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     Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

 

Materiály na rokovanie HSR SR   
dňa 20. augusta 2012 

         č. 4) 

      

Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny 

 
Všeobecne k návrhu :  

 

Návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch sa predkladá z vlastnej iniciatívy, na 

základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Cieľom je presadzovanie opatrení, ktoré by zamedzili 

zneužívaniu ekonomického postavenia  odberateľa na vnútornom trhu s potravinami z hľadiska štruktúry tohto trhu 

a podielu  odberateľa a dodávateľa na tomto trhu, vyžadovaním jednostranných výhodných obchodných podmienok.  

Riešenie problému obchodných vzťahov medzi odberateľmi a dodávateľmi potravín na Slovensku má už 

niekoľkoročné úsilie. Posledným legislatívnym riešením bol zákon  

č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, 

ktorým sú potraviny, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2010. Zákon vystihol podstatu problému a prinášal i riešenia 

a v podstate bol aj vykonateľný. Avšak tento zákon nikdy nenadobudol reálnu účinnosť a neplnil účel na ktorý bol 

prijatý. 

V období po zrušení zákona zákonom č. 207/2011 Z. z. o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných 

podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny, zaznamenalo 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) a Slovenská poľnohospodárska 

a potravinárska komora mnohé podnety a poznatky z praxe, ktoré preukazovali, že vo vzťahoch medzi odberateľmi 

a dodávateľmi potravín na Slovensku dochádza opäť zo strany odberateľov dodávaných potravín k zneužívaniu ich 

ekonomického postavenia na vnútornom trhu. 

Predložený návrh zákona reaguje v legislatívnej podobe na zistené poznatky a zamedzuje ich aplikovaniu. 

Aj medzi členmi Európskej únie sú dnes viaceré krajiny, ktoré disponujú legislatívou zameranou na 

potieranie uplatňovania nekalých praktík. Zo západoeurópskych krajín ide o Francúzsko a Taliansko a v strednej 

a východnej Európe urobili tento krok Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. Iné krajiny majú niektoré 

opatrenia obmedzujúce určité nekalé praktiky zabudované do iných zákonov (obchodný zákonník, zákon na ochranu 

hospodárskej súťaže), ako napríklad Nemecko a Lotyšsko. Niektoré ďalšie štáty si zvolili cestu etických kódexov 

(Veľká Británia, Španielsko, Belgicko). Prax však ukázala, že z princípu nevymáhateľné etické kódexy k ničomu 

nevedú a ich jediný výsledok je odloženie skutočného riešenia na neskôr. 
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Predložený návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na  rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných 

celkov a nebude mať vplyv ekonomický, environmentálny ani sociálny a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. 

Predpokladá sa zvýšenie nároku na verejné financie, ktoré bude hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva. 

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi zákonmi a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými 

je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. 

 

 
 
Stanovisko AZZZ SR : 

AZZZ SR berie predložený materiál na vedomie. 

Záver :  

AZZZ SR odporúča predložiť materiál na ďalšie legislatívne konanie. 

 


