
Príloha č. 2

Základný právny rámec upravujúci legislatívu v ochrane
spotrebiteľa



Základný právny rámec upravujúci legislatívu "Ochrana spotrebiteľa"

1

Smernica 95/2001/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
Gestor: MH SR

Stav implementácie:
- zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa 
- nariadenie vlády SR č. 404/2007 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, ÚVZ SR, MDPaT SR

2

Smernica 87/357/EHS o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 
výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú 
zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov 
Gestor: MH SR

Stav implementácie:
- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

3

Smernica 93/13/EHS o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách
Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: MS SR

Stav implementácie: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
                                   
Orgán dozoru: súdy, 

4

Smernica 85/577/EHS o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových 
priestorov
Gestor: MH SR

Stav implementácie: zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom 
predaji

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

5

Smernica 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku
Gestor: MH SR

Stav implementácie: zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom 
predaji

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

6

Smernica 84/450/EHS o klamlivej a porovnávacej reklame
Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: MS SR

Stav implementácie: zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame
zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (nepotravinové výrobky, tabakové výrobky, 
                          služby)
                          Úrad verejného zdravotníctva SR (kozmetické výrobky)
                            Štátny ústav pre kontrolu liečiv (lieky pre humánnu medicínu)
                            Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (lieky pre veterinárnu
                             medicínu)
                            Štátna veterinárna a potravinová správa SR (potravinové výrobky)



7 Smernica 90/314/EHS o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb
Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: MS SR 

Stav implementácie: zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných 
kancelárií a cestovných agentúr

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
8 Smernica 98/27/ES o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov

Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: MS SR
Stav implementácie:  Občiansko-súdny poriadok

Orgán dozoru: súdy 
9 Smernica 99/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: MS SR

Stav implementácie: zákon č. 40/1964 Občiansky zákonník

Orgán dozoru:  súdy 
10 Smernica 85/374/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 

členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky
Gestor: MH SR

Stav implementácie: zákon č. 294/1999 Z. z.  o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 
výrobkom

Orgán dozoru: súdy
11 Smernica 2002/65/ES o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a 

doplnení smernice 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES
Gestor: MF SR
Spolupracujúci rezort: MH SR

Stav implementácie: zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na 
diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Národná banka Slovenska
12 Smernica  2000/31/ES  o  určitých  právnych  aspektoch  služieb  informačnej  spoločnosti  na 

vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)

Gestor: MH SR 
Spolupracujúci rezort: MDPaT SR

Stav implementácie: zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
13 Smernica  94/47/ES týkajúca sa  ochrany kupujúcich v súvislosti  s niektorými  prvkami  zmlúv 

o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností
Gestor: MS SR
Spolupracujúci rezort: MH SR

Stav implementácie: zákon č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník

Orgán dozoru: súdy



14 Smernica  96/74/ES o názvoch textílií
Gestor: MH SR

Stav implementácie: vyhláška MH SR č. 336/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
15 Smernica  94/11/ES  o aproximácii  zákonov,  iných  predpisov  a správnych  opatrení  členských 

štátov  o označovaní  materiálov  používaných  v hlavných  zložkách  obuvi  určenej  na  predaj 
spotrebiteľom
Gestor: MH SR

Stav implementácie: vyhláška MH SR č. 105/2001 o označovaní materiálového zloženia obuvi

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
16 Smernica 69/493/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom 

skle
Gestor: MH SR

Stav implementácie: nariadenie vlády SR č. 399/2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
17 Smernica  88/378/EHS  o zbližovaní  právnych  predpisov  členských  štátov,  týkajúcich  sa 

bezpečnosti hračiek
Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: ÚNMS SR

Stav implementácie:  nariadenie vlády SR č. 302/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
18 Nariadenie   2006/2004, o  spolupráci  medzi  národnými  orgánmi  zodpovednými  za 

vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa 
Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: MS SR 

Stav implementácie: priama vykonateľnosť

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia a ostatné orgány dozoru, uvedené v prílohe č. 4 tohto
                           materiálu

19 Nariadenie  261/2004  ktorým  sa  ustanovujú  spoločné  pravidlá  systému  náhrad  a  pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov
Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: MDPT SR 

Stav implementácie: priama vykonateľnosť

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, MDPT SR
20 Smernica 1999/94/ES o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a 

emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov
Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: MDPaT SR 

Stav implementácie: nariadenie vlády SR č. 384/2004 o dostupnosti spotrebiteľských informácií 
o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia



21 Smernica 98/6/ES EP a Rady o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných 
spotrebiteľovi

Gestor: MH SR
Spolupracujúci rezort: 

Stav implementácie: pôvodne vyhláška MH SR č. 545/2002 Z. z. o spôsobe označovania výrobkov 
cenami,  teraz nahradená nariadením vlády SR č.387/2007

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

22 Smernica 90/88/EHS, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 87/102/EHS o aproximácii zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú 
spotrebiteľského úveru a smernica 98/7/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
87/102/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov, vzťahujúcich sa na spotrebiteľský úver

Gestor: pôvodne MH SR, teraz MF SR 

Spolupracujúci rezort: 

Stav implementácie: zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
23 Smernica 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch v znení neskorších zmien

Gestor: MZ SR
Spolupracujúci rezort: 

Stav implementácie: zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov; nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Orgán dozoru: Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva
2
4

Smernica 95/17/ES z 19. júna 1995 o neuvedení jednej alebo viacerých zložiek v označení 
kozmetických výrobkov v znení neskorších zmien

Gestor: MZ SR 

Spolupracujúci rezort: 

Stav implementácie: zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov; nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky

Orgán dozoru: Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva
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