
Zníženie cien 
 

Dohoda TTIP si kladie za cieľ odstrániť clá 

a ďalšie netarifné prekážky v podstate na celý 

obchod medzi EÚ a USA. 

 
Clá a rôzne poplatky zvyšujú náklady, ktoré sa 

následne premietnu do cien pre spotrebiteľov. 

V niektorých oblastiach, ako napríklad 

automobily, odev, potraviny a nápoje, môže 

odstránenie ciel znamenať významné úspory 

pre koncových spotrebiteľov.  

Väčšia 
konkurencieschopnosť, 
väčšia možnosť výberu 

 
TTIP uvoľní prístup na trhy EÚ ako i USA, čo 

prinesie viac spoločností ponúkajúcich širší 

sortiment produktov v EÚ. 

 
 

Zvýšená ochrana 
spotrebiteľa pri nákupe 

z USA 
 

Prostredníctvom TTIP sa pri on-line nákupoch 

posilní ochrana spotrebiteľa: 
 

 nastavením pevných pravidiel pre 

obchodovanie on-line a poskytnutím 

kupujúcemu možnosti požadovať náhradu 

škody pri akýchkoľvek problémoch s on-

line nákupmi, 

 zavedením lepšej spolupráce medzi 

spotrebiteľmi ako i orgánmi hospodárskej 

súťaže EÚ a USA.  
 

  Zvýšenie konkurencie ponúka 

priestor pre širší výber a zároveň 

zníži ceny so zachovaním či 

zlepšením kvality a hodnôt.  

Riešenie skrytých a 
dodatočných poplatkov 

pri on-line 
objednávkach z USA 

 

Nepredvídané clá či poplatky predlžujú 

objednávky nakupujúcich on-line.  
 

Dohoda TTIP napomôže: 
 

 zvýšiť vrchnú hranicu, do ktorej sa 

v súčasnosti neplatí dovozné clo (150 €)
1
, 

 sprehľadniť celkové náklady v čase on-line 

nákupu (cena, dodanie, DPH a clo), tak aby 

sa spotrebiteľ mohol rozhodnúť pre nákup 

mimo EÚ, 

 dať spotrebiteľom možnosť uhradenia 

dovozných ciel a poplatkov v mieste nákupu 

(on-line), čím sa skráti dodanie zakúpeného 

tovaru. 

  

                                                           
1
 S výnimkou alkoholických výrobkov; parfumov 

a toaletných vôd; tabaku a tabakových výrobkov. 



Ambiciózna TTIP 

povedie k: 

 

 väčšej rozmanitosti ponuky produktov,  

 zníženiu cien tovarov, 

 v dôsledku zvýšenej konkurencie  

na trhu k tvorbe nových pracovných miest 

a väčšej stabilite už existujúcich miest,  

 zjednodušenie a sprehľadnenie on-line 

nákupov z USA, 

 zosilnenie vysokej úrovne ochrany 

spotrebiteľa nakupujúceho z USA. 

 

TTIP nepovedie k: 

 

  zhoršeniu ochrany koncového spotrebiteľa 

 zníženiu pracovných či environmentálnych 

štandardov 

 

TTIP prináša 

spotrebiteľovi výhody 

bez znižovania ochrany 

spotrebiteľa 
 

Spĺňaním požiadaviek európskych 

a amerických regulačných noriem sa vďaka 

TTIP znížia náklady malých a stredných 

podnikateľov a ich firiem. 

 

A to všetko pri zachovaní vysokých 

štandardov a regulačných noriem EÚ 

a s ponechaným právom na reguláciu  

vo verejnom záujme. 

 

Ďalšie info: 

http://www.ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip 

http://www.euractiv.sk/ttip 

http://ttip-slovakia.sk 

http://www.mhsr.sk 

 

Máte otázky? Napíšte nám: 
 

ttip@mhsr.sk 

 

Transatlantické 

obchodné a investičné 

partnerstvo  

medzi EÚ a USA (TTIP) 
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