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2 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 2. štvrťroku 2011

1) Zrušenie zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi 
odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny 
zrušenie viac ako 40 podmienok, ktoré boli v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľom 
označované ako neprípustné; zrušenie kontroly dodržiavania týchto pravidiel a následného sankcionovania

 
Zámer opatrenia:  zrušiť osobitný predpis, ktorý neplnil svoj cieľ – riešiť zneužívanie dominantného postavenia 
obchodných reťazcov voči dodávateľom 

Obsah opatrenia: 
 zrušenie zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom 

a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny – zákon ustanovoval viac ako 40 neprimeraných podmienok, z ktorých 
najdôležitejšie boli:  

peňažné plnenie dodávateľa za jeho zaradenie do registra dodávateľov 
platba za využitie distribučnej siete odberateľa 
platba za zaradenie tovaru do evidencie odberateľa 
peňažné plnenie za dizajn súvisiaci s vonkajšou prezentáciou a zabalením 
peňažné plnenie dodávateľa za umiestnenie jeho produktov na určitom mieste v predajni odberateľa 
peňažné plnenie za služby, ktoré poskytnuté neboli 
vykonávanie kontrol odberateľom v priestoroch dodávateľa na jeho náklady 
vrátenie tovaru dodávateľovi na jeho náklady bez právneho dôvodu  
neprevzatie už vopred dohodnutého objemu tovaru predávaného a dodávaného pod značkou odberateľa 
odmietnutie uviesť na obale výrobku informácie o dodávateľovi, ak o to požiada 

 peňažné plnenie sa považovalo za neprimeranú podmienku vtedy, ak výška plnenia presiahla 3 % z ročných tržieb 
dodávateľa za tovar predaný odberateľovi 

 rušia sa všetky kontroly a pokuty súvisiace s pôvodným zákonom 
 zrušený zákon bol prijatý z dôvodu, že dodávatelia obchodných reťazcov poukazovali na neprimerane negatívne 

obchodné praktiky prevádzkovateľov obchodných reťazcov pri uzatváraní zmlúv 

Názory proponentov: 
 štát bude menej zasahovať do voľného konkurenčného prostredia a nebude tak prispievať k deformácii dodávateľsko-

odberateľských vzťahov 
 rušené opatrenie nebolo prerokované so zástupcami cieľových skupín, a tak sa namiesto vytvorenia lepších 

a transparentnejších vzťahov zaviedli len neefektívne regulácie, ktoré mohli v konečnom dôsledku dodávateľsko-
odberateľské vzťahy poškodiť 

 obmedzí sa neistota veľkých reťazcov, ktorá ich mohla odrádzať od uzatvárania zmlúv a nakupovania produktov od 
slovenských dodávateľov 

 riešiť problematiku neprimeraných podmienok obchodných vzťahov osobitným zákonom nesplnilo svoj cieľ a zákon sa 
javí ako neefektívny 

Názory oponentov: 
 ohrozené bude postavenie slovenských dodávateľov, ktorí budú utláčaní zo strany nadnárodných obchodných 

reťazcov; pri odmietnutí neprimeraných podmienok zo strany obchodného reťazca totiž nemá možnosť slovenský 
výrobca prežiť 

 obchodníci svoje dominantné postavenie zneužívali pomocou nezmyselných platieb, napríklad fakturovaním záloh za 
pokuty 

 aj iné štáty EU prijali podobné legislatívne opatrenia (Francúzsko, ČR, Maďarsko, Rumunsko, Veľká Británia), pretože tzv. 
etické kódexy založené na dobrovoľnosti sa ukázali ako neúčinné 

 vyhodnotenie (ne)účinnosti zákona je neprípustné z dôvodu krátkeho času jeho platnosti 

 
Primárny zdroj:  Zákon (č. 207/2011) o zrušení zákona (č. 140/2010) o neprimeraných podmienkach v obchodných 
vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny. 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3756 
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