písomné
informácie alebo právo na odstúpenie od zmluvy atï.).
Èlenovia klubu si nekupujú právo užíva nehnute¾nos alebo ubytovacie
zariadenie, ale je im poskytnutá „možnos vybra si z množstva rôznych lokalít,
kde chcú trávi dovolenku“. Zmluva nešpecifikuje miesto ubytovania iba odkazuje
na luxusné hotely v idylických miestach. To znamená, že bude tiež možné žiada
od spotrebite¾a vopred zálohu. Zmluvy o èlenstve v dovolenkovom klube neposkytujú možnos odstúpenia alebo zrušenia zmluvy.
Práva vyplývajúce z týchto zmlúv sú pre spotrebite¾a ve¾mi malé, skôr má viac
povinností a žiadne záruky, a èasto sa stávajú predmetom zneužitia spotrebite¾a.
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Pri kúpe èlenstva v takomto klube, vám bude s¾úbená:
• možnos zakúpenia lacných leteniek
• luxusná dovolenka za nízku cenu
a od vás sa bude oèakáva:
• zaplatenie èlenského poplatku
• zaplatenie zálohy
• predplati si každý rok
Tieto kluby používajú nátlakové metódy a problémy ktoré vám môžu vzniknú
sú napríklad:
• ubytovanie je ove¾a drahšie, ako bolo s¾úbené
• letenky môžu by pri zaplatení všetkých poplatkov ove¾a drahšie, ako
keby ste ich zakúpili sami v leteckej agentúre
• skutoèné ubytovanie a získanie leteniek nie je také, aké bolo s¾úbené
• ubytovanie ktoré malo by luxusné sa ukáže ako jednoduché (základné)
alebo sa ukáže, že ide iba o fiktívnu spoloènos, vaše peniaze zmiznú
nenávratne preè a nemáte ako reklamova, pretože spoloènos s ktorou ste zmluvu
uzavreli už neexistuje.
Aké sú prvé signály že nieèo nie je v poriadku ???
• nedostatok istoty, že vám bude poskytnuté to, èo bolo s¾úbené
• klubová štruktúra èasto chýba, nepreh¾adnos fungovania
• nie je možné skontrolova si èo klub ponúka ešte pred tým, ako sa
zaplatí èlenský poplatok
• nie je poskytnutá lehota na odstúpenie od zmluvy
• zaplatenie zálohy pred uplynutím lehoty na odstúpenie vás uväzní
vo vzahu, z ktorého bude ažké odstúpi
• neumožnia vám zobra si so sebou zmluvu a ostatné materiály na preštudovanie
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•
•
•

neexistuje možnos preda svoje právo v klube
s¾úbené dovolenky sa zdajú by príliš úžasné
s¾uby, informácie sú podávané iba ústne, tzn. nie písomne vo forme propagaèných letákov.

Dobré rady ako sa vyhnú problémom
•
•

•
•

•
•

•
•

Ak ste oslovený formou listu v ktorom sa oznamuje, že ste vyhrali lukratívny zájazd a máte si ho prís vyzdvihnú ignorujte takú ponuku
Ponúknu vám prezentáciu kde vám premietajú fotografie s novým
dovolenkový strediskom – nenechajte sa oklama a overte si poskytnuté
informácie
Nenechajte sa zláka ani na prezentáciu spojenú s pekným výletom alebo
veèerou, je ažké odís z takého miesta
Nezaplate niè vopred pred podpísaním zmluvy, ani v prípade že vám
povedia že je to iba aktuálna ponuka alebo, že táto ponuka už v budúcnosti nebude. Záloha za ponúknutú dovolenku môže by požadovaná, až
po uplynutí 10 dòovej lehoty na odstúpenie od zmluvy
Požiadajte o informácie o zúèastnených spoloènostiach a zodpovednosti
spoloènosti v prípade vyhlásenia bankrotu
Nepodpisujte niè, èo si vopred dôkladne nepreèítate. Seriózny poskytovate¾ nebude namieta niè proti tomu, ak by ste si návrh zmluvy chceli
zobra so sebou na preštudovanie
Poskytnuté letáky a brožúry si zoberte so sebou
Text vytlaèený drobným písmom býva èasto tá najdôležitejšia informácia,
ktorá by rozhodla o tom, že zmluvu nepodpíšete
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•

Buïte ve¾mi opatrný pri poskytovaní svojich osobných údajov a zvláš
pokia¾ osobné údaje poskytujete cez internet (èíslo platobnej karty, pin
kód, èíslo úètu, èíslo obèianskeho preukazu atï.). Takýmto spôsobom
môže dôjs k rýchlejšiemu zneužitiu údajov subjektu, ktorému boli informácie poskytnuté a môže to vies k získaniu neoprávneného prospechu
bez vášho vedomia a súhlasu.

Posledná rada je tá najdôležitejšia: Ak sa však predsa rozhodnete
uzavrie zmluvu, pozorne si preèítajte ustanovenia každej listiny !!!
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KEÏ NASTANE PROBLÉM

Pre pomoc s riešením cezhranièných spotrebite¾ských sažností a sporov bolo
zriadené Európske spotrebite¾ské centrum. V prípade, že sa dostanete do
problémov v súvislosti s timesharingom alebo èlenstvom v holiday clube, môžete
sa obráti o pomoc na adrese:

Európske spotrebite¾ské centrum v Slovenskej republike
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
tel: 02/ 4854 2019 / 1604
fax:02/4854 1627
web: www.economy.gov.sk
info: ecc@economy.gov.sk

Publikácia vyšla za finanènej podpory Európskej komisie
a Ministerstva hospodárstva SR.
Tento leták slúži iba informatívnym úèelom a nejedná sa o právne záväzný text.

