
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 
Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je 
vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s 
predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a 
predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide 
o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi 
spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po 
súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym 
podkladom.

Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia 
sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona

• ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí 

jedného roka odo dňa  doručenia 

zamietavej odpovede predávajúceho na 

žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo 

márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo 

dňa, kedy spotrebiteľ odoslal 

predávajúcemu žiadosť o nápravu, na 

ktorú predávajúci neodpovedal,

• ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu 

preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor 

komunikáciou s predávajúcim

• ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje 

sumu 20,- €

• ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už 

predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol 

informovaný o vybavení jeho podania, 

pričom návrh neobsahuje žiadne nové 

skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky 

okolnosti bolo zjavne neúčelné

• ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, 

že ARS by bolo možné viesť len s 

vyvinutím neprimeraného úsilia
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