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Elektronická komunikácia 

Prípadová štúdia 
 

Elektronické komunikácie sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Rovnako je tomu 

aj u našich piatich priateľov. Každý z nich má mobilný telefón, tablet, notebook, je aktívny na 

sociálnych sieťach. On-line sú prakticky stále. Bez mobilu si už svoj život ani nedokážu 

predstaviť. Avšak na to, aby mohli tieto služby elektronických komunikácií využívať, musia 

mať s  poskytovateľom  uzatvorenú príslušnú zmluvu. Nezriedka sa jedná o nemalé peniaze,  a 

tak každý z priateľov to rieši po svojom. 

Blogerka Christine potrebuje byť neustále on-line či už doma alebo vonku a tiež často 

telefonuje. Problém s peniazmi nemá,  a tak využíva tarifu s neobmedzeným volaním, SMS a 

veľkou porciou mobilných dát. S cieľom dostať najvýhodnejšiu ponuku sa zaviazala  svojmu 

operátorovi na dva roky dopredu. 

Michael nikdy nevie, kam ho život zanesie a nerád sa zaväzuje  dopredu. Volá a datuje veľa, 

ale tiež sa sťahuje často po Európe, tak často mení aj operátora. 

Jolita nikdy nevie ako vyjde s peniazmi nasledujúci mesiac, a tak sa radšej nechce vôbec 

zaväzovať. Najčastejšie využíva verejné WIFI v škole alebo v kaviarni a volá len keď je to 

potrebné a má ušetrené peniaze.  Na volanie využíva predplatenú kartu. 

Pavla tiež uzavrela zmluvu, vďaka ktorej môže pomerne lacno volať do vlastnej siete, čo jej 

vyhovuje, pretože rodina i veľká časť priateľov má rovnakého operátora. Pretože má zmluvu 

bez záväzkov, rozhodla sa, že kým  je spokojná bude najlepšie o nič sa  nestarať a na svojom 

bankovom účte nastavila  inkaso v prospech operátora s potrebným limitom. Ďalej už sa o svoje 

účty za telefón nestarala. E -maily nečítala a obálky nechávala neotvorené v zásuvke. 

Až zrazu jej prišla prekvapivá SMS. V nej sa písalo, že inkaso nemohlo byť z dôvodu 

prekročenia limitu vykonané. Suma požadovaná operátorom bola oveľa vyššia ako mala 

dojednané v zmluve. Pavla sa bála, že by jej operátor po nezaplatení účtu ihneď zrušil jej číslo, 

a preto účet radšej hneď zaplatila. Zvýšený účet si spojila s tým, že bola počas mesiaca na 

dovolenke a pomerne často volala rodičom. Keď sa  situácia za mesiac znovu opakovala, začala 

byť nervózna. 
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Zdôverila sa preto Michaelovi a ten sa jej spýtal, či jej operátor náhodou nezmenil  podmienky? 

Eva sa zhrozila: "Je niečo také vôbec možné?" Rozhodla sa, že to len tak nenechá a zavolala 

na bezplatnú linku operátora. Tam sa dozvedela, že jej tarifa bola zrušená a bola preradená na 

inú, ktorá je bohužiaľ drahšia. Zmluva to vraj umožňuje a informáciu jej vraj poslali dostatočne 

dopredu spoločne s vyúčtovaním. Pavla otvorila všetky obálky, ktoré doma našla a naozaj, 

približne pred dvoma mesiacmi jej operátor písal, že mení obchodné podmienky. 

Otázka 1 

Dokázali by ste vysvetliť rozdiel medzi zmluvou na dobu určitú a zmluvou na dobu neurčitú? 

Každá má svoje výhody a nevýhody. Viete aké to sú? 

 Otázka 2 

Ako by ste si vybrali najvýhodnejšiu ponuku (aké kritériá by ste brali do úvahy)? 

 Otázka 3 

Môže operátor zmeniť podmienky jednostranne? Zistite aké práva má zákazník vo chvíli keď 

operátor mení podmienky. 

Otázka 4 

Kde urobila Pavla chybu? 

Otázka 5 

Po tejto skúsenosti sa Pavla rozhodla od tohto operátora odísť. Bojí sa však, že prechodom k 

niekomu inému stratí svoje číslo,  na ktoré sú už všetci jej priatelia zvyknutí. Sú jej obavy 

oprávnené ? 

Otázka 6 

Christine často cestuje, najčastejšie po Európe. Sú to síce väčšinou krátke cesty, ale aj tak chce 

byť v kontakte so svojimi priateľmi, rodinou i fanúšikmi na svojom blogu. Nie je si istá, ako 

sa to môže prejaviť na jej účte za telefón. Zistite aký dopad môže mať volanie zo zahraničia 

domov na účet za telekomunikačné služby.  

Otázka 7 

Michael tiež neúspešne riešil reklamáciu svojho účtu za telefón. Jeho reklamácia bola 

zamietnutá. Keď si predstavil, čo všetko by stál  súd s operátorom, radšej mávol rukou. Existuje 

aj iná možnosť? 

Otázka 8 

Pokúste sa v skupine prísť na čo najviac pozitívnych a negatívnych aspektov  riešenia sporov 

prostredníctvom súdu a  mimosúdneho riešenia sporov.  
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PRÍLOHA 

Zmluva 

Spotrebitelia majú právo na spravodlivé zmluvné podmienky vo všetkých  spotrebiteľských 

zmluvách.  Ak zmluva obsahuje nekalé praktiky, spotrebitelia nie sú nimi viazaní. Ak zmluva 

nemôže byť plnená bez  spravodlivých  podmienok, potom je celá zmluva neplatná. Zmluvné 

podmienky používané obchodníkmi musia byť napísané jednoduchým a jasným jazykom. 

Všetky body, ktoré nie sú jasné, sa budú interpretovať v prospech spotrebiteľov. 

Zmluva má uvádzať: 

• totožnosť a adresu dodávateľa; 

• poskytované služby, ponúkané úrovne kvality služieb, ako aj čas pre počiatočné pripojenie; 

• typy ponúkaných služieb údržby; 

• podrobnosti o cenách a tarifách a prostriedkoch, pomocou ktorých je možné získať aktuálne 

informácie o všetkých platných tarifách a poplatkoch za údržbu; 

• trvanie zmluvy, podmienky obnovenia a ukončenia služieb a zmluvy; 

• akékoľvek kompenzácie a mechanizmy refundácie, ktoré sa uplatňujú, ak nie sú splnené 

zmluvné úrovne kvality služieb;  

• spôsob začatia konania na urovnanie sporov. 

Úpravy zmluvných podmienok (právo na odstúpenie od zmluvy bez sankcie) 

Účastníci majú právo odstúpiť od svojich zmlúv bez sankcie na základe oznámenia o 

navrhovaných úpravách zmluvných podmienok. Pred akýmikoľvek takými úpravami musia 

byť účastníci primerane informovaní, nie kratšie ako jeden mesiac, a súčasne informovaní o 

svojom práve odstúpiť od zmluvy bez sankcie, ak neakceptujú nové podmienky. 

Transparentnosť a uverejňovanie informácií 

Spotrebitelia majú právo na transparentné a aktuálne informácie o uplatniteľných cenách 

a tarifách a o štandardných obchodných podmienkach, týkajúcich sa prístupu a 

využívania verejne dostupných telefónnych služieb. 

Prenosnosť čísla 

Služba umožňujúca predplatiteľovi preniesť telefónne čísla od jedného 
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telekomunikačného poskytovateľa k druhému. Prenosnosť čísel je kľúčovým 

sprostredkovateľom výberu spotrebiteľa a účinnej hospodárskej súťaže v konkurenčnom 

telekomunikačnom prostredí, takže koncoví užívatelia, ktorí o to požiadajú, by mali mať 

možnosť ponechať si svoje číslo  vo verejnej telefónnej sieti nezávisle od organizácie 

poskytujúcej službu. 

Núdzové telefónne čísla 

Pre občana je dôležité, aby existovalo primerané poskytovanie verejných telefónnych 

automatov a aby používatelia mohli volať na tiesňové telefónne čísla a najmä na jednotné 

európske číslo tiesňového volania (112) bezplatne z akéhokoľvek telefónu, vrátane 

verejných telefónnych automatov, bez použitia akýchkoľvek platieb. 

Roaming ako doma 

Hovory, SMS a dáta megabajtov, ktoré človek spotrebuje v zahraničí (v rámci EÚ), sú 

spoplatňované rovnako ako doma! Ak má osoba neobmedzené volania a SMS, aj pri roamingu 

v rámci  EÚ bude mať neobmedzené volania a SMS. Ak má však osoba neobmedzené mobilné 

dáta alebo veľmi lacné mobilné dáta doma, môže jeho operátor počas roamingu uplatniť 

ochranný limit na dáta. Prevádzkovateľ bude musieť vopred informovať zákazníka o takomto 

limite a upozorniť ho, keď tento limit dosiahne. 

Pokiaľ osoba cestuje pravidelne a trávi viac času vo svojej domovskej krajine ako v zahraničí 

počas ktoréhokoľvek 4-mesačného obdobia, môže plne využívať výhody programu Roam Like 

at home – Roaming ako doma. Ak sú osobe zúčtované príplatky, mala by najprv kontaktovať 

svojho prevádzkovateľa, ktorý by mal mať postup vybavovania sťažností. Ak prevádzkovateľ 

trvá na svojom, daná osoba by sa mala obrátiť na národný telekomunikačný regulačný orgán, 

ktorý prípad vyrieši. Na Slovensku je to Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a 

poštových služieb.  

Ak osoba zostane v inej krajine v EÚ dlhšie ako vo svojej domovskej krajine počas niekoľkých 

mesiacov, prevádzkovateľ sa s nimi môže skontaktovať a požiadať ju, aby zaplatila viac. 

Mimosúdne riešenie sporov 

Spotrebitelia majú právo na transparentné, jednoduché a lacné mimosúdne postupy riešenia 

nevyriešených sporov. ADR - alternatívne postupy riešenia sporov poskytujú neutrálne 

mimosúdne orgány, ako sú  mediátori, rozhodcovia, ombudsman a spotrebiteľské združenia. 

Pomáhajú spotrebiteľom stretnúť sa s obchodníkom a nájsť riešenie   sporu. Môžu tiež 

navrhnúť riešenie alebo ho dokonca  uložiť. Zvyčajne dosahujú výsledok do 90-tich dní. Podľa 

právnych predpisov EÚ môžu spotrebitelia využiť tieto orgány na riešenie všetkých zmluvných 

sporov s obchodníkmi so sídlom v EÚ. Každý orgán na riešenie sporov má svoje vlastné 

pravidlá a postupy. Zvyčajne sú rýchlejšie a lacnejšie ako ísť na súd. 
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Cvičenie 

Zistite, ktorý subjekt by bol príslušný pre mimosúdne riešenie prípadného sporu medzi vami a 

vaším operátorom.  Využijte vyhľadávač na webových stránkach Európskej 

komisie.https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 

Vhodné odpovede na otázky:  

Otázka 1 

Zmluvou na dobu určitú sa spotrebiteľ zaväzuje používať služby operátora po určité časové 

obdobie (napr. 24 mesiacov). Po túto dobu platí za dohodnuté služby bez ohľadu na to, či ich 

využíva, alebo nie. Pri predčasnom ukončení takejto zmluvy môže operátor spotrebiteľovi 

naúčtovať pokutu za predčasné ukončenie. Zmluva  na dobu neurčitú, je zmluva uzavretá na 

neobmedzenú dobu a možno ju kedykoľvek vypovedať. 

Otázka 2 

Voľná diskusia. Povzbudzujte všetkých účastníkov, aby vyjadrili svoje názory a myšlienky a 

podporujte dôveru medzi všetkými účastníkmi. 

Otázka 3 

Áno, môže, ak mu to uzavretá zmluva umožňuje. Účastníci majú právo odstúpiť od svojich 

zmlúv bez sankcie na základe oznámenia o navrhovaných úpravách zmluvných podmienok. 

Pred akýmikoľvek takými úpravami musia byť účastníci primerane informovaní, nie kratšie 

ako jeden mesiac, a zároveň musia byť informovaní o svojom práve odstúpiť od zmluvy bez 

sankcie, ak neakceptujú nové podmienky. Preto je nesmierne dôležité pozorne sledovať všetku 

písomnú komunikáciu, ktorú nám zmluvný partner pošle poštou či emailom. 

Otázka 4 

Pavla urobila chybu v tom, že neotvárala a nečítala korešpondenciu, ktorú jej jej zmluvný 

partner zasielal. Keby ju čítala, dozvedela by sa včas k akému kroku sa operátor chystá a mohla 

využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. 

Otázka 5 

Pavla má právo si pri prechode k inému operátorovi ponechať si svoje pôvodné číslo, takže 

nemusí svojich priateľov a rodinu o zmene operátora informovať. Toto právo sa označuje ako 

prenos telefónneho čísla.  

Otázka 6 

Výlety Christine za hranice by nemali mať negatívny vplyv na jej účet za telefón. Christine má 

tarifu, v rámci ktorého má neobmedzené volania do všetkých sietí. V rámci Európskej únie 

totiž platí pravidlo roaming ako doma. Hovory, SMS a dáta megabajtov, ktoré človek 

spotrebuje v  rámci EÚ sú spoplatňované rovnako ako doma! 

 

Otázka 7 

Áno, existuje. Spotrebitelia majú právo využiť tzv. systému ADR - Alternatívne spôsoby 

riešenia sporov. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
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Otázka 8 

Brainstormujte. Voľná diskusia. Povzbudzujte všetkých účastníkov, aby vyjadrili svoje názory 

a myšlienku a podporujte ich vzájomnú dôveru.  

 

Súd:pozitíva Súd:negatíva ADR:pozitíva ADR: negatíva 
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