
              U S M E R N E N I E 
Legislatívnej komisie č. 02/2019 

Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, 

so sídlom Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava so sídlom 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1 
 

 

VEC:    Usmernenie – komisionálny predaj výrobkov č. 02/2019 

 

Určené pre:   Výrobcov a dodávateľov pečiva v SR 

 

Vypracovala:   Legislatívna komisia SZPCaC 

 

Účinnosť usmernenia: 01.05.2019   

 

Vypracované dňa:  03.04.2019 

 

 

1. ÚVOD 

 

Vzhľadom na pripravované rozsiahle kontroly po schválení zákona o neprimeraných 

podmienkach s  účinnosťou od 01.05.2019 považujeme za potrebné Vás informovať o možných 

rizikách, avšak aj Vašich právach v súvislosti s existenciou nekalých praktík v obchode s 

potravinami.  

 

Podľa nového právneho predpisu, kde sa predpokladá dátum účinnosti od 01.05.2019 je 

zakázané: 

 

a) požadovať,  

b) dohodnúť alebo  

c) uplatniť neprimeranú podmienku medzi účastníkmi obchodného vzťahu. 

 

Zákaz sa však nevzťahuje len na odberateľov pekárskeho tovaru, ale aj na výrobcov pekárenskej 

produkcie, ktorým hrozí v prípade porušenia zákona finančná sankcia veľkého rozsahu. 

 

2. KOMISIONÁLNY PREDAJ A  VRATKY TOVARU - ZAKÁZANÉ PRAKTIKY 
 

V zmysle obchodného zákonníka je podstatou tzv. komisionálneho predaja: 

 

• Dodanie potraviny obchodnej prevádzke za účelom jej predaja 

• Dodávateľ potraviny ostáva vlastníkom tohto tovaru 

• Predmetom fakturácie zo strany dodávateľa je skutočný objem predaného tovaru 

• Nepredaný tovar si dodávateľ následne prevezme 
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Podľa nového zákona o neprimeraných podmienkach je komisionálny predaj výslovne 

zakázaný a je považovaný za tzv. neprimeranú podmienku, a to z viacerých nasledovných 

dôvodov dôvodov: 

 

a) za zakázanú praktiku sa považuje „INÝ OKAMIH NADOBUDNUTIA VLASTNÍCKEHO 

PRÁVA k potravine alebo iný okamih prechodu nebezpečenstva škody na 

potravine, AKO JE OKAMIH PREVZATIA POTRAVINY ODBERATEĽOM“ (ustanovenie § 

3 ods. 5 písm. r) zákona) 

 

Uvedené znamená v praxi, že odberateľ sa MUSÍ STAŤ VLASTNÍKOM TOVARU V MOMENTE 

(OKAMIHU) PREVZATIA POTRAVINY a od tohto momentu preberá všetku právnu zodpovednosť 

za tovar. Ak ho chce následne obchodník predať, musí byť jeho vlastníkom a nemôže predávať 

tovar „niekoho iného“. 

 

Uvedená formulácia má zabrániť snahe o obchádzanie zákazu vrátenia potraviny, zákazu tzv. 

vratiek. 
 

Vyššie popísaná praktika je odhaliteľná jednoduchou inventúrnou kontrolou, kontrolou 

fakturácie a účtovníctva a predstavuje zásadné riziko uloženia pokuty tak pre dodávateľa, ako aj 

pre samotného obchodníka. 
 

b) Okrem vyššie uvedeného je zakázanou praktikou je aj AKÉKOĽVEK vrátenie potraviny 

dodávateľovi, okrem  prípadov ustanovených všeobecnými ustanoveniami o kúpnej 

zmluve, teda len v prípade existencie vád, pričom táto neprimeraná podmienka zahŕňa aj 

prípady, keď odberateľ potravinu vráti subjektu, ktorý dodávateľovi poskytuje logistické 

služby. 
 

Uvedené znamená, že aj v prípade tzv. „komisu“ sa vrátenie tovaru na podklade komisionárskej 

zmluvy vyhodnotí ako zakázané na základe princípov tzv. generálnej klauzuly, t.j. komisionálny 

predaj bude vyhodnotený ako obchádzanie zákazu vrátenia potraviny a postihnutý 

finančnou sankciou. 

 

c) dodatočné peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie po prevzatí potraviny. Po prevzatí 

potraviny odberateľom nie je možné od dodávateľa požadovať akékoľvek dodatočné 

peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie. Za nepeňažné plnenie je možné považovať aj servis 

v súvislosti s vratkami tovaru, následné prevzatie zostatku nepredaného tovaru podľa 

predpisov o komisionárskej zmluve a pod. 
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3. ZNÍŽENIE KÚPNEJ CENY PRE DODÁVATEĽA. 

 

Pri komisionálnom predaji dodáva dodávateľ obchodníkovi tovar v hodnote, ktorá prevyšuje, 

resp. môže prevyšovať hodnotu faktúry za skutočne predaný tovar. 

 

Rozdiel medzi hodnotou dodaného tovaru a príjmom získaným z komisionálneho predaja je 

faktickým znížením kúpnej ceny. 

 

V prípade, ak dodávateľ pekárenskej produkcie pristúpi na zníženie kúpnej ceny z dôvodu 

započítania vratiek do cien tovaru, sám sa vystavuje riziku významnej finančnej pokuty za 

porušenie zákona o neprimeraných podmienkach. 

 

4. SANKCIE V PRÍPADE KOMISIONÁLNEHO PREDAJA. 

 

Podľa schváleného znenia zákona Ministerstvo pôdohospodárstva n e m á  m o ž n o s ť  

v ý b e r u  a v prípade zistenia porušenia zákazu ustanovení o tzv. vratkách uloží musí povinne 

uložiť účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý sa dopustí porušenia zákona tým, že  

 

• Požaduje (pokuta pre obchodníka) 

• Dohodne (možná pokuta aj pre výrobcu a dodávateľa tovaru) alebo  

• Uplatní (pokuta napr. v prípade predstieraných dohôd) 

 

pokuty v nasledovnom rozsahu: 

 

 NEKALÁ PRAKTIKA  VÝŠKA POKUTY 

 

1. 

 

VRÁTENIE TOVARU (FIKTÍVNY KOMISIONÁLNY 

PREDAJ) 

Do 500.000 EUR 

 

2. 

 

INÝ OKAMIH NADOBUDNUTIA vlastníckeho 

práva k potravine alebo iný okamih 

prechodu nebezpečenstva škody na potravine, 

AKO JE OKAMIH PREVZATIA POTRAVINY 

ODBERATEĽOM“ (ustanovenie § 3 ods. 5 písm. r) 

zákona – dohoda o komisionálnom predaji ) 
 

 

 

Do 100.000 EUR 
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3. 

 

 

DODATOČNÉ PEŇAŽNÉ ALEBO NEPEŇAŽNÉ 

PLNENIE PO PREVZATÍ POTRAVINY (napríklad 

dohoda o likvidácii či zvážaní vratiek) 

 

0,5-násobku hodnoty 

požadovaného 

peňažného plnenia alebo 

nepeňažného plnenia, 

 

 

4. 

 

ZNÍŽENIE KÚPNEJ CENY (ako započítanie oproti 

vratkám, napríklad vo forme dobropisov) 

 

Do 500.000 EUR 

 

5. KONTROLY. 

 

Vzhľadom na predpokladaný rozsah kontrolnej činnosti Ministerstva pôdohospodárstva 

v súvislosti s novým zákonom o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a snahu 

Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov ochrániť trh pred nekalými obchodnými 

praktikami bude Zväz prostredníctvom svojich členov nahlasovať zistené prípady nekalých 

obchodných praktík a pri zistení sa bude snažiť tieto praktiky odstrániť na základe komunikácie 

s dodávateľom a obchodníkom. 

 

V prípade ak nedôjde k ich eliminácii, nemožno vylúčiť ani oznámenie existencie nekalých 

obchodných praktík Ministerstvu s podnetom na vykonanie kontroly. 

 

Na tento účel je pre všetkých zriadená možnosť nahlasovania nekalých obchodných praktík na 

stránke  www.poctivyobchod.sk s popisom ďalšieho postupu. 

 

http://www.poctivyobchod.sk/

