
Povinnosti prevádzkovateľov internetového predaja 

Legislatíva 

• Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva,  zriaďuje Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 
o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti 
o zvieratá  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií 
o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES)      č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 
2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004  

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene 
potravín  

• VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1337/2013 z 13. decembra 2013,  
ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č.     1169/2011, pokiaľ ide o uvedenie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu 
pre čerstvé, chladené a mrazené mäso z ošípaných, oviec, kôz a hydiny  
 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o 
výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách“) 

• Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní 
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

• Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 
128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.  

 

   

 

 

 

 



Predmetom kontroly je úplnosť a správnosť informácií týkajúcich sa potravín PIO 
(Prevádzkovateľ Internetového Obchodu) a odber vzoriek potravín predávaných na diaľku. 

Potravinové právo sa vzťahuje na potraviny predávané na diaľku rovnako ako na potraviny 
uvádzané na trh v kamenných obchodoch.  

• Oprávnenie na podnikanie (registrácia v obchodnom/živnostenskom registri) 

• Oznámenie o registrácii prevádzkarne/zmena činnosti/uzatvorenie 

• Poskytovanie povinných informácií o potravinách (Označovanie potravín)  

 

§ 6 zákona 152/1995 Z.z. o potravinách  
Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh 

(1) Každý prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku oznámi príslušnému 
orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá 
vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na 
účely registrácie. Prevádzkovateľ vrátane prevádzkovateľa predaja na diaľku oznámi 
príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti 
prevádzkarne alebo jej uzatvorenie. 

 
§ 9 Označovanie potravín 

(1) Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich umiestňuje na trh, je povinný 
ich označiť v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 

 

§ 3 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
 
Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 
(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe 
objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne 
oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou 
je Slovenská republika viazaná: 
 
a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku 
komunikácie a tovaru alebo službe, 
 
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej 
predávajúci koná, 
 
c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s 
predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, 
 



d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže 
spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto 
adresa líši od adresy uvedenej v písmene b), 
 
e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní 
alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, 
spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a 
poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej 
ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu 
neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za 
zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta, 
 
f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely 
uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou, 
 
g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať 
tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, 
sťažností a podnetov spotrebiteľov, 
 
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri 
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi 
formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, 
 
i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie 
tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady 
na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, 
 
j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne 
poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo 
udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, 
 
k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu 
o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, 
 
l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného 
predpisu, 
 
m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo 
predávajúcim podľa prísnejších zásad, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj 
informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po 
predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, 
 
n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal 
dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie, 
 
o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu 
uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej 
platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, 
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p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak 
zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok, 
 
q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú 
zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, 
ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok, 
 
r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na 
zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, 
 
s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých 
predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, 
 
t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho 
riešenia sporov, predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu 
alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie 
alternatívneho riešenia sporu. 
 
(2) Informácie podľa odseku 1 sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade 
a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej 
komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa 
čitateľné, 
b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo 
so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. 
 
(3) Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na predávajúceho 
pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom 
nosiči. 
 
(4) Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak 
predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa 
na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2. 
 
(5) Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku 
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené 
iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. 
 
(6) Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných 
nákladov podľa odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. 
i), spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť. 
 
(7) Splnením informačnej povinnosti predávajúceho podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá jeho 
povinnosť podľa § 4 ods. 1. 
 
(8) Dôkazné bremeno splnenia požiadaviek uvedených v odsekoch 1 a 5 znáša predávajúci. 
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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 
1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 
87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 
2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 

 

Článok 14 

Predaj na diaľku 

1. Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na informácie ustanovené v článku 9, ak ide o balené 
potraviny ponúkané na predaj prostriedkami komunikácie na diaľku:  

a) povinné informácie o potravinách okrem údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. f) sú k 
dispozícii pred uskutočnením kúpy a uvádzajú sa v materiáloch podporujúcich predaj na diaľku 
alebo sa poskytujú inými vhodnými prostriedkami, ktoré jasne určí prevádzkovateľ 
potravinárskeho podniku. Ak sa použijú iné vhodné prostriedky, povinné informácie o 
potravinách sa poskytujú bez toho, aby prevádzkovateľ potravinárskeho podniku účtoval 
spotrebiteľovi dodatočné náklady;  

b) všetky povinné údaje musia byť k dispozícii pri dodaní.  

2. Ak ide o nebalené potraviny ponúkané na predaj prostriedkami komunikácie na diaľku, ►C1 
musia byť údaje požadované podľa článku 44 uvedené v súlade s odsekom 1 tohto článku ◄. 
3. Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje na potraviny, ktoré sa ponúkajú na predaj prostredníctvom 
predajných automatov alebo automatizovaných obchodných priestorov. 

 

Článok 9 

Zoznam povinných údajov 

1. V súlade s článkami 10 až 35 a okrem výnimiek obsiahnutých v tejto kapitole je povinné 
uvádzať tieto údaje:  

a) názov potraviny;  

b) zoznam zložiek;  

c) akúkoľvek zložku alebo technologickú pomocnú látku uvedenú v prílohe II alebo akúkoľvek 
zložku alebo technologickú pomocnú látku odvodenú z látky alebo výrobku uvedeného v 
prílohe II, ktorá spôsobuje alergie alebo neznášanlivosť a ktorá sa používa pri výrobe alebo 
príprave potraviny, pričom sa nachádza aj v konečnom výrobku, aj keď v pozmenenom stave;  

d) množstvo určitých zložiek alebo kategórií zložiek;  

e) netto množstvo potraviny;  

f) dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby; (nie je povinný!) 



g) všetky osobitné podmienky skladovania a/alebo podmienky použitia;  

h) meno alebo obchodné meno a adresu prevádzkovateľa potravinárskeho podniku uvedeného 
v článku 8 ods. 1;  

i) krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, ak sú ustanovené v článku 26;  

j) návod na použitie, ak by bez poskytnutia takéhoto návodu bolo ťažké potravinu správne 
použiť;  

k) ak ide o nápoje obsahujúce viac ako 1,2 objemového percenta alkoholu, skutočný obsah 
alkoholu v objemových percentách;  

l) ►C1 výživové údaje ◄.  

2. Údaje uvedené v odseku 1 sa uvedú slovami a číslami. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
35, môžu byť navyše vyjadrené prostredníctvom piktogramov alebo symbolov.  

3. Ak Komisia prijme delegované a vykonávacie akty uvedené v tomto článku, údaje uvedené 
v odseku 1 môžu byť prípadne vyjadrené prostredníctvom piktogramov alebo symbolov 
namiesto slov alebo čísel.  

S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli využívať ďalšie spôsoby vyjadrenia povinných 
informácií o potravinách, než sú slová a čísla, a za predpokladu, že sa zaistí rovnaká úroveň 
informovania ako pomocou slov a čísel, môže Komisia s prihliadnutím na dôkazy o jednotnom 
chápaní spotrebiteľmi stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51 
kritériá, na základe ktorých možno vyjadriť jeden alebo viacero údajov uvedených v odseku 1 
prostredníctvom piktogramov alebo symbolov namiesto slov alebo čísel.  

4. Na účely zabezpečenia jednotného vykonávania odseku 3 tohto článku môže Komisia prijať 
vykonávacie akty týkajúce sa spôsobov uplatňovania kritérií vymedzených v súlade s odsekom 
3 s cieľom vyjadriť jeden alebo viac údajov prostredníctvom piktogramov a symbolov namiesto 
slov a čísel. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 48 ods. 2. 

 

 


