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1. Úvod 
 

Tento dokument je prototypom (tzv. dokument typu PoC1 – Proof of Concept), ktorého obsahom 

je sémantický rozklad predmetného regulačného aktu (návrh všeobecne záväzného právneho 

predpisu) do individuálnych regulácií.  

Obsahom predkladaného PoC dokumentu je: Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov2 

Cieľom predkladaného prototypu je identifikovať potrebné metadáta k regulačnému dokumentu 

vo vzťahu k jednotlivým reguláciám a tým nastaviť efektívnu granularitu celkovej dekompozície 

príslušných regulačných aktov (legislatívneho i nelegislatívneho charakteru) do individuálnych 

regulácií a zároveň aj ich imanentných súčastí. Ďalším, nemenej významným cieľom uvedeného 

prototypového dokumentu, je posúdiť celkový prínos navrhovaného sémantického rozkladu 

a sémantickej analýzy regulačných aktov v kontexte možných benefitov pre občanov, podnikateľské 

prostredie a pod., a to napríklad v súvislosti s budúcou možnou implementáciou moderných 

IT systémov (založených na koncepte umelej inteligencie a tzv. strojového učenia3), s cieľom 

prispieť tak k celkovému rozvoju a podpore využívania platformy inteligentných regulácií. 

 

Prototyp regulačného rozkladu je realizovaný vo viacerých formách: 

 Vo forme textového súboru (doc., docx.) – základný materiál  

 Vo forme sémantického stromu (podľa štandardu W3C SKOS) – doplnkový materiál  

 Vo forme jednoduchej online databázovej aplikácie (Django) – doplnkový materiál  

  

                                                             
1  PoC je koncepcia, ktorej primárnym cieľom je demonštrácia určitej metódy, teórie, metodického postupu, spôsobu 

činnosti alebo prístupu, v súvislosti s preukázaním jednotlivých možností celkovej uskutočniteľnosti a príslušného 
aplikačno-praktického potenciálu. 

2  V čase realizácie predkladaného sémantického rozkladu nebol predmetný právny predpis publikovaný v Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky.  

3 Strojové učenie je podoblasťou umelej inteligencie a zaoberá sa problematikou algoritmov a techník, ktoré umožňujú 
počítačovému systému „učiť sa“. Učením sa v tomto kontexte rozumie predovšetkým taká zmena vnútorného stavu 
určitého systému, ktorá významne zefektívňuje a zvyšuje jeho celkovú mieru adaptácie na jednotlivé zmeny vonkajšieho 
prostredia.  
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2. Základné metadáta rozkladaného právneho predpisu  
 

Obsahom tejto kapitoly sú základné metadáta príslušného rozkladaného právneho predpisu pre 

účely sémanticko – analytickej dekompozície do jednotlivých regulácií.  

 

1. Názov a základné údaje o regulačnom akte: 

1.1. Plný názov právneho predpisu: Návrh zákona o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1.2. Skrátený názov: -  

1.3. Skratka4: -  

1.4. Typ právneho predpisu: Zákon  

1.5. Dátum schválenia: bude doplnené po oficiálnej publikácii v Zbierke zákonov SR  

1.6. Dátum vyhlásenia: bude doplnené po oficiálnej publikácii v Zbierke zákonov SR 

1.7. Dátum účinnosti: bude doplnené po oficiálnej publikácii v Zbierke zákonov SR 

1.8. Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

1.9. Právna oblasť: -  

1.9.1.  Občianske právo 

1.9.2.  Ochrana spotrebiteľa 

 

 

2. Odkazy / Linky5 

2.1. Slov-lex: bude doplnené po publikácii v právnom a informačnom systéme Slov-lex 

2.2. KNOWWW viewer: - 

2.3. Django databáza: - 

 

 

 

 

  

  

                                                             
4 Poznámka: Skrátený názov aj skratka sú metadáta, ktoré sú efektívne a užitočné pri vyhľadávaní. 
5  Poznámka: Uvedené odkazy sú potrebné na to, aby sa používateľ vedel dostať k originálu regulačného aktu. Regulačný 

akt môže byť upravený v rámci novelizácie, z toho dôvodu je potrebné uvádzať aj odkaz na jeho konsolidované znenie. 
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3. Identifikované sémantické entity 
 

Identifikácia jednotlivých sémantických entít predstavuje významnú súčasť v rámci komplexnej 

sémantickej dekompozície a sémantickej analýzy príslušného regulačného dokumentu (napr. 

všeobecne záväzného právneho predpisu) a zároveň je významná pri tvorbe efektívnej regulačnej 

štruktúry (napr. pri tvorbe konceptu inteligentných regulácií).  

V tejto kapitole je zobrazený návrh členenia jednotlivých identifikovaných sémantických entít 

v rámci rozkladaného právneho predpisu (Návrh zákona o dohľade nad ochranou spotrebiteľa 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

1. Štrukturálne členenie regulačného aktu (legislatívne adresovateľné sémantické entity) 

1.1. Článok  

1.1.1.  Paragraf 

1.1.1.1.  Odsek  

1.1.1.1.1.  Písmeno  

1.1.1.1.1.1. Bod 

  

2. Regulačné kategórie a subkategórie identifikované v predmetnom regulačnom akte: 
 

2.1. Vymedzenie 

2.1.1.  Predmet úpravy  

2.1.2.  Pôsobnosť 

2.1.3.  Definícia a vymedzenie pojmov  

2.1.4.  Ustanovenie 

 

2.2. Právo 

2.2.1.  Dovolenie  

2.2.2.  Oprávnenie 

  

2.3. Povinnosť 

2.3.1. Príkaz 

2.3.2.  Zákaz  

2.3.3.  Zásada alebo princíp 

2.3.4.  Postup  

 

2.4. Sankcia 

2.4.1.  Správna pokuta 

2.4.2.  Podmienky ukladania sankcií  
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4. Identifikované subjekty v rozkladanom regulačnom dokumente  
 

Samostatná identifikácia jednotlivých subjektov (dotknuté subjekty, súvisiace subjekty) 

v rozkladanom regulačnom dokumente je významná najmä z dôvodu, že jedným z podstatných 

kritérií vyhľadávania (napr. z hľadiska celkovej efektívnej funkcionality príslušného IT systému, resp. 

príslušnej softwarovej aplikácie) je práve výber konkrétneho, individuálne určeného subjektu, ktorý 

akcesoricky (priamo alebo nepriamo) súvisí s niektorou identifikovanou reguláciou (alebo 

reguláciami).   

1.1. Orgány dohľadu  

1.1.1.  Orgán dohľadu   

1.1.1.1. Národná banka Slovenska 

1.1.1.2. Rada pre vysielanie a retransmisiu 

1.1.1.3. Štátna veterinárna a potravinová správa 

1.1.1.4. Regionálna veterinárna a potravinová správa 

1.1.1.5. Štátny ústav pre kontrolu liečiv 

1.1.1.6. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

1.1.1.7. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

1.1.1.8. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

1.1.1.9. Regionálne úrady verejného zdravotníctva 

1.1.1.10. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 

1.1.1.11. Slovenská obchodná inšpekcia 

1.1.2.  Zamestnanec orgánu dohľadu 

1.1.3.  Orgán dohľadu (ako príslušný orgán) 

 

1.2. Ústredné orgány štátnej správy a orgány verejnej moci  

1.2.1.  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

1.2.2.  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ako Jednotný úrad pre spoluprácu) 

1.2.3.  Orgán verejnej moci   

1.2.4.  Súd 

1.2.5.  Policajný zbor   

 

1.3. Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona   

1.3.1.   Orgán verejnej moci ktorý nie je dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom 

 alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby  

1.3.2.  Fyzická osoba ktorá nie je dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou 

 oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby  

1.3.3.  Právnická osoba ktorá nie je dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo 

 osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby  

 

1.4. Osoba uvedená v § 13 ods. 2 písm. e) tohto zákona   

1.4.1.   Záujmové združenie právnických osôb ktorého je dohliadaná osoba členom 

1.4.2.  Spotrebiteľské združenie   

1.4.3.  Tvorca kódexu správania  

 

1.5. Dohliadaná osoba  

1.5.1.   Dohliadaná osoba  

1.5.2.  Zamestnanec dohliadanej osoby  

1.5.3.  Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby  

  

1.6. Spotrebiteľ  

1.6.1. Spotrebiteľ 
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1.6.2. Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby  

1.6.3. Spotrebiteľské združenie  

1.6.4. Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname 

1.6.5. Člen štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia 

1.6.6. Štatutárny orgán spotrebiteľského združenia  

 

1.7. Fyzické osoby  

1.7.1.  Fyzická osoba 

1.7.2.  Ten kto bez závažného dôvodu marí alebo ruší alebo sťažuje výkon dohľadu  

1.7.3.  Prizvaná osoba  

 

1.8. Právnické osoby a iné nezaradené subjekty  

1.8.1. Právnická osoba  

1.8.2. Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba  

1.8.3. Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne 

1.8.4. Fyzická osoba – podnikateľ  

1.8.5. Členský štát dožiadaného orgánu 

1.8.6. Európska centrálna banka 

1.8.7. Slovenská republika  

1.8.8. Všetky subjekty  

 

1.9. Súvisiace subjekty  

1.9.1. Blízka osoba  

1.9.2. Dohliadaná osoba  

1.9.3. Európska únia 

1.9.4. Fyzická osoba  

1.9.5. Fyzická osoba – podnikateľ 

1.9.6. Iný členský štát Európskej únie  

1.9.7. Orgán verejnej moci  

1.9.8. Príslušné orgány členských štátov Európskej únie  

1.9.9. Príslušné orgány štátov Európskeho hospodárskeho priestoru 

1.9.10. Policajný zbor  

1.9.11. Právnická osoba  

1.9.12. Zamestnanci orgánu dohľadu s prístupom do elektronickej databázy  

1.9.13. Orgán dohľadu uvedený v § 2 písm. a) až g) tohto zákona 

1.9.14. Orgán dohľadu 

1.9.15. Orgán nadriadený orgánu dohľadu  

1.9.16. Zamestnanec orgánu verejnej moci 

1.9.17. Zamestnanec orgánu dohľadu 

1.9.18. Zamestnanec právnickej osoby 

1.9.19. Iná fyzická osoba 

1.9.20. Spotrebiteľ 

1.9.21. Spotrebiteľské združenie 

1.9.22. Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname  

1.9.23. Súd 

1.9.24. Tvorca kódexu správania 

1.9.25. Zamestnanec príslušného orgánu 

1.9.26. Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba  

1.9.27. Zamestnanec orgánu verejnej moci u ktorého ide o výkon služobných úloh ktoré sú 

v súlade s opisom jeho štátnozamestnaneckého miesta 

1.9.28. Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona 

1.9.29. Osoba ktorá vykonala úkon dohľadu  
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1.9.30. Zamestnanec dohliadanej osoby  

1.9.31. Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby  

1.9.32. Osoba zodpovedná za vyhotovenie zápisnice 

1.9.33. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

1.9.34. Orgán činný v trestnom konaní 
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5. Polia individuálnej regulácie a súvisiace metadáta 
 

Obsahom uvedenej kapitoly je prehľad jednotlivých polí metadát regulácií, ktoré boli na základe 

sémantickej dekompozície a analýzy (sémantického mapovania a dekompozície) identifikované 

v príslušnom rozkladanom legislatívnom dokumente (Návrh zákona o dohľade nad ochranou 

spotrebiteľa). Každá samostatne identifikovaná regulácia je zložená z nasledovných štrukturálnych 

častí: Pomenovanie a číslo paragrafu, ID, Pomenovanie regulácie (názov príslušného odseku je 

určený a stanovený pri rozklade), Citácia, Legislatívna lokalizácia, Regulačná kategória, Regulačná 

subkategória, Dotknuté subjekty, Súvisiace subjekty, Odkaz na Slov-lex a Odkaz na sémantický 

strom prototypu. Základné popisy jednotlivých častí (aj s príslušnými referenčnými poznámkami) sú 

uvedené v ďalšom v texte.  

 Regulácia – pomenovanie a číslo paragrafu rozkladaného dokumentu (napr. zákona)  

a. Uvádza sa presné a úplné pomenovanie konkrétneho paragrafu rozkladaného 

legislatívneho (alebo nelegislatívneho) dokumentu, a to za predpokladu, keď je 

predmetný paragraf pomenovaný priamo tvorcom príslušného dokumentu (napr. 

zákona, vyhlášky a pod.). V takomto prípade je text (príslušný názov predmetného 

paragrafu) uvedený tučným písmom a kurzívou.  

b. V prípade, že takéto pomenovanie (názov príslušného paragrafu) v oficiálne 

zverejnenej verzii rozkladaného dokumentu absentuje, je príslušný paragraf 

pomenovaný tvorcom rozkladu v rámci sémantickej dekompozície a sémantickej 

analýzy – v takomto prípade je text (príslušný názov predmetného paragrafu) 

uvedený tučným písmom a bez kurzívy6. 

 

1. ID 

a. Ide o číselnú identifikáciu príslušnej regulácie, ktorá môže byť v budúcnosti využitá 

v  informačných systémoch, určených pre prácu s inteligentnými reguláciami (čím 

je možné dosiahnuť signifikantne rýchlejšiu a efektívnejšiu orientáciu alebo 

vyhľadávanie v príslušnom dokumente PoC7).  

 

2. Pomenovanie regulácie – názov odseku  

a. Pomenovanie regulácie stanovuje v rámci sémantickej dekompozície a analýzy 

práve autor daného rozkladu (ide o tzv. aplikačný sémantický tagging) - nakoľko 

v rámci bežne zaužívaných legislatívnych pravidiel sa pri tvorbe právnych predpisov 

(napr. zákony, vyhlášky) názvy jednotlivým odsekom právneho predpisu neurčujú.   

b. Pomenovanie regulácie je vždy zobrazené tučným písmom (Bold) a bez 

úvodzoviek. Pomenovanie regulácie sa určuje s cieľom čo najefektívnejšie 

vystihnúť hlavnú podstatu a obsah príslušnej regulácie (t. j. obsah príslušného 

odseku / normatívneho bloku). V niektorých prípadoch je samostatnou reguláciu 

zároveň príslušný paragraf rozkladaného právneho predpis (t. j. v prípade, keď 

v danom paragrafe absentujú odseky8). 

 

                                                             
6  V rámci sémantickej dekompozično-analytickej časti dokumentu platí všeobecné pravidlo, že pomenovania regulácií 

a/alebo samotné regulácie, ktoré stanovil autor príslušného sémantického rozkladu, sú uvedené vždy tučným písmom 
a bez úvodzoviek.  

7  V rámci sémantickej dekompozičnej analýzy sa v dokumente číslo ID danej regulácie nevyplňuje – ID býva doplnené až 
po importe príslušných regulácií do určeného softwarového programu.    

8  V takomto prípade platí zásada, že ak je názov paragrafu uvedený vo vyhlásenom znení rozkladaného právneho 
predpisu, autor rozkladu prevezme tento názov v nezmenenom tvare aj do Pomenovania regulácie (t. j. Pomenovanie 
regulácie bude identické s pomenovaním Oblasti regulácie). V prípade, že názov paragrafu v rozkladanom právnom 
predpise absentuje, je tento názov určený a doplnený autorom sémantickej dekompozície a analýzy.   
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3. Citácia  

a. Uvádza sa úplné a presné znenie príslušného normatívneho textu z konkrétneho 

odseku (alebo paragrafu, ak odseky absentujú). Primárnym zdrojom pre prácu 

s normatívnymi textami príslušného rozkladaného právneho predpisu je právny 

a informačný portál Slov-lex (zákony alebo vyhlášky SR) a databáza európskych 

právnych predpisov EUR-Lex (nariadenia, smernice, odporúčania, a pod.).  

b. Text uvedený v citácii je zobrazený kurzívou, pričom autor sémantickej 

dekompozície do tohto textu žiadnym spôsobom nezasahuje.   

 

4. Legislatívna lokalizácia 

a. V danom riadku sa uvádza informácia o tom, kde konkrétne sa, z hľadiska 

legislatívnej štruktúry rozkladaného právneho predpisu, príslušná identifikovaná 

regulácia nachádza. 

 

5. Kategória regulácie  

a. V rámci tejto časti sémantického rozkladu dochádza k identifikácii jednej (alebo 

aj viacerých) regulačných kategórií z nasledovnej skupiny: 

 

 Vymedzenie 
 Povinnosť  
 Právo  
 Sankcia 

 
b. V rámci individuálnej regulácie (najčastejšie ide o normatívny blok zodpovedajúci 

jednému samostatnému odseku príslušného paragrafu v rámci predmetného 

rozkladaného právneho predpisu) - napr. v rámci jedného normatívneho textu 

(napr. odsek) je možné identifikovať súčasne kategóriu regulácie Právo 

aj Povinnosť.  

 

6. Subkategória regulácie9  

a. Pre každú kategóriu regulácie sa vyberie k nej najviac relevantná 

a komplementárna subkategória regulácie, a to z nasledovnej množiny: 

 

Regulačná kategória  Regulačné subkategórie  

Vymedzenie Predmet úpravy, Pôsobnosť, Definícia a vymedzenie 

pojmov, Ustanovenie 

Povinnosť Príkaz, Zákaz, Zásada alebo princíp, Postup 

Právo Dovolenie, Oprávnenie 

Sankcia  Správna pokuta, Podmienky ukladania sankcií 

 

b. V prípade, že v rámci jedného normatívneho bloku (individuálna regulácia) boli 

identifikované súčasne viaceré regulačné kategórie (najčastejšie to býva 

kombinácia právo a povinnosť), uvedú sa regulačné subkategórie v poradí, 

zodpovedajúcom samotnému zmyslu poradia identifikovaných regulačných 

kategórií v predmetnom (citovanom) normatívnom bloku. 

  

                                                             
9  Druh regulácie umožňuje upresnenie pri vyhľadávaní regulácie. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na skutočnosť, že 

tá istá regulácia pre jednotlivé subjekty môže byť v rôznej kategórii. Napr. právo fyzickej osoby môže paralelne byť 
povinnosťou pre určitú právnickú osobu a pod.  
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7. Dotknuté subjekty10:  

a. V tomto riadku regulačného rozkladu sa identifikujú subjekty, u ktorých bola 

v rámci príslušnej regulácie identifikovaná minimálne jedna z vyššie uvedených 

regulačných kategórií (Vymedzenie, Povinnosť, Právo, Sankcia) a regulačných 

subkategórií (viď vyššie).  

b. Príklad z aplikačnej praxe: v rámci regulačnej kategórie Povinnosť môže 

identifikovaný dotknutý subjekt (prípadne aj skupina subjektov) nadobúdať 

nasledovné akcesorické regulačné atribúty: 

 Povinnosť (vo väčšine prípadov povinnosť vyplýva expressis verbis 

z predmetného textu príslušného analyzovaného a rozkladaného 

normatívneho bloku). 

 Nepriama povinnosť (ide najmä o implicitne uvedenú povinnosť 

špecifického subjektu, ktorá nie je priamo uvedená v texte 

predmetného normatívneho bloku rozkladaného právneho predpisu, 

avšak nepriamo sa týka práva (resp. oprávnenia) iného subjektu. 

 Právo (vo väčšine prípadov býva príslušné dovolenie alebo oprávnenie 

daného subjektu uvedené explicitne už priamo v texte predmetnej 

regulácie, a to predovšetkým v spojení s výrazmi: „...je oprávnený“, 

„...má právo“, „...môže“, a pod. 

 Nepriame právo (priama povinnosť jedného subjektu vo väčšine 

prípadov akcesoricky konštituuje pre iný subjekt nepriame právo (resp. 

oprávnenie). 

8. Súvisiace subjekty: 

a. V uvedenom riadku sú uvedené všetky relevantné subjekty, ktorým z vecného 

a/alebo obsahového hľadiska nie sú, v kontexte rozkladaného normatívneho textu, 

ukladané (priamo alebo nepriamo) žiadne konkrétne identifikované povinnosti 

(resp. nenadobúdajú žiadne práva), avšak tieto subjekty majú priamo alebo 

nepriamo iný súvis s kontextom daného normatívneho ustanovenia11. Nutnou 

podmienkou je, že súvisiaci subjekt musí byť expressis verbis uvedený v texte 

daného rozkladaného normatívneho bloku.  

 

9. Odkaz na Slov-lex: 

a. Uvádza sa priamy URI 12  odkaz na text príslušnej regulácie, zverejnenej 

na oficiálnom právnom a informačnom portáli Slov-lex (alebo EUR-Lex)13. 

 

10. Odkaz na sémantický strom prototypu: 

a. Uvedený riadok bol do dokumentu PoC doplnený na ukážku alternatívneho 

štrukturálno – obsahového zobrazovania predmetného právneho predpisu 

vo forme sémantického stromu, ktorý je založený na princípe sémantického 

webového zobrazovania textu (W3C SKOS).   

                                                             
10  Identifikácia dotknutých subjektov je nevyhnutná pre funkcionalitu a efektívnu činnosť vyhľadávania. 
11  V aplikačnej praxi môže ísť napríklad o situácie, kedy určitý subjekt potrebuje na splnenie stanovenej povinnosti 

napríklad potvrdenie alebo iný doklad od iného subjektu, alebo orgánu verejnej moci a pod.  
12  URI - Uniform Resource Identifier (Jednotný identifikátor prostriedku).  
13  Pozri: https://www.slov-lex.sk/domov (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk)   

https://www.slov-lex.sk/domov
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6. Sémantická analyticko – dekompozičná časť 
 

Regulácia: Predmet úpravy  (Paragraf 1, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Predmet úpravy zákona  
3. Citácia:  

Tento zákon upravuje  
a) pravidlá výkonu dohľadu nad dodržiavaním práv spotrebiteľa, nad reklamou, ponukou, 
predajom spotrebiteľovi a nad poskytovaním produktu a elektronického obsahu spotrebiteľovi na 
vnútornom trhu podľa všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa  a osobitných predpisov (ďalej 
len „dohľad“),  
b) pôsobnosť orgánu dohľadu, 
c) konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, 
d) cezhraničnú spoluprácu pri výkone dohľadu, 
e) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 1, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie 
6. Subkategória regulácie:   

a. Predmet úpravy  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Všetky subjekty  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Spotrebiteľ   
9. Odkaz na Slov-lex: 
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d741fcb58cfd0871344c991     
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Výnimky z pôsobnosti tohto zákona v súvislosti s Národnou bankou 

Slovenska 
3. Citácia:  

Tento zákon sa okrem § 28 nevzťahuje na Národnú banku Slovenska, ktorá pri výkone dohľadu nad 
dodržiavaním povinností v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov postupuje podľa osobitného 
predpisu. Na účely § 28 sa Národná banka Slovenska považuje za orgán dohľadu podľa tohto 
zákona. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 1, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie 
6. Subkategória regulácie:   

a. Pôsobnosť 
7. Dotknuté subjekty: 

a. Národná banka Slovenska  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74204158cfd0d2b844c994  
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Pôsobnosť ďalších oprávnení orgánu dohľadu týkajúcich sa výkonu 

dohľadu  
3. Citácia:  

https://knowww.eu/nodes/5d741fcb58cfd0871344c991
https://knowww.eu/nodes/5d74204158cfd0d2b844c994
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Týmto zákonom nie sú dotknuté ďalšie oprávnenia orgánu dohľadu pri výkone dohľadu podľa 
osobitných predpisov. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 1, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie 
6. Subkategória regulácie:   

a. Pôsobnosť 
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74207d58cfd07e6444c995   
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74207d58cfd07e6444c995
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Regulácia: Orgán dohľadu (Paragraf 2, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Orgán dohľadu  
3. Citácia: 

Dohľad podľa § 1 ods. 1 písm. a) vykonáva orgán dohľadu, ktorým je 
a) Rada pre vysielanie a retransmisiu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona  
a osobitného predpisu,  
b) Slovenská obchodná inšpekcia nad dodržiavaním 

1. všeobecných podmienok predaja, 
2. povinností pri ponuke a predaji produktov alebo elektronického obsahu na predajnej akcii, 
v súvislosti s predajnou akciou alebo s organizáciou predajnej akcie, 
3. povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa tohto zákona, všeobecného predpisu 
o ochrane spotrebiteľa a osobitných predpisov, nad ktorými nevykonávajú dohľad orgány 
dohľadu uvedené v písmenách a), c) až h) alebo Národná banka Slovenska, 

c) Štátna veterinárna a potravinová správa a regionálna veterinárna a potravinová správa nad 
dodržiavaním povinností podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na 
trhu potravín okrem všeobecných podmienok predaja, povinností pri predaji potravín na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku  alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  
okrem predaja na predajnej akcii a nad reklamou potravín v rozsahu ustanovenom osobitným 
predpisom,  
d) Štátny ústav pre kontrolu liečiv nad reklamou, dodržiavaním povinností podľa tohto zákona a 
všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na trhu liekov a zdravotníckych pomôcok okrem 
všeobecných podmienok predaja,  
e) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb nad dodržiavaním zákazu 
nevyžiadanej komunikácie, 
f) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nad dodržiavaním  

1. povinností podľa tohto zákona, všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa a osobitného 
predpisu subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, 
2. povinnosti poskytnúť súčinnosť v rozsahu pôsobnosti orgánu alternatívneho riešenia 
spotrebiteľských sporov, 

g) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva 
nad dodržiavaním 

1. povinností podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na trhu 
potravín okrem všeobecných podmienok predaja, povinností pri predaji potravín na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 
predávajúceho okrem predaja na predajnej akcii a nad reklamou potravín v rozsahu 
ustanovenom osobitným predpisom,   
2. povinností podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na trhu 
kozmetických výrobkov okrem všeobecných podmienok predaja, povinností pri predaji 
kozmetických výrobkov na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho okrem predaja na predajnej akcii a nad reklamou 
kozmetických výrobkov, 

h) Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv nad reklamou, dodržiavaním 
povinností podľa tohto zákona a všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa na trhu 
veterinárnych liečiv, veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok okrem 
všeobecných podmienok predaja. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., Paragraf 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie 
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Rada pre vysielanie a retransmisiu 
b. Štátna veterinárna a potravinová správa 
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c. Regionálna veterinárna a potravinová správa 
d. Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
e. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
f. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
g. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
h. Regionálne úrady verejného zdravotníctva 
i. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv 
j. Slovenská obchodná inšpekcia 

8. Súvisiace subjekty:  
a. Orgán dohľadu uvedený v § 2 písm. a) až g) tohto zákona  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74211158cfd0424744c996  

 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74211158cfd0424744c996
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Regulácia: Výkon dohľadu (Paragraf 3, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Spôsoby začatia výkonu dohľadu orgánom dohľadu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže začať dohľad z vlastnej iniciatívy alebo podľa osobitného predpisu. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 3, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7421f258cfd0048c44c998  

 
 

1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Spôsoby a formy výkonu dohľadu  
3. Citácia: 

Dohľad sa vykonáva získavaním, spracúvaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov o činnosti 
osoby, ktorej všeobecný predpis o ochrane spotrebiteľa alebo osobitné  predpisy ukladajú povinnosť 
(ďalej len „dohliadaná osoba“). 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 3, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty:  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74220d58cfd011d444c999  
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Základné zásady a princípy činnosti orgánu dohľadu pri výkone dohľadu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu pri výkone dohľadu postupuje nezávisle a nestranne a využíva tiež podnet a návrh 
spotrebiteľa, právnickej osoby založenej alebo zriadenej na ochranu spotrebiteľa (ďalej len 
„spotrebiteľské združenie“) alebo inej osoby; orgán dohľadu nie je podnetom a návrhom viazaný. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 3, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Spotrebiteľ 
b. Spotrebiteľské združenie  
c. Iná osoba  

9. Odkaz na Slov-lex:   

https://knowww.eu/nodes/5d7421f258cfd0048c44c998
https://knowww.eu/nodes/5d74220d58cfd011d444c999
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10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74223058cfd0847b44c99a  
 
 

1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Výkon dohľadu na mieste a na diaľku  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže vykonávať dohľad na mieste a dohľad na diaľku. Dohľad na mieste sa vykonáva 
priamo u dohliadanej osoby alebo na inom mieste, ktoré súvisí s činnosťou dohliadanej osoby. 
Dohľad na diaľku sa vykonáva získavaním, spracúvaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov 
inak ako dohľadom na mieste, najmä na základe informácií a podkladov predložených dohliadanou 
osobou alebo osobou podľa § 4 ods. 2 alebo kontrolou online rozhrania. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 3, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Dohliadaná osoba  
b. Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona     

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74225158cfd04e8344c99b  
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Ochrana práv a oprávnených záujmov dohliadanej osoby a spotrebiteľa 
3. Citácia: 

Orgán dohľadu dbá pri výkone dohľadu na práva a oprávnené záujmy dohliadanej osoby a 
spotrebiteľa. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., Paragraf 3, Odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba, Spotrebiteľ   

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74227558cfd0e79544c99c 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Obmedzenie vzťahujúce sa na rozhodovanie o súkromnoprávnych 

nárokoch medzi dohliadanou osobou a spotrebiteľom   
3. Citácia: 

Predmetom dohľadu nad dohliadanou osobou nie je rozhodovanie sporu z právneho vzťahu medzi 
dohliadanou osobou a spotrebiteľom. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 3, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zákaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  

https://knowww.eu/nodes/5d74223058cfd0847b44c99a
https://knowww.eu/nodes/5d74225158cfd04e8344c99b
https://knowww.eu/nodes/5d74227558cfd0e79544c99c
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8. Súvisiace subjekty:  
a. Spotrebiteľ  
b. Dohliadaná osoba  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7422a258cfd0475544c99d 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Povinnosti zamestnanca orgánu dohľadu súvisiace s výkonom dohľadu  
3. Citácia:  

Zamestnanec orgánu dohľadu je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom dohľadu; táto povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj 
po zániku jeho pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo funkcie. Za 
porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť zamestnancom orgánu dohľadu sa nepovažuje 
poskytnutie informácie, ktorá je predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť, 
a) súdu, 
b) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, 
c) príslušnému orgánu iného členského štátu, alebo 
d) na základe súhlasu osoby, ktorá informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 3, odsek 7 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť 
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Zamestnanec orgánu dohľadu 
8. Súvisiace subjekty:  

a. Súd 
b. Orgán činný v trestnom konaní 
c. Orgán iného členského štátu  
d. Osoba ktorá informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka 

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7422c958cfd0fe0e44c99e 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d7422a258cfd0475544c99d
https://knowww.eu/nodes/5d7422c958cfd0fe0e44c99e
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Regulácia: Práva a povinnosti dohliadanej osoby a orgánu dohľadu pri výkone 

dohľadu (Paragraf 4, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Povinnosť dohliadanej osoby, jej zamestnancov a osôb oprávnených 

konať v mene dohliadanej osoby, poskytovať orgánom dohľadu požadovanú súčinnosť  
3. Citácia: 

Dohliadaná osoba,  zamestnanec dohliadanej osoby a osoba oprávnená konať v mene dohliadanej 
osoby sú povinní poskytnúť súčinnosť požadovanú orgánom dohľadu na účely výkonu dohľadu 
a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 4, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať 
v mene dohliadanej osoby  

b. Nepriame právo: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex: 
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74232f58cfd0d8ee44c9a0 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Povinnosť iných subjektov a osôb poskytovať orgánom dohľadu potrebnú 

súčinnosť  
3. Citácia: 

Orgán verejnej moci, fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je dohliadanou osobou, 
zamestnancom dohliadanej osoby alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, sú 
povinné poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť potrebnú na výkon dohľadu v rozsahu určenom týmto 
zákonom alebo osobitným predpisom.  

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 4, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Fyzická osoba ktorá nie dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo 
osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby, Právnická osoba ktorá nie 
dohliadanou osobou alebo jej zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene 
dohliadanej osoby, Orgán verejnej moci ktorý nie dohliadanou osobou alebo jej 
zamestnancom alebo osobou oprávnenou konať v mene dohliadanej osoby  

b. Nepriame právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74235858cfd05e7844c9a1 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Overovanie totožnosti orgánom dohľadu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu overovať totožnosť dohliadanej osoby, 
zamestnanca dohliadanej osoby, osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby a osôb 
uvedených v odseku 2.  

https://knowww.eu/nodes/5d74232f58cfd0d8ee44c9a0
https://knowww.eu/nodes/5d74235858cfd05e7844c9a1
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4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 4, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
b. Nepriama povinnosť: Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená 

konať v mene dohliadanej osoby, Osoba uvedená v § 4 ods. 2 tohto zákona  
8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74237e58cfd0beb944c9a2 

 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Prizvaná osoba  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže na úkon dohľadu prizvať zamestnanca orgánu verejnej moci, zamestnanca 
príslušného orgánu, zamestnanca právnickej osoby alebo inú fyzickú osobu (ďalej len „prizvaná 
osoba“) s jej súhlasom, ak je to odôvodnené povahou úkonu dohľadu. Prizvaná osoba má pri výkone 
dohľadu práva a povinnosti orgánu dohľadu v rozsahu oprávnenia vydaného orgánom dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 4, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo, Povinnosť   
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie, Zásada alebo princíp   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu, Prizvaná osoba   
b. Povinnosť: Prizvaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: 
a. Zamestnanec orgánu verejnej moci 
b. Zamestnanec príslušného orgánu 
c. Zamestnanec právnickej osoby 
d. Iná fyzická osoba 

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7423a258cfd063bd44c9a3 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Odmena za účasť na úkone dohľadu podľa § 4, ods. 4 tohto zákona  
3. Citácia: 

Prizvanej osobe okrem zamestnanca príslušného orgánu a zamestnanca orgánu verejnej moci, 
u ktorého ide o výkon služobných úloh, ktoré sú v súlade s opisom jeho štátnozamestnaneckého 
miesta, patrí za účasť na úkone dohľadu podľa odseku 4 odmena podľa vnútorného predpisu orgánu 
dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 4, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Prizvaná osoba   
8. Súvisiace subjekty:  

a. Zamestnanec príslušného orgánu 
b. Zamestnanec orgánu verejnej moci u ktorého ide o výkon služobných úloh ktoré sú v súlade 

s opisom jeho štátnozamestnaneckého miesta    

https://knowww.eu/nodes/5d74237e58cfd0beb944c9a2
https://knowww.eu/nodes/5d7423a258cfd063bd44c9a3
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9. Odkaz na Slov-lex: 
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7423c458cfd0259d44c9a4  
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Vzájomná súčinnosť orgánov dohľadu  
3. Citácia: 

Orgány dohľadu sú pri výkone dohľadu povinné si navzájom poskytovať súčinnosť. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 4, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu   
b. Nepriame právo: Iný orgán dohľadu   

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex: 
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7423e758cfd0b37b44c9a5   
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d7423c458cfd0259d44c9a4
https://knowww.eu/nodes/5d7423e758cfd0b37b44c9a5
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Regulácia: Účasť fyzickej osoby pri úkone dohľadu (Paragraf 5, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Predvolanie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je oprávnený predvolať fyzickú osobu za účelom podania vysvetlenia alebo 
informácie, ak účel sledovaný orgánom dohľadu nemožno dosiahnuť inak. V predvolaní orgán 
dohľadu upozorní na právne následky nedostavenia sa podľa odseku 3. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 5, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo   
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
b. Nepriama povinnosť: Fyzická osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74244558cfd08c1344c9a7 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zásady výsluchu fyzickej osoby v súvislosti s výkonom dohľadu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je oprávnený klásť predvolanej fyzickej osobe otázky v rozsahu výkonu dohľadu. Na 
výsluch fyzickej osoby podľa odseku 1 sa vzťahuje § 6 ods. 1 až 3. Predvolaná fyzická osoba musí byť 
pred začatím výsluchu poučená o  právach a povinnostiach podľa § 6 ods. 2 a 3. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 5, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo, Povinnosť    
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie, Príkaz    
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
b. Povinnosť Orgán dohľadu   
c. Nepriame právo: Predvolaná fyzická osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74246a58cfd0032e44c9a8 
 
 
1. ID:  

2. Pomenovanie regulácie: Predvedenie fyzickej osoby v súvislosti s úkonom dohľadu 
3. Citácia: 

Predvolaná fyzická osoba, ktorá sa bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov na 
opätovné predvolanie nedostaví na orgán dohľadu a ktorej osobná účasť je pre výkon dohľadu 
nevyhnutná, môže byť predvedená. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 5, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Predvolaná fyzická osoba 
b. Orgán dohľadu   

https://knowww.eu/nodes/5d74244558cfd08c1344c9a7
https://knowww.eu/nodes/5d74246a58cfd0032e44c9a8
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8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74248c58cfd099b644c9a9 

 
 
1. ID:  

2. Pomenovanie regulácie: Predvedenie fyzickej osoby  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže o predvedenie fyzickej osoby podľa odseku 2 požiadať príslušný orgán. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 5, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: 

a. Policajný zbor  
b. Fyzická osoba  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7424c558cfd09a5244c9aa 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74248c58cfd099b644c9a9
https://knowww.eu/nodes/5d7424c558cfd09a5244c9aa
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Regulácia: Osobitné oprávnenia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu 

(Paragraf 6, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Oprávnenie orgánu dohľadu požadovať vysvetlenia, informácie, 

sprístupnenie údajov, dokladov,  dokumentov, iných písomností a hmotných nosičov dát alebo ich 
kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu 

3. Citácia: 
Orgán dohľadu je oprávnený na účely výkonu dohľadu požadovať od dohliadanej osoby, orgánu 
verejnej moci, právnickej osoby alebo fyzickej osoby vysvetlenia, informácie, sprístupnenie údajov, 
písomností a hmotných nosičov dát alebo ich kópií, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu, a vyhotoviť 
o ich obsahu záznam do zápisnice alebo zaistiť ich kópie; orgán dohľadu je povinný vydať dotknutej 
osobe písomné potvrdenie o zaistených kópiách písomností alebo hmotných nosičov dát. Informácie, 
ktoré sú predmetom bankového tajomstva alebo telekomunikačného tajomstva, je orgán dohľadu 
oprávnený požadovať za podmienok a v rozsahu podľa osobitných predpisov. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 6, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo, Povinnosť   
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie, Príkaz   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
b. Povinnosť: Orgán dohľadu  
c. Nepriame právo: Dotknutá osoba  

8. Súvisiace subjekty:  
a. Dohliadaná osoba  
b. Orgán verejnej moci  
c. Právnická osoba  
d. Fyzická osoba 

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74254f58cfd01d6244c9ac 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Povinnosť poskytovať orgánom dohľadu úplné, správne a pravdivé 

vysvetlenia, informácie, údaje a písomnosti  
3. Citácia: 

Orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná poskytnúť na žiadosť orgánu 
dohľadu úplné, správne a pravdivé vysvetlenia, informácie, údaje, písomnosti a hmotné nosiče dát, 
ktoré má k dispozícii, v štátnom jazyku, bezodplatne, vo forme a lehote určenej orgánom dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 6, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán verejnej moci, Právnická osoba, Fyzická osoba     
b. Nepriame právo: Orgán dohľadu  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74259158cfd0298244c9ad 
 
  

https://knowww.eu/nodes/5d74254f58cfd01d6244c9ac
https://knowww.eu/nodes/5d74259158cfd0298244c9ad
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1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Uplatnenie výnimky z povinnosti poskytovať vysvetlenia, informácie, 

údaje a dokumenty 
3. Citácia: 

Dohliadaná osoba, orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba je oprávnená odoprieť 
poskytnutie vysvetlenia, informácie, údaja, písomnosti a hmotného nosiča dát len, ak by tým 
spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 6, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Dohliadaná osoba, Orgán verejnej moci, Právnická osoba, Fyzická osoba  
8. Súvisiace subjekty:    

a. Blízka osoba  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7425c558cfd0ea0e44c9ae 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Odobratie dokladov, dokumentov a iných písomností na nevyhnutnú 

dobu a v nevyhnutnom rozsahu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu odobrať dohliadanej osobe, orgánu verejnej moci, 
právnickej osobe alebo fyzickej osobe na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu písomnosti a 
hmotné nosiče dát potrebné na výkon dohľadu, ak ich dohliadaná osoba, orgán verejnej moci, 
právnická osoba alebo fyzická osoba odmietla poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu. Orgán 
dohľadu je povinný vydať písomné potvrdenie o odobratí písomnosti a hmotného nosiča dát a vrátiť 
ich tomu, komu boli odobraté, ak nie sú potrebné na ďalší výkon dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 6, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo, Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie, Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
b. Povinnosť: Orgán dohľadu   
c. Nepriame právo: Dohliadaná osoba, Orgán verejnej moci, Právnická osoba, Fyzická osoba 

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7425eb58cfd0961444c9af 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Povinnosť zabezpečiť ochranu informácií, dokladov, dokumentov, iných 

písomností a hmotných nosičov dát 
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je povinný zabezpečiť ochranu informácií, písomností a hmotných nosičov dát, aby 
nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu obchodného tajomstva, bankového tajomstva, daňového 
tajomstva, poštového tajomstva alebo telekomunikačného tajomstva. Porušením povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety nie je poskytnutie informácií a podkladov na plnenie úloh orgánov dohľadu a 
pri spolupráci podľa osobitného predpisu.  

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 6, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

https://knowww.eu/nodes/5d7425c558cfd0ea0e44c9ae
https://knowww.eu/nodes/5d7425eb58cfd0961444c9af
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a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74261958cfd0ad7e44c9b0 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Dokumentovanie dôkazov súvisiacich s výkonom dohľadu pri výkone 

dohľadu na mieste   
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu na mieste zdokumentovať dôkazy súvisiace 
s výkonom dohľadu vyhotovovaním fotodokumentácie, audiozáznamu, videozáznamu alebo 
audiovizuálneho záznamu, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu dohliadanej osoby, zamestnanca 
dohliadanej osoby alebo osoby oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby; dohliadaná osoba, 
zamestnanec dohliadanej osoby alebo osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby, ktorá je 
prítomná pri výkone dohľadu na mieste, musí byť orgánom dohľadu o vyhotovovaní 
fotodokumentácie, audiozáznamu, videozáznamu alebo audiovizuálneho záznamu vopred 
upovedomená.  

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 6, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo, Povinnosť 
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie, Príkaz   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
b. Povinnosť: Orgán dohľadu  
c. Nepriame právo: Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená 

konať v mene dohliadanej osoby 
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74263b58cfd0db2c44c9b1 
   

https://knowww.eu/nodes/5d74261958cfd0ad7e44c9b0
https://knowww.eu/nodes/5d74263b58cfd0db2c44c9b1
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Regulácia: Vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky 

dohliadanej osoby (Paragraf 7, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Právo orgánu dohľadu vstupovať do priestorov, dopravných prostriedkov, 

stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikania   
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu na mieste vstupovať do priestorov, dopravných 
prostriedkov, stavieb a na pozemky, ktoré dohliadaná osoba využíva na výkon podnikateľskej  
činnosti alebo v súvislosti s ňou; nedotknuteľnosť obydlia tým nie je dotknutá. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 7, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty:  

a. Dohliadaná osoba   
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7426ee58cfd059b244c9b3 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Povinnosť zamestnanca orgánu dohľadu preukázať sa preukazom alebo 

iným dokladom, preukazujúcim jeho príslušnosť k orgánu dohľadu  
3. Citácia: 

Zamestnanec orgánu dohľadu je povinný sa pri začatí výkonu dohľadu na mieste preukázať 
preukazom alebo iným dokladom, ktorý preukazuje jeho príslušnosť k orgánu dohľadu a oprávnenie 
na výkon dohľadu; to neplatí, ak by tým bol zmarený účel výkonu dohľadu alebo ak ide o kontrolný 
nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 7, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Zamestnanec orgánu dohľadu 
8. Súvisiace subjekty:     
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74274258cfd069e844c9b4 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Rozsah manudukačnej povinnosti orgánu dohľadu v súvislosti so začatím 

výkonu dohľadu           
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je povinný poučiť dohliadanú osobu, zamestnanca dohliadanej osoby alebo osobu 
oprávnenú konať v mene dohliadanej osoby, ktorá sa nachádza na mieste výkonu dohľadu pri začatí 
výkonu dohľadu na mieste, o účele výkonu dohľadu na mieste, o právach dohliadanej osoby podľa 
odseku 4, § 6 ods. 3 a § 9 ods. 2 a 3 a o povinnostiach dohliadanej osoby podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 
2; to neplatí, ak ide o  kontrolný nákup vykonávaný nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 7, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť 

https://knowww.eu/nodes/5d7426ee58cfd059b244c9b3
https://knowww.eu/nodes/5d74274258cfd069e844c9b4
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6. Subkategória regulácie:   
a. Príkaz  

7. Dotknuté subjekty: 
a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená 

konať v mene dohliadanej osoby 
8. Súvisiace subjekty: -   
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74277358cfd026cc44c9b5 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Právo dohliadanej osoby, jej zamestnanca alebo osoby oprávnenej konať 

v mene dohliadanej osoby, byť prítomná pri úkonoch dohľadu na mieste a súvisiace výnimky  
3. Citácia: 

Dohliadaná osoba, zamestnanec dohliadanej osoby alebo osoba oprávnená konať v mene 
dohliadanej osoby, ktorá sa nachádza na mieste výkonu dohľadu, je oprávnená byť prítomná pri 
jednotlivých úkonoch dohľadu na mieste; to neplatí, ak ide o kontrolný nákup vykonávaný nepriamo 
alebo pod utajenou totožnosťou. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 7, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene 
dohliadanej osoby 

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7428037d0f34c24ee73771 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Právo orgánu dohľadu požiadať príslušný útvar Policajného zboru 

o poskytnutie ochrany jeho zamestnancom pri výkone dohľadu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je oprávnený písomne požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie 
ochrany zamestnancom orgánu dohľadu v  mieste a čase výkonu dohľadu, ak bezprostredne 
predchádzajúci výkon dohľadu na mieste bol zmarený a z konania dohliadanej osoby vyplýva 
odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnanca tohto orgánu 
dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 7, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: 

a. Zamestnanec orgánu dohľadu 
b. Dohliadaná osoba    

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7428327d0f3475f1e73772 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74277358cfd026cc44c9b5
https://knowww.eu/nodes/5d7428037d0f34c24ee73771
https://knowww.eu/nodes/5d7428327d0f3475f1e73772
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Regulácia: Kontrolný nákup (Paragraf 8, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Kontrolný nákup produktov a elektronického obsahu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je pri výkone dohľadu oprávnený vykonávať kontrolné nákupy produktov 
a elektronického obsahu, a to i nepriamo a pod utajenou totožnosťou. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 8, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: -   
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7428ad7d0f34207ce73774 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Oprávnené činnosti orgánu dohľadu, ktoré súvisia s kontrolným nákupom  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je oprávnený sám alebo prostredníctvom inej osoby predmet kontrolného nákupu 
najmä skúmať, rozobrať, podrobiť skúške alebo odobrať vzorky v rozsahu potrebnom na výkon 
dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 8, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7428d57d0f345550e73775 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Oznámenie o vykonaní kontrolného nákupu a súvisiaca lehota  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu oznámi dohliadanej osobe vykonanie kontrolného nákupu bezodkladne po splnení 
účelu kontrolného nákupu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 8, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7428f57d0f345c5fe73776  
 
 

https://knowww.eu/nodes/5d7428ad7d0f34207ce73774
https://knowww.eu/nodes/5d7428d57d0f345550e73775
https://knowww.eu/nodes/5d7428f57d0f345c5fe73776
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1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Úprava zmluvných práv a povinností, ktoré súvisia s kontrolným nákupom  
3. Citácia: 

Zmluva uzavretá medzi orgánom dohľadu a dohliadanou osobou pri kontrolnom nákupe sa 
oznámením podľa odseku 3 zrušuje od začiatku. Orgán dohľadu a dohliadaná osoba sú povinní vrátiť 
si plnenia poskytnuté podľa zmluvy do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 3; to neplatí, ak 
predmet kontrolného nákupu zanikol alebo bol znehodnotený, alebo ak bola predmetom 
kontrolného nákupu služba, ktorá bola dohliadanou osobou poskytnutá a dohliadanej osobe by 
vrátením plnenia vznikla škoda. Ak bola služba poskytnutá čiastočne a dohliadanej osobe by 
vrátením celého poskytnutého plnenia vznikla škoda, vráti dohliadaná osoba orgánu dohľadu 
pomernú časť poskytnutého plnenia. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 8, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu, Dohliadaná osoba  
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba, Orgán dohľadu    

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7429187d0f341757e73777 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Povinnosť orgánu dohľadu znášať náklady spojené s dodaním a vrátením 

predmetu kontrolného nákupu  
3. Citácia: 

Náklady spojené s dodaním a vrátením predmetu kontrolného nákupu znáša orgán dohľadu. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 8, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74293c7d0f3427c5e73778 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Úhrada nákladov za vzorky a skúšanie predmetu kontrolného nákupu 
3. Citácia: 

Dohliadaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšania predmetu kontrolného nákupu, ak 
bolo zistené porušenie povinnosti podľa tohto zákona, všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa 
alebo osobitných predpisov. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 8, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Dohliadaná osoba  
8. Súvisiace subjekty:  
9. Odkaz na Slov-lex:   

https://knowww.eu/nodes/5d7429187d0f341757e73777
https://knowww.eu/nodes/5d74293c7d0f3427c5e73778
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10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74295e7d0f343b3de73779 
 
 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74295e7d0f343b3de73779
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Regulácia: Zápisnica (Paragraf 9, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Obsahové náležitosti zápisnice  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu vyhotovuje o úkone dohľadu okrem písomného úkonu písomnú zápisnicu, ktorá 
obsahuje 
a) názov a sídlo orgánu dohľadu, 
b) identifikačné údaje dohliadanej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia alebo 
identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, adresa trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak 
ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby – podnikateľa, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 
organizácie, ak je pridelené, ak ide o právnickú osobu, 
c) meno, priezvisko a funkciu alebo číslo preukazu alebo iného dokladu podľa § 7 ods. 2, ktorý 
identifikuje osobu, ktorá vykonala úkon dohľadu, 
d) meno, priezvisko a funkciu dohliadanej osoby, zamestnanca dohliadanej osoby alebo osoby 
oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri úkone dohľadu, 
e) predmet úkonu dohľadu, 
f) miesto a trvanie úkonu dohľadu, 
g) priebeh úkonu dohľadu a zistenia orgánu dohľadu, 
h) miesto a deň vyhotovenia zápisnice, 
i) meno, priezvisko a funkciu alebo číslo preukazu alebo iného dokladu podľa § 7 ods. 2, ktorý 
identifikuje osobu zodpovednú za vyhotovenie zápisnice vrátane jej podpisu, 
j) podpis dohliadanej osoby, zamestnanca dohliadanej osoby alebo osoby oprávnenej konať v mene 
dohliadanej osoby podľa písmena d) alebo informáciu, že táto osoba odmietla zápisnicu podpísať; to 
neplatí, ak ide o zápisnicu o kontrolnom nákupe, ktorý orgán dohľadu vykonal nepriamo alebo pod 
utajenou totožnosťou, a sprístupnením zápisnice by mohol byť zmarený účel výkonu dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 9, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty:    

a. Dohliadaná osoba  
b. Fyzická osoba  
c. Fyzická osoba – podnikateľ  
d. Osoba ktorá vykonala úkon dohľadu 
e. Zamestnanec dohliadanej osoby  
f. Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby  
g. Osoba zodpovedná za vyhotovenie zápisnice  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7429da7d0f347f21e7377b 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Predbežné vyjadrenie k zápisnici o úkone dohľadu  
3. Citácia: 

Dohliadaná osoba, zamestnanec dohliadanej osoby alebo osoba oprávnená konať v mene 
dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri výkone dohľadu na mieste, má právo predbežne sa 
vyjadriť k zápisnici o úkone dohľadu na mieste a k zápisnici o úkone, ktorý orgán dohľadu vykonal 
v prítomnosti tejto osoby; to neplatí, ak ide o zápisnicu o kontrolnom nákupe, ktorý orgán dohľadu 
vykonal nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou, ak by tým mohol byť zmarený účel výkonu 
dohľadu. Orgán dohľadu zaznamená predbežné vyjadrenie do zápisnice. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 9, odsek 2 

https://knowww.eu/nodes/5d7429da7d0f347f21e7377b
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5. Kategória regulácie:   
a. Právo  

6. Subkategória regulácie:   
a. Oprávnenie  

7. Dotknuté subjekty: 
a. Právo: Dohliadaná osoba, Zamestnanec dohliadanej osoby, Osoba oprávnená konať v mene 

dohliadanej osoby  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Orgán dohľadu   
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742a0f7d0f345046e7377c 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Doručenie zápisnice a lehota na podanie písomného vyjadrenia k obsahu 

zápisnice  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu doručí zápisnicu podľa odseku 2 dohliadanej osobe a určí lehotu, ktorá nesmie byť 
kratšia ako päť pracovných dní od doručenia zápisnice, na podanie písomného vyjadrenia k obsahu 
zápisnice; to neplatí, ak by doručením zápisnice o kontrolnom nákupe, ktorý orgán dohľadu vykonal 
nepriamo alebo pod utajenou totožnosťou, mohol byť zmarený účel výkonu dohľadu. Doručením 
podľa predchádzajúcej vety sa rozumie tiež preukázateľné odovzdanie rovnopisu zápisnice 
dohliadanej osobe, zamestnancovi dohliadanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene 
dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri úkone dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 9, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: 
a. Zamestnanec dohliadanej osoby  
b. Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby  

9. Odkaz na Slov-lex: 
10. Odkaz na sémantický strom prototypu:  https://knowww.eu/nodes/5d742a317d0f3462b2e7377d 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d742a0f7d0f345046e7377c
https://knowww.eu/nodes/5d742a317d0f3462b2e7377d
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Regulácia: Predbežné opatrenie (Paragraf 10, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a inštitút predbežného opatrenia  
3. Citácia: 

Ak dochádza k porušovaniu povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a je potrebné bezodkladne 
zabezpečiť ochranu spotrebiteľa, ak porušovanie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa 
bezprostredne hrozí alebo na zabezpečenie účelu alebo priebehu výkonu dohľadu môže orgán 
dohľadu vydať predbežné opatrenie, ktorým dohliadanej osobe v rozsahu primeranom na 
zabezpečenie sledovaného účelu nariadi, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo strpela, 
alebo ktorým nariadi zabezpečenie veci potrebnej na vykonanie dôkazov. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
b. Nepriama povinnosť: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: 
a. Spotrebiteľ  

9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742ace7d0f345c03e7377f 

 
 

1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Podmienky, obsahové náležitosti a postup pri vydaní predbežného 

opatrenia 
3. Citácia: 

Ak dohliadaná osoba poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov, môže spotrebiteľské združenie 
podať orgánu dohľadu návrh na vydanie predbežného opatrenia. Návrh musí obsahovať popis 
konania, ktorým podľa spotrebiteľského združenia dochádza k poškodzovaniu kolektívnych záujmov 
spotrebiteľov, popis rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich vydanie predbežného opatrenia 
a odôvodnenie, v čom spočíva naliehavosť návrhu a potreba okamžitého upustenia od konania, ktoré 
poškodzuje kolektívne záujmy spotrebiteľov. Návrh na vydanie predbežného opatrenia možno podať 
len vtedy, ak dohliadaná osoba neupustí od poškodzovania kolektívnych záujmov spotrebiteľov ani 
do dvoch týždňov od doručenia písomnej výzvy spotrebiteľského združenia na upustenie od takého 
konania, ktorá obsahuje rovnaké náležitosti ako návrh na vydanie predbežného opatrenia podľa 
predchádzajúcej vety. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Spotrebiteľské združenie  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  
c. Spotrebiteľ  

9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742af87d0f348778e73780 
 
  

https://knowww.eu/nodes/5d742ace7d0f345c03e7377f
https://knowww.eu/nodes/5d742af87d0f348778e73780
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1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Obsahové vymedzenie predbežného opatrenia  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu v predbežnom opatrení vymedzí povinnosť, ktorá sa dohliadanej osobe ukladá, 
dôvod, na základe ktorého sa predbežné opatrenie vydáva, určí dobu trvania predbežného 
opatrenia, ak sa vydáva na dobu určitú, a poučí dohliadanú osobu o možnosti podať námietku podľa 
odseku 6. Orgán dohľadu môže v predbežnom opatrení dohliadanej osobe určiť lehotu na podanie 
správy o splnení predbežného opatrenia.  

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť, Právo   
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp, Dovolenie   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
b. Právo: Orgán dohľadu 
c. Nepriama povinnosť: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742b257d0f34ebd4e73781 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Uloženie predbežného opatrenia na mieste výkonu dohľadu  
3. Citácia: 

Zamestnanci orgánu dohľadu sú na základe skutočností zistených pri výkone dohľadu na mieste 
oprávnení ukladať predbežné opatrenie tiež na mieste výkonu dohľadu. Predbežné opatrenie podľa 
predchádzajúcej vety oznámi zamestnanec orgánu dohľadu ústne dohliadanej osobe, zamestnancovi 
dohliadanej osoby alebo osobe oprávnenej konať v mene dohliadanej osoby, ktorá je prítomná pri 
výkone dohľadu na mieste, a bezodkladne o ňom vyhotoví písomný záznam, ktorý doručí dohliadanej 
osobe. Doručením podľa predchádzajúcej vety sa rozumie tiež preukázateľné odovzdanie písomného 
záznamu dohliadanej osobe, zamestnancovi dohliadanej osoby alebo osobe oprávnenej konať 
v mene dohliadanej osoby, ktorá bola prítomná pri výkone dohľadu na mieste.  

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Zamestnanec orgánu dohľadu  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Dohliadaná osoba  
b. Zamestnanec dohliadanej osoby  
c. Osoba oprávnená konať v mene dohliadanej osoby  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742b557d0f34fa9ee73782 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Účinky predbežného opatrenia, ktoré bolo vydané v súvislosti s výkonom 

dohľadu  
3. Citácia: 

Účinky predbežného opatrenia vydaného na mieste výkonu dohľadu podľa odseku 4 nastávajú jeho 
oznámením. Ak predbežné opatrenie nebolo vydané na mieste výkonu dohľadu, nastávajú účinky 
predbežného opatrenia jeho doručením. 

https://knowww.eu/nodes/5d742b257d0f34ebd4e73781
https://knowww.eu/nodes/5d742b557d0f34fa9ee73782
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4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742b7b7d0f345bebe73783 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Podávanie písomných námietok proti predbežnému opatreniu  
3. Citácia: 

Ak dohliadaná osoba s predbežným opatrením nesúhlasí, môže proti nemu do piatich pracovných dní 
odo dňa jeho doručenia podať orgánu dohľadu písomnú námietku, ktorá musí byť odôvodnená. 
Námietka nemá odkladný účinok. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Dohliadaná osoba  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Orgán dohľadu   
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742ba67d0f345face73784   
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Rozhodovanie o námietke proti predbežnému opatreniu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu rozhodne o námietke podľa odseku 6 do desiatich dní odo dňa jej doručenia. 
Rozhodnutie orgánu dohľadu o námietke je konečné. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 7 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742bce7d0f3481aae73785 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zánik predbežného opatrenia  
3. Citácia: 

Predbežné opatrenie zanikne 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, alebo jeho úplným splnením, 
b) zrušením, 

https://knowww.eu/nodes/5d742b7b7d0f345bebe73783
https://knowww.eu/nodes/5d742ba67d0f345face73784
https://knowww.eu/nodes/5d742bce7d0f3481aae73785
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c) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu dohľadu o porušení povinnosti v oblasti 
ochrany spotrebiteľa. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 8 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742bf57d0f341323e73786  

 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zrušenie predbežného opatrenia  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu bezodkladne zruší predbežné opatrenie, ak pominul dôvod na jeho vydanie. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 9 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742c177d0f340ae7e73787 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti 

s predbežným opatrením  
3. Citácia: 

Na predbežné opatrenie sa vzťahuje správny poriadok okrem § 5 až 8, § 16 až 24, § 28  až 30, § 41 až 
51 a § 53 až 68 správneho poriadku. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 10, odsek 10 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Pôsobnosť  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Všetky subjekty  
8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742c3a7d0f3422a4e73788 
 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d742bf57d0f341323e73786
https://knowww.eu/nodes/5d742c177d0f340ae7e73787
https://knowww.eu/nodes/5d742c3a7d0f3422a4e73788
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Regulácia: Predbežné opatrenie o blokovaní  (Paragraf 11, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Právo požadovať odstránenie alebo zmenu obsahu uverejnenom 

prostredníctvom online rozhrania  
3. Citácia: 

Ak v dôsledku porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa dochádza k poškodzovaniu 
kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo ak hrozí riziko vzniku závažnej ujmy na kolektívnych 
záujmoch spotrebiteľov, je orgán dohľadu oprávnený písomne vyzvať dohliadanú osobu, ktorá 
prevádzkuje alebo v mene ktorej sa prevádzkuje online rozhranie, aby v lehote určenej orgánom 
dohľadu odstránila obsah alebo zmenila obsah uverejnený na online rozhraní, obmedzila alebo 
zamedzila prístup spotrebiteľov k online rozhraniu, prístup k niektorým funkciám alebo ku všetkým 
funkciám alebo k službám online rozhrania alebo uverejnila upozornenie pre spotrebiteľov 
pristupujúcich k online rozhraniu. Ak dohliadanú osobu, ktorá prevádzkuje online rozhranie alebo v 
mene ktorej sa prevádzkuje online rozhranie, nie je možné zistiť, orgán dohľadu uverejní výzvu podľa 
predchádzajúcej vety na svojom webovom sídle počas piatich dní; posledný deň lehoty sa považuje 
za deň doručenia výzvy. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo, Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie, Zásada alebo princíp   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
b. Povinnosť: Orgán dohľadu  

8. Súvisiace subjekty:     
a. Dohliadaná osoba  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742d357d0f341bbae7378a 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Predbežné opatrenie o blokovaní  
3. Citácia: 

 Ak účel nie je možné dosiahnuť inak a dohliadaná osoba výzve podľa odseku 1 nevyhovie alebo ak je 
zo všetkých okolností zrejmé, že postupom podľa odseku 1 nedôjde k bezodkladnému uskutočneniu 
nápravy, alebo na základe žiadosti podľa osobitného predpisu môže orgán dohľadu vydať predbežné 
opatrenie o blokovaní (ďalej len „opatrenie o blokovaní“), ktorým dohliadanej osobe nariadi 
a) odstrániť alebo zmeniť obsah uverejnený na online rozhraní, 
b) obmedziť alebo zamedziť prístup spotrebiteľov k online rozhraniu, prístup k niektorým funkciám 
alebo ku všetkým funkciám alebo k službám online rozhrania, alebo 
c) uverejniť výslovné zobrazenie upozornenia pre spotrebiteľov pristupujúcich k online rozhraniu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
b. Nepriama povinnosť: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty:  
a. Spotrebiteľ  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742d627d0f34499fe7378b 
 

https://knowww.eu/nodes/5d742d357d0f341bbae7378a
https://knowww.eu/nodes/5d742d627d0f34499fe7378b


 

                                                                                                                                                                                     

Strana | 39  

 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Paralelné ukladanie opatrení podľa § 11, ods. 2, písm. c) spolu s iným 

opatrením o blokovaní podľa § 11, ods. 2 písm. a) alebo písm. b) tohto zákona    
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže opatrenie o blokovaní podľa odseku 2 písm. c) uložiť aj spolu s  opatrením 
o blokovaní podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b). 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742d897d0f343adae7378c  
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Obsahové náležitosti opatrenia o blokovaní  
3. Citácia: 

Opatrenie o blokovaní obsahuje 
a) označenie orgánu dohľadu, ktorý ho vydal, 
b) identifikačné údaje dohliadanej osoby, ktorej sa opatrenie o blokovaní ukladá, v rozsahu meno, 
priezvisko, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a miesto podnikania, ak ide o fyzickú 
osobu – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, ak 
ide o právnickú osobu; to neplatí, ak dohliadaná osoba, ktorá prevádzkuje online rozhranie alebo 
v mene ktorej sa prevádzkuje online rozhranie, nie je možné zistiť,   
c) označenie online rozhrania, na ktoré sa opatrenie o blokovaní vzťahuje, 
d) vymedzenie druhu a rozsahu povinnosti podľa odseku 2, ktorá sa dohliadanej osobe ukladá; ak 
orgán dohľadu ukladá opatrenie podľa odseku 2 písm. c), obsahuje opatrenie o blokovaní tiež presné 
znenie textu upozornenia pre spotrebiteľov, ktoré je dohliadaná osoba povinná uverejniť na online 
rozhraní, 
e) lehotu, v ktorej je dohliadaná osoba povinná opatrenie vykonať, 
f) dobu trvania, ak pri vydaní opatrenia o blokovaní je možné túto dobu určiť, 
g) odôvodnenie potreby uloženia opatrenia o blokovaní, 
h) poučenie o možnosti podať námietku podľa odseku 6. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  
c. Fyzická osoba – podnikateľ  
d. Právnická osoba  
e. Spotrebiteľ  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742db57d0f3478fee7378d 
 
 
 
 

https://knowww.eu/nodes/5d742d897d0f343adae7378c
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1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Spôsob zverejňovania opatrenia o blokovaní v prípade, kedy dohliadanú 

osobu nie je možné identifikovať  
3. Citácia: 

Ak dohliadaná osoba, ktorá prevádzkuje online rozhranie podľa odseku 4 písm. c) alebo v mene 
ktorej sa toto online rozhranie prevádzkuje, nie je možné zistiť, zverejní orgán dohľadu opatrenie 
o blokovaní na svojom webovom sídle počas piatich dní; posledný deň lehoty sa považuje za deň 
doručenia opatrenia o blokovaní. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty:  

a. Dohliadaná osoba  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742dda7d0f34cbfae7378e 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Lehota na podanie písomnej námietky proti opatreniu o blokovaní  
3. Citácia: 

Ak dohliadaná osoba s opatrením o blokovaní nesúhlasí, môže proti nemu do piatich pracovných dní 
odo dňa jeho doručenia podať orgánu dohľadu písomnú námietku, ktorá musí byť odôvodnená. Včas 
podaná námietka má odkladný účinok. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Dohliadaná osoba  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Orgán dohľadu  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742dfe7d0f344b62e7378f 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Rozhodnutie o námietke podanej podľa § 11, ods. 6 tohto zákona  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu rozhodne o námietke podľa odseku 6 do piatich dní odo dňa jej doručenia. 
Rozhodnutie orgánu dohľadu o námietke je konečné. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 7 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742e2d7d0f348770e73790 

https://knowww.eu/nodes/5d742dda7d0f34cbfae7378e
https://knowww.eu/nodes/5d742dfe7d0f344b62e7378f
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1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Podanie žiadosti o výkon blokovania podľa osobitného predpisu  
3. Citácia: 

Ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní povinnosť uloženú v opatrení o blokovaní v lehote podľa 
odseku 4 písm. e), môže orgán dohľadu podať žiadosť o výkon blokovania podľa osobitného 
predpisu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 8 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Dohliadaná osoba  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742e587d0f34cbdfe73791 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zánik opatrenia o blokovaní    
3. Citácia: 

Opatrenie o blokovaní zanikne 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, alebo jeho úplným splnením, 
b) výkonom rozhodnutia o blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity podľa osobitného 
predpisu, 
c) zrušením, 
d) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia orgánu dohľadu o porušení povinnosti v oblasti 
ochrany spotrebiteľa. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 9 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742e807d0f34d61de73792 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zrušenie opatrenia o blokovaní  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu bezodkladne zruší opatrenie o blokovaní, ak pominul dôvod na jeho vydanie, alebo ak 
je neúčinné a je potrebné ho nahradiť iným opatrením o blokovaní podľa odseku 2. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 10 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  

https://knowww.eu/nodes/5d742e587d0f34cbdfe73791
https://knowww.eu/nodes/5d742e807d0f34d61de73792
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9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742ea27d0f34620be73793 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Výnimka z povinnosti začať konanie o porušení povinnosti v oblasti 

ochrany spotrebiteľa  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu nie je povinný začať konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa 
po vydaní opatrenia o blokovaní, ak opatrenie o blokovaní splní účel, pre ktorý bolo vydané. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 11 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742ecf7d0f344e5ae73794 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku vo vzťahu 

k opatreniu o blokovaní  
3. Citácia: 

Na opatrenie o blokovaní sa vzťahuje správny poriadok okrem § 5 až 8, § 16 až 24, § 28 až 30, § 41 
až 51, § 53 až 68 a § 71 až 80 správneho poriadku. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 11, odsek 12 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Pôsobnosť  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742ef37d0f34581fe73795  
 
 
 

https://knowww.eu/nodes/5d742ea27d0f34620be73793
https://knowww.eu/nodes/5d742ecf7d0f344e5ae73794
https://knowww.eu/nodes/5d742ef37d0f34581fe73795
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Regulácia: Predbežná otázka (Paragraf 12, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Predbežná otázka  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je oprávnený pri výkone dohľadu posudzovať ako predbežnú otázku nekalú obchodnú 
praktiku a neprijateľnú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 12 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d742fc17d0f346633e73796 
 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d742fc17d0f346633e73796
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Regulácia: Dobrovoľné opatrenie (Paragraf 13, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Dobrovoľné opatrenie  
3. Citácia: 

Dobrovoľným opatrením sa rozumie písomné záväzné vyhlásenie dohliadanej osoby, že dobrovoľne 
ukončila alebo ukončí porušovanie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a ak to povaha 
porušenia pripúšťa, tiež vykonala alebo vykoná nápravu v prospech spotrebiteľov, ktorí boli 
poškodení porušením povinnosti dohliadanej osoby alebo ich práva alebo právom chránené záujmy 
boli týmto porušením inak dotknuté. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie 
6. Subkategória regulácie:   

a. Definícia a vymedzenie pojmov  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Dohliadaná osoba  
b. Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7431db7d0f34668be73798 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Minimálne obsahové náležitosti písomného vyhlásenia podľa § 13 ods. 

1 tohto zákona 
3. Citácia: 

Dohliadaná osoba v písomnom vyhlásení podľa odseku 1 doručenému orgánu dohľadu uvedie najmä 
a) povinnosť, ktorú porušila, spôsobenú škodu alebo inú ujmu na právach spotrebiteľov, ktorej sa 
dobrovoľné opatrenie týka, 
b) rozsah dobrovoľného opatrenia, 
c) počet spotrebiteľov, ktorých sa dobrovoľné opatrenie týka,  
d) spôsob realizácie dobrovoľného opatrenia, 
e) či pri prijatí dobrovoľného opatrenia alebo pri plnení dobrovoľného opatrenia spolupracuje so 
spotrebiteľským združením, tvorcom kódexu správania, záujmovým združením právnických osôb, 
ktorého je členom, alebo inou osobou  a v akom rozsahu, 
f) kedy bolo dobrovoľné opatrenie splnené alebo lehotu, v ktorej bude splnené, 
g) spôsob a lehotu na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia orgánu dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Dohliadaná osoba  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Orgán dohľadu  
b. Spotrebiteľ  
c. Spotrebiteľské združenie  
d. Tvorca kódexu správania  
e. Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba  
f. Iná osoba  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7432087d0f340c94e73799 
 

https://knowww.eu/nodes/5d7431db7d0f34668be73798
https://knowww.eu/nodes/5d7432087d0f340c94e73799
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1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Dôvody prijatia dobrovoľného opatrenia a jeho doručovanie orgánu 

dohľadu       
3. Citácia: 

Dohliadaná osoba môže doručiť vyhlásenie podľa odseku 1 orgánu dohľadu v lehote podľa § 15 ods. 
2 a ak orgán dohľadu nepoučil dohliadanú osobu podľa § 15 ods. 1, najneskôr do začatia konania 
o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje. Dôvodom 
dobrovoľného opatrenia môže byť aj porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, pre ktoré 
už uplynula lehota na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa alebo 
lehota na uloženie sankcie. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., Paragraf 13, Odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Dohliadaná osoba  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Orgán dohľadu    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74322c7d0f34008ce7379a  
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Čestné vyhlásenie osoby podľa § 13, ods. 2, písm. e) tohto zákona  
3. Citácia: 

Prílohou k vyhláseniu podľa odseku 1 je čestné vyhlásenie osoby podľa odseku 2 písm. e), 
že spolupracuje pri prijatí dobrovoľného opatrenia alebo pri plnení dobrovoľného opatrenia, 
ak dochádza k spolupráci podľa odseku 2 písm. e). 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Spotrebiteľské združenie  
b. Tvorca kódexu správania  
c. Záujmové združenie právnických osôb ktorého členom je dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74325b7d0f3400d3e7379b 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Postup orgánu dohľadu a základné zásady pri hodnotení dobrovoľného 

opatrenia  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu na základe jemu známych skutočností a skutočností uvedených vo vyhlásení podľa 
odseku 1 vyhodnotí dobrovoľné opatrenie, najmä či 
a) vyhlásenie obsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 4,  
b) je dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné,  
c) realizácia dobrovoľného opatrenia plní výchovnú funkciu vo vzťahu k dohliadanej osobe, 
d) dohliadaná osoba dobrovoľné opatrenie už splnila alebo prejavila skutočnú vôľu ho splniť,  
e) rozsah dobrovoľného opatrenia, spôsob jeho realizácie, lehota na jeho splnenie, spôsob a lehota 
na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia orgánu dohľadu sú primerané s ohľadom 
na skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a c). 

https://knowww.eu/nodes/5d74322c7d0f34008ce7379a
https://knowww.eu/nodes/5d74325b7d0f3400d3e7379b
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4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Postup  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty:  

a. Dohliadaná osoba  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74327e7d0f3483cfe7379c 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Výhrady orgánu dohľadu k úplnosti, spôsobu alebo rozsahu splnenia 

požiadaviek v zmysle § 13 ods. 5 tohto zákona  
3. Citácia: 

Ak orgán dohľadu predbežne vyhodnotí, že realizáciou dobrovoľného opatrenia možno splniť 
požiadavky podľa odseku 5, ale má výhrady k  úplnosti, spôsobu, rozsahu, lehote na splnenie 
dobrovoľného opatrenia alebo k lehote na preukázanie jeho splnenia orgánu dohľadu, do 30 dní odo 
dňa doručenia vyhlásenia podľa odseku 1 informuje dohliadanú osobu o  výhradách a určí lehotu na 
doplnenie alebo úpravu vyhlásenia podľa odseku 1. Na základe výhrad orgánu dohľadu môže 
dohliadaná osoba doplniť alebo upraviť vyhlásenie podľa odseku 1 v lehote určenej orgánom 
dohľadu. Orgán dohľadu môže výhrady k dobrovoľnému opatreniu uplatniť aj opakovane. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť, Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz, Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
b. Právo: Dohliadaná osoba, Orgán dohľadu  

8. Súvisiace subjekty: -   
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74329f7d0f34b7e4e7379d 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Lehota na oznámenie výsledku posúdenia v zmysle § 13 ods. 5 tohto 

zákona  
3. Citácia: 

Ak orgán dohľadu vyhodnotí, že dobrovoľné opatrenie spĺňa požiadavky podľa odseku 5, oznámi 
výsledok vyhodnotenia dohliadanej osobe najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia vyhlásenia podľa 
odseku 1 alebo odseku 6. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 7 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7432bf7d0f34d3b6e7379e 
 

https://knowww.eu/nodes/5d74327e7d0f3483cfe7379c
https://knowww.eu/nodes/5d74329f7d0f34b7e4e7379d
https://knowww.eu/nodes/5d7432bf7d0f34d3b6e7379e
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1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Povinnosť splniť dobrovoľné opatrenie podľa § 13 ods. 7 tohto zákona 

a povinnosť preukázať toto splnenie  
3. Citácia: 

Dohliadaná osoba je povinná splniť dobrovoľné opatrenie, ktoré orgán dohľadu vyhodnotil, že spĺňa 
požiadavky podľa odseku 5, a preukázať jeho riadne splnenie v lehote určenej v dobrovoľnom 
opatrení. Orgán dohľadu môže na účely preverenia riadneho splnenia dobrovoľného opatrenia 
vyžiadať od dohliadanej osoby ďalšie informácie a doklady a od osoby podľa odseku 2 písm. e), ktorá 
spolupracovala pri plnení dobrovoľného opatrenia, stanovisko k priebehu a výsledku splnenia 
dobrovoľného opatrenia. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 8 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť, Právo 
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz, Dovolenie   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Dohliadaná osoba  
b. Nepriame právo: Orgán dohľadu   
c. Právo: Orgán dohľadu  

8. Súvisiace subjekty:  
a. Osoba uvedená v § 13 ods. 2 písm. e) tohto zákona   

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7432de7d0f34a1ede7379f 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Postup orgánu dohľadu v prípadoch, kedy dobrovoľné opatrenie nespĺňa 

požiadavky podľa § 13 ods. 5 tohto zákona   
3. Citácia: 

Ak orgán dohľadu vyhodnotí, že realizáciou dobrovoľného opatrenia podľa odseku 1 alebo odseku 6 
druhej vety nemožno splniť požiadavky podľa odseku 5, vyznačí túto skutočnosť v spise a oznámi to 
dohliadanej osobe najneskôr pri začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa. 
V oznámení uvedie výhrady k splneniu požiadaviek podľa odseku 5. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 9 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7433077d0f346829e737a0 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Výnimka z povinnosti prihliadať na opakované vyhlásenia podľa § 13, 

odseku 1 tohto zákona v tej istej veci 
3. Citácia: 

Orgán dohľadu nie je povinný prihliadať na opakované vyhlásenia podľa odseku 1 v tej istej veci 
okrem vyhlásenia podľa odseku 6. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 10 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

https://knowww.eu/nodes/5d7432de7d0f34a1ede7379f
https://knowww.eu/nodes/5d7433077d0f346829e737a0
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a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: -   
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7435767d0f346190e737a1 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Predĺženie lehoty stanovenej v § 13, odsekoch 6 a 7 tohto zákona  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže lehotu podľa odsekov 6 a 7 predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Orgán dohľadu 
je povinný o každom predĺžení lehoty podľa predchádzajúcej vety bezodkladne informovať 
dohliadanú osobu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 11 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo, Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie, Príkaz   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
b. Povinnosť: Orgán dohľadu  
c. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7435997d0f34b25de737a2 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zverejňovanie informácií o dobrovoľnom opatrení na webovom sídle 

orgánu dohľadu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu bezodkladne po oznámení výsledku posúdenia dobrovoľného opatrenia podľa odseku 
7 zverejní na svojom webovom sídle informáciu o  dobrovoľnom opatrení do preukázania splnenia 
dobrovoľného opatrenia podľa odseku 8 alebo uloženia pokuty podľa § 31 ods. 1 písm. b). 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 12 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7435c47d0f344cf2e737a3 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Obsahové náležitosti informácií, poskytovaných podľa § 13 ods. 12 tohto 

zákona   
3. Citácia: 

Orgán dohľadu v informácii podľa odseku 12 uvedie najmä 
a) označenie dohliadanej osoby, ktorá prijala dobrovoľné opatrenie, 
b) povinnosť, ktorú dohliadaná osoba porušila, a ak to povaha veci pripúšťa, aj spôsobenú škodu 
alebo inú ujmu na právach spotrebiteľov, ktorej sa dobrovoľné opatrenie týka, 
c) spôsob realizácie dobrovoľného opatrenia, 

https://knowww.eu/nodes/5d7435767d0f346190e737a1
https://knowww.eu/nodes/5d7435997d0f34b25de737a2
https://knowww.eu/nodes/5d7435c47d0f344cf2e737a3
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d) rozsah dobrovoľného opatrenia, 
e) lehotu na splnenie dobrovoľného opatrenia a 
f) lehotu na preukázanie splnenia dobrovoľného opatrenia. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 13 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: 

a. Dohliadaná osoba  
b. Spotrebiteľ  

9. Odkaz na Slov-lex: 
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7435e87d0f34ec65e737a4 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Pôsobnosť niektorých ustanovení Správneho poriadku v súvislosti 

s dobrovoľným opatrením  
3. Citácia: 

Na dobrovoľné opatrenie sa vzťahuje § 9 až 12, § 24 až 25a a § 27 správneho poriadku. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 13, odsek 14 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Pôsobnosť  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   

10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74360c7d0f345cd0e737a5  
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d7435e87d0f34ec65e737a4
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Regulácia: Odloženie veci (Paragraf 14, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Odloženie veci bez začatia konania o porušení povinnosti v oblasti 

ochrany spotrebiteľa 
3. Citácia: 

Orgán dohľadu vec odloží bez toho, aby začal konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, ak 
a) nebolo zistené porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, 
b) dohliadaná osoba pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa 
preukázala orgánu dohľadu uzavretie a splnenie dohody so spotrebiteľom alebo všetkými 
spotrebiteľmi, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli porušením povinnosti v oblasti 
ochrany spotrebiteľa porušené alebo inak dotknuté, 
c) vyhodnotí, že dobrovoľné opatrenie spĺňa požiadavky podľa § 13 ods. 5, 
d) dohliadaná osoba zomrela, bola vyhlásená za mŕtvu alebo zanikla bez právneho nástupcu a výkon 
dohľadu sa týkal len tejto dohliadanej osoby, 
e) zistí, že nie je príslušný na výkon dohľadu a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu, 
f) o skutku sa vedie trestné stíhanie alebo konanie na inom príslušnom orgáne, 
g) o skutku sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil, 
h) uplynula lehota na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa alebo 
lehota na uloženie sankcie. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 14, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť 
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Dohliadaná osoba  
b. Spotrebiteľ  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d743963661ac885d9d711b9 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Rozhodnutie o odložení veci  
3. Citácia: 

O odložení veci sa rozhodnutie nevydáva; odloženie veci sa vyznačí v spise. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 14, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d743995346eebd15f4b9014 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Oznámenie o odložení veci po začatí výkonu dohľadu voči dohliadanej 

osobe  

https://knowww.eu/nodes/5d743963661ac885d9d711b9
https://knowww.eu/nodes/5d743995346eebd15f4b9014
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3. Citácia: 
Ak k odloženiu veci dôjde po oznámení začatia výkonu dohľadu dohliadanej osobe, odloženie veci sa 
bezodkladne oznámi dohliadanej osobe. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 14, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d7439be346eebf15c4b9015  
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d7439be346eebf15c4b9015


 

                                                                                                                                                                                     

Strana | 52  

 

Regulácia: Poučenie pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany 

spotrebiteľa (Paragraf 15, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Manudukačná povinnosť orgánu dohľadu pred začatím konania 

o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa 
3. Citácia: 

Orgán dohľadu je povinný najneskôr pred začatím konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa poučiť dohliadanú osobu o podmienkach odloženia veci podľa § 14 ods. 1 písm. b), 
o možnosti prijať dobrovoľné opatrenie a o dôsledkoch jeho prijatia podľa § 14 ods. 1 písm. c); to 
neplatí, ak ide o opakované porušenie tej istej povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, za porušenie 
ktorej už bola dohliadanej osobe uložená pokuta orgánom dohľadu, počas 12 mesiacov odo dňa 
právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty, porušenie povinnosti v oblasti 
ochrany spotrebiteľa, ktorého sa dohliadaná osoba dopustila skôr, ako bolo vydané rozhodnutie, 
ktorým orgán dohľadu uložil dohliadanej osobe pokutu za iné porušenie v oblasti ochrany 
spotrebiteľa. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 15, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť 
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d743ab6346eeb77e34b9017 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Lehota na prijatie dobrovoľného opatrenia alebo preukázania splnenia 

podmienky určenej v § 14 ods. 1 písm. b) tohto zákona  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu určí v poučení  dohliadanej osobe primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 
dní od doručenia poučenia, v ktorej dohliadaná osoba môže orgánu dohľadu doručiť písomné 
vyhlásenie podľa § 13 ods. 1 alebo preukázať splnenie podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. b); orgán 
dohľadu môže na žiadosť dohliadanej osoby predĺžiť lehotu najviac o 30 dní. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 15, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť, Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz, Dovolenie   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
b. Nepriame právo: Dohliadaná osoba  
c. Právo: Orgán dohľadu  

8. Súvisiace subjekty: -   
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d743aea346eeb98f74b9018 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Ústna forma poučenia   
3. Citácia: 

Poučenie môže orgán dohľadu vykonať aj ústne, o čom sa vyhotoví záznam do zápisnice podľa § 9. 

https://knowww.eu/nodes/5d743ab6346eeb77e34b9017
https://knowww.eu/nodes/5d743aea346eeb98f74b9018
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4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 15, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo 
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d743b11346eeb38724b9019 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Prerušenie plynutia lehoty na začatie konania o porušení povinnosti 

v oblasti ochrany spotrebiteľa a lehoty na uloženie sankcie za porušenie tejto povinnosti 
3. Citácia: 

Poučením alebo doručením písomného vyhlásenia dohliadanej osoby podľa § 13 ods. 1 podľa toho, 
ktorý moment nastal skôr, sa prerušuje lehota na začatie konania o porušení povinnosti v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a lehota na uloženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa. Lehoty podľa predchádzajúcej vety neplynú do oznámenia podľa § 13 ods. 9, do 
márneho uplynutia lehoty podľa odseku 2 alebo lehoty podľa § 13 ods. 6, 7 alebo ods. 11 podľa toho, 
ktorý z týchto momentov nastal ako prvý. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 15, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d743b65346eeb26314b901a 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d743b11346eeb38724b9019
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Regulácia: Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany 

spotrebiteľa (Paragraf 16, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Posudzovanie zodpovednosti za porušenie povinností v oblasti ochrany 

spotrebiteľa 
3. Citácia: 

Zodpovednosť za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa sa posudzuje a sankcia 
sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď k porušeniu povinnosti došlo.  Ak v čase medzi 
porušením povinnosti a vydaním rozhodnutia o sankcii za porušenie povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa nadobudnú účinnosť viaceré zákony, zodpovednosť za porušenie povinnosti v oblasti 
ochrany spotrebiteľa sa posudzuje a sankcia sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre dohliadanú osobu 
priaznivejší. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 16 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74bfc24d3035e8b494ce69 
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Regulácia:  Spoločné konanie (Paragraf 17, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Podmienky spoločného konania  
3. Citácia: 

Ak sa dohliadaná osoba dopustí porušenia viacerých povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa 
a na konanie o nich je príslušný ten istý orgán dohľadu, vykoná sa spoločné konanie o všetkých 
týchto porušeniach. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 17, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c0134d3035b41a94ce6b 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Podmienky spoločného konania pre viaceré dohliadané osoby a vylúčenie 

veci dohliadanej osoby na samostatné konanie    
3. Citácia: 

Spoločné konanie sa môže vykonať tiež o porušeniach povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa 
viacerých dohliadaných osôb, ak tieto porušenia spolu súvisia a na konanie o nich je príslušný ten istý 
orgán dohľadu. Ak odpadol dôvod spoločného konania, na urýchlenie konania alebo z iného 
dôležitého dôvodu, možno vec niektorej dohliadanej osoby vylúčiť na samostatné konanie. Proti 
rozhodnutiu o spojení vecí alebo rozhodnutiu o vylúčení veci zo spoločného konania nemožno podať 
opravný prostriedok. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 17, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c02d4d3035127794ce6c 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c0134d3035b41a94ce6b
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Regulácia: Trvajúce porušovanie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 

18, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Trvajúce porušovanie povinností – všeobecné vymedzenie  
3. Citácia: 

Trvajúcim porušením povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa je vyvolanie protiprávneho stavu 
a udržiavanie protiprávneho stavu alebo len udržiavanie protiprávneho stavu; pokračovanie 
v udržiavaní protiprávneho stavu po začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa sa považuje za nový skutok. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 18, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Definícia a vymedzenie pojmov  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Všetky subjekty  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c0764d3035917b94ce6e 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Základné zásady hodnotenia trvajúceho porušovania povinnosti v oblasti 

ochrany spotrebiteľa  
3. Citácia: 

Ak dohliadaná osoba pokračovala v porušovaní tej istej povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa 
a medzi jednotlivými porušeniami je objektívna súvislosť v spôsobe, čase porušenia povinnosti 
a predmete tohto porušenia, protiprávnosť čiastkových porušení spáchaných najneskôr do času 
začatia konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa sa posudzuje ako jedno 
porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 18, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu   
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c0974d30354f4894ce6f 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c0764d3035917b94ce6e
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Regulácia: Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti 

v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 19, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Obsahové náležitosti oznámenia o začatí konania o porušení povinnosti 

v oblasti ochrany spotrebiteľa 
3. Citácia: 

Oznámenie o začatí konania o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa obsahuje najmä  
a) označenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorú mala dohliadaná osoba porušiť, 
b) opis skutkového stavu veci, 
c) určenie lehoty na vyjadrenie dohliadanej osoby. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 19 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba    

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c0b84d303549a194ce70 
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Regulácia: Sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 

20, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Druhy sankčných opatrení za porušenie povinností v oblasti ochrany 

spotrebiteľa  
3. Citácia: 

Za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe 
a) pokutu, 
b) zákaz predaja produktov alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu 
spotrebiteľom, 
c) povinnosť odstrániť obsah alebo zmeniť obsah uverejnený na online rozhraní, 
d) povinnosť zabezpečiť vymazanie domény, 
e) inú sankciu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 20, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c1304d3035b06e94ce72 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Formy uloženia sankcie podľa § 20, ods. 1 tohto zákona  
3. Citácia: 

Sankciu podľa odseku 1 možno uložiť samostatne alebo spolu s inou sankciou uvedenou v odseku 1. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 20, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c14e4d30350d0994ce73 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Základné zásady rozhodovania o uložení príslušného sankčného opatrenia  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu pri rozhodovaní o druhu sankcie a jej výmere prihliada najmä na závažnosť, povahu, 
spôsob, rozsah, trvanie a následky porušenia povinnosti, obrat dohliadanej osoby a záujem 
dohliadanej osoby o odstránenie negatívnych dôsledkov porušenia povinnosti, ktorý preukázateľne 
prejavila do vydania rozhodnutia o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa. Ak bola dohliadanej osobe za ten istý skutok uložená sankcia podľa osobitného 
predpisu na ochranu iného verejného záujmu ako ochrana spotrebiteľa, prihliada orgán dohľadu tiež 
na skôr uloženú sankciu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., Paragraf 20, Odsek 3 

https://knowww.eu/nodes/5d74c1304d3035b06e94ce72
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5. Kategória regulácie:   
a. Sankcia  

6. Subkategória regulácie:   
a. Podmienky ukladania sankcií 

7. Dotknuté subjekty: 
a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c16f4d3035700494ce74 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Neprípustnosť mimoriadneho zníženia sankcie pod zákonom stanovenú 

dolnú hranicu sadzby pokuty 
3. Citácia: 

Mimoriadne zníženie sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa pod zákonom 
ustanovenú dolnú hranicu sadzby pokuty nie je prípustné. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 20, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií 
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -   
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c1924d3035570694ce75 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zásady ukladania úhrnných pokút za viaceré správne delikty v oblasti 

ochrany spotrebiteľa  
3. Citácia: 

Ak orgán dohľadu ukladá v jednom konaní pokutu za porušenie dvoch povinností alebo viac 
povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa, uloží dohliadanej osobe úhrnnú pokutu podľa toho 
ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na porušenie povinnosti s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty 
vrátane zvýšenia sadzby pokuty podľa osobitných predpisov alebo zníženia sadzby pokuty podľa § 21 
ods. 1. Ak za porušenie viacerých povinností sú rovnaké najvyššie horné hranice sadzieb pokút 
vrátane ich zvýšenia alebo zníženia podľa predchádzajúcej vety, úhrnná pokuta sa uloží podľa 
ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na jedno z nich. Ak sú za porušenie týchto povinností dolné hranice 
sadzieb pokút rôzne vrátane ich zvýšenia alebo zníženia podľa prvej vety, dolnou hranicou sadzby 
úhrnnej pokuty je najvyššia z týchto sadzieb. Orgán dohľadu pri určení výšky úhrnnej pokuty zohľadní 
skutočnosti uvedené v odseku 3 vo vzťahu k porušeniu všetkých povinností, o ktorých sa vedie 
konanie, a aj počet porušených povinností. Popri úhrnnej pokute možno uložiť aj iný druh sankcie 
podľa odseku 1, ak to odôvodňuje povaha niektorého z porušení povinnosti, o ktorých sa koná. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 20, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií 
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  

https://knowww.eu/nodes/5d74c16f4d3035700494ce74
https://knowww.eu/nodes/5d74c1924d3035570694ce75
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9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c1ca4d3035498594ce76 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Posudzovanie a súvisiace obmedzenia pri určovaní najvyššej prípustnej 

sadzby pokuty  
3. Citácia: 

Ak orgán dohľadu rozhoduje o uložení ďalšej pokuty za porušenie povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, ktorého sa dohliadaná osoba dopustila skôr, ako bolo vydané rozhodnutie, ktorým 
orgán dohľadu uložil dohliadanej osobe pokutu za iné porušenie v oblasti ochrany spotrebiteľa, 
nesmie ďalšia ukladaná pokuta spolu s dovtedy uloženou pokutou prevyšovať najvyššiu prípustnú 
sadzbu pokuty podľa toho ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na zbiehajúce sa porušenie povinnosti 
s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty vrátane zvýšenia sadzby pokuty podľa osobitných 
predpisov alebo zníženia sadzby pokuty podľa § 21 ods. 1. Prvá veta sa vzťahuje aj na ukladanie 
sankcie podľa odseku 1 písm. b). 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 20, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií 
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -   
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c1ec4d3035516194ce77 
 
 
 

 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c1ca4d3035498594ce76
https://knowww.eu/nodes/5d74c1ec4d3035516194ce77
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Regulácia: Podmienky zníženia pokuty za porušenie povinností v oblasti ochrany 

spotrebiteľa (Paragraf 21, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Podmienky zníženia sadzby pokuty stanovenej za porušenie povinnosti 

v oblasti ochrany spotrebiteľa  
3. Citácia: 

Sadzby pokuty za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa osobitných predpisov 
sa znižujú na polovicu, ak dohliadaná osoba po začatí konania o porušení povinnosti v oblasti 
ochrany spotrebiteľa do vydania rozhodnutia o uložení pokuty orgánu dohľadu preukáže, že ukončila 
porušovanie povinnosti a ak to povaha porušenia pripúšťa, že vykonala nápravu v prospech 
spotrebiteľov, ktorí boli poškodení porušením povinnosti alebo ich práva alebo právom chránené 
záujmy boli inak dotknuté. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 21, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií 
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  
c. Spotrebiteľ ktorý bol poškodený porušením povinnosti dohliadanej osoby  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c2454d303507cf94ce79 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Primerané použitie ustanovenia § 13, ods. 2 na oznámenie dohliadanej 

osoby v zmysle § 21, ods. 1 tohto zákona  
3. Citácia: 

Na oznámenie dohliadanej osoby podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje §  13 ods. 2. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 21, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Pôsobnosť  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c26c4d3035549394ce7a 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c2454d303507cf94ce79
https://knowww.eu/nodes/5d74c26c4d3035549394ce7a
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Regulácia: Lehota na začatie konanie o uložení sankcie za správny delikt v oblasti 

ochrany spotrebiteľa a lehota na uloženie sankcie (Paragraf 22, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Subjektívne a objektívne lehoty na uloženie sankcie za porušenie 

povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa 
3. Citácia: 

Sankciu za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa možno uložiť do štyroch rokov odo 
dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, najneskôr do 
ôsmich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. 
Ak nemožno zistiť, kedy k porušeniu povinnosti došlo, považuje sa za deň porušenia povinnosti deň 
vyhotovenia zápisnice o úkone dohľadu, ktorým orgán dohľadu zistil toto porušenie. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 22, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c2ba4d30353ccc94ce7c 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Plynutie lehoty na uloženie sankcie podľa § 22, ods. 1 tohto zákona pri 

trvajúcom porušovaní povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa  
3. Citácia: 

Pri trvajúcom porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa začína plynúť lehota na uloženie 
sankcie podľa odseku 1 alebo podľa osobitných predpisov posledným dňom trvania tohto porušenia; 
tým nie je dotknuté neskoršie začatie plynutia lehoty na uloženie sankcie, ktorá podľa odseku 1 alebo 
podľa osobitných predpisov začína plynúť odo dňa zistenia porušenia povinnosti. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 22, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c2e74d30355f8294ce7d 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c2ba4d30353ccc94ce7c
https://knowww.eu/nodes/5d74c2e74d30355f8294ce7d
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Regulácia: Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol 

o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti 

v oblasti ochrany spotrebiteľa (Paragraf 23, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Obsahové náležitosti výroku rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol 

o zodpovednosti dohliadanej osoby a o uložení sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa 

3. Citácia: 
Výrok rozhodnutia, ktorým orgán dohľadu rozhodol o zodpovednosti dohliadanej osoby a uložení 
sankcie za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, obsahuje okrem náležitostí podľa 
§ 47 ods. 2 správneho poriadku aj  
a) opis skutkového stavu veci,  
b) ustanovenie všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa4) alebo osobitných predpisov, ktoré 
bolo porušené,  
c) druh sankcie podľa § 20 ods. 1 a výmeru sankcie. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 23 
5. Kategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba   

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c3174d303506bb94ce7e 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c3174d303506bb94ce7e
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Regulácia: Podmienky uloženia zákazu predaja, poskytovania produktov alebo obsahu 

(Paragraf 24, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Maximálna doba uloženia sankcie podľa § 20 ods. 1 písm. b) tohto zákona  
3. Citácia: 

Sankciu podľa § 20 ods. 1 písm. b) môže orgán dohľadu uložiť najdlhšie na tri roky. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 24, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c35f4d3035377994ce80 

 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Započítanie času zákazu predaja alebo poskytovania produktov alebo 

elektronického obsahu spotrebiteľom  
3. Citácia: 

Do času zákazu predaja produktov alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu 
spotrebiteľom sa započítava čas, počas ktorého dohliadaná osoba na základe predbežného 
opatrenia podľa § 10 nesmie túto činnosť vykonávať. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 24, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c3824d30353b7894ce81 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Upustenie od výkonu zvyšku zákazu predaja, poskytovania produktov 

alebo elektronického obsahu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže na základe odôvodnenej žiadosti dohliadanej osoby upustiť od výkonu zvyšku 
zákazu predaja produktov alebo poskytovania produktov alebo elektronického obsahu spotrebiteľom 
po vykonaní polovice uloženej sankcie podľa odseku 1. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 24, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: 

https://knowww.eu/nodes/5d74c35f4d3035377994ce80
https://knowww.eu/nodes/5d74c3824d30353b7894ce81
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a. Dohliadaná osoba  
b. Spotrebiteľ  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c3a64d3035583194ce82 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c3a64d3035583194ce82
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Regulácia: Doplňujúce ustanovenia k ukladaniu sankcií (Paragraf 25, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Ciele ukladania sankcií podľa § 20, ods. 1, písm. c) alebo písm. d) tohto 

zákona  
3. Citácia: 

Sankciu podľa § 20 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) môže orgán dohľadu uložiť na dosiahnutie 
ukončenia alebo zákazu poškodzovania kolektívnych záujmov spotrebiteľov alebo na zabránenie 
rizika vzniku závažnej ujmy na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 25, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Spotrebiteľ   
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c40d4d303546dd94ce84 

 

1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Určenie lehoty na splnenie uložených povinností  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu vo výroku rozhodnutia, ktorým ukladá sankciu podľa § 20 ods. 1 písm. c) alebo písm. 
d) určí lehotu, v ktorej je dohliadaná osoba povinná splniť uloženú povinnosť. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 25, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty:  

a. Dohliadaná osoba  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c4314d3035d12794ce85 
 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Podanie žiadosti o výkon blokovania ak dohliadaná osoba dobrovoľne 

nesplní uložené povinnosti  
3. Citácia: 

Ak dohliadaná osoba dobrovoľne nesplní povinnosť uloženú v rozhodnutí podľa odseku 2, môže 
orgán dohľadu podať žiadosť o výkon blokovania podľa osobitného predpisu. Na výkon rozhodnutia 
podľa odseku 2, ktoré je vykonateľné, sa nevzťahuje správny poriadok. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 25, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty:  

https://knowww.eu/nodes/5d74c40d4d303546dd94ce84
https://knowww.eu/nodes/5d74c4314d3035d12794ce85
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a. Dohliadaná osoba  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c4564d3035794b94ce86 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zabezpečenie registrácie domény najvyššej úrovne pre orgán dohľadu 
3. Citácia: 

Ak orgán dohľadu uloží sankciu podľa § 20 ods. 1 písm. d), môže požiadať registračnú autoritu pre 
doménu najvyššej úrovne o zabezpečenie registrácie vymazanej domény pre orgán dohľadu. 
Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne zabezpečí v spolupráci s orgánom dohľadu 
registráciu domény podľa predchádzajúcej vety bezodkladne po výmaze domény na základe 
rozhodnutia orgánu dohľadu. Náklady spojené s registráciou domény uhrádza orgán dohľadu, ktorý 
o  registráciu domény požiadal. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 25, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo, Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Dovolenie, Príkaz   
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Orgán dohľadu  
b. Povinnosť: Registračná autorita pre doménu najvyššej úrovne, Orgán dohľadu  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c47b4d30358ab894ce87 
  

https://knowww.eu/nodes/5d74c4564d3035794b94ce86
https://knowww.eu/nodes/5d74c47b4d30358ab894ce87
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Regulácia:  Zásada zákazu reformatio in peius (Paragraf 26, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zásada zákazu reformatio in peius 
3. Citácia: 

V odvolacom konaní nemožno zmeniť uloženú sankciu v neprospech dohliadanej osoby, ak neboli 
zistené nové podstatné skutkové okolnosti. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 26 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c4a14d303540b094ce88 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c4a14d303540b094ce88
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Regulácia: Zverejňovanie rozhodnutí  (Paragraf 27, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí na webovom sídle orgánu 

dohľadu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu zverejňuje na svojom webovom sídle všetky ním vydané právoplatné rozhodnutia 
v oblasti ochrany spotrebiteľa vrátane právoplatných rozhodnutí nadriadeného orgánu a súdov 
o preskúmaní rozhodnutí orgánu dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 27, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty:  

a. Súd      
b. Orgán nadriadený orgánu dohľadu  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c5344d3035602794ce8a 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Doba zverejnenia právoplatných rozhodnutí podľa § 27, ods. 1 tohto 

zákona  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu zverejňuje rozhodnutie podľa odseku 1 bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia najmenej na päť rokov odo dňa jeho zverejnenia. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 27, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c5534d303514e294ce8b 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zásada ochrany osobných údajov spotrebiteľov a iných fyzických osôb pri 

zverejňovaní rozhodnutí  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu pri zverejňovaní rozhodnutí dbá na ochranu osobných údajov spotrebiteľov a iných 
fyzických osôb, na ochranu bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, 
telekomunikačného tajomstva alebo iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou 
mlčanlivosti podľa osobitného predpisu. Orgán dohľadu uverejňuje rozhodnutie aj s identifikačnými 
údajmi dohliadanej osoby, voči ktorej rozhodnutie smeruje. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 27, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  

https://knowww.eu/nodes/5d74c5344d3035602794ce8a
https://knowww.eu/nodes/5d74c5534d303514e294ce8b
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7. Dotknuté subjekty: 
a. Povinnosť: Orgán dohľadu  
b. Nepriame právo: Fyzická osoba, Spotrebiteľ  

8. Súvisiace subjekty:  
a. Dohliadaná osoba  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c5934d3035bb9794ce8c 

 

 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c5934d3035bb9794ce8c
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Regulácia: Jednotný úrad pre spoluprácu a príslušné orgány (Paragraf 28, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Jednotný úrad pre spoluprácu  
3. Citácia: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) plní pri 
cezhraničnej spolupráci podľa osobitného predpisu (ďalej len „cezhraničná spolupráca“) úlohy 
jednotného úradu pre spoluprácu a zabezpečuje výmenu informácií podľa osobitného predpisu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 28, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ako Jednotný úrad pre 
spoluprácu)  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c6454d303572c594ce8e 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Úlohy orgánu dohľadu v súvislosti s plnením úloh pri cezhraničnej 

spolupráci  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu plní pri cezhraničnej spolupráci úlohy príslušného orgánu a spolupracuje 
s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a štátov Európskeho hospodárskeho priestoru 
pri presadzovaní právne záväzných aktov Európskej únie v rozsahu jeho pôsobnosti podľa § 1 ods. 3 
alebo § 2. Orgán dohľadu pri cezhraničnej spolupráci sprístupňuje a poskytuje iným členským štátom 
informácie, ktoré súvisia s výkonom dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 28, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu (ako príslušný orgán) 
8. Súvisiace subjekty:  

a. Príslušné orgány členských štátov Európskej únie 
b. Príslušné orgány štátov Európskeho hospodárskeho priestoru  
c. Európska únia  
d. Iný členský štát Európskej únie    

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c6684d30356fc894ce8f 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zodpovednosť za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu 

dožiadaného orgánu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu zodpovedá za náklady a straty, ktoré vznikli členskému štátu dožiadaného orgánu 
v dôsledku zrušenia alebo zamietnutia opatrenia na presadzovanie práva prijatého na základe 
žiadosti orgánu dohľadu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 28, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

https://knowww.eu/nodes/5d74c6454d303572c594ce8e
https://knowww.eu/nodes/5d74c6684d30356fc894ce8f


 

                                                                                                                                                                                     

Strana | 72  

 

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu   
b. Nepriame právo: Členský štát dožiadaného orgánu  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c6934d3035c5be94ce90 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Spolupráca Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a orgánov 

dohľadu  
3. Citácia: 

Ministerstvo hospodárstva a orgány dohľadu spolupracujú pri plnení úloh podľa odsekov 1 a 2. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 28, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky    
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c6b94d3035c83694ce91 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Poskytovanie informácií potrebných na plnenie úloh podľa § 28, ods. 1 

tohto zákona  
3. Citácia: 

Orgány dohľadu  poskytujú ministerstvu hospodárstva  informácie potrebné na plnenie úloh podľa 
odseku 1 v lehote určenej ministerstvom hospodárstva. Informácie o zmene pôsobnosti 
a právomociach v oblasti ochrany spotrebiteľa, o zmene zamestnancov s prístupom do elektronickej 
databázy a ich kontaktných údajov zasielajú orgány dohľadu ministerstvu hospodárstva  
bezodkladne po tom, keď k zmene došlo. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 28, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán dohľadu    
b. Nepriame právo: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

8. Súvisiace subjekty:  
a. Zamestnanci orgánu dohľadu s prístupom do elektronickej databázy   

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c6dd4d30351d2494ce92 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Súčinnosť iných orgánov verejnej moci s orgánmi dohľadu   
3. Citácia:  

Iné orgány verejnej moci poskytujú orgánom dohľadu súčinnosť potrebnú na plnenie úloh podľa 
osobitného predpisu. 

https://knowww.eu/nodes/5d74c6934d3035c5be94ce90
https://knowww.eu/nodes/5d74c6b94d3035c83694ce91
https://knowww.eu/nodes/5d74c6dd4d30351d2494ce92
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4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 28, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Orgán verejnej moci  
b. Nepriame právo: Orgán dohľadu  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c70a4d30354e8294ce93 
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Regulácia: Vonkajšie výstrahy (Paragraf 29, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Subjekty oprávnené zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení 

z porušovania povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa 
3. Citácia: 

Oprávnenie zasielať vonkajšie výstrahy pri podozrení z porušovania povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa má 
a) ministerstvo hospodárstva, 
b) spotrebiteľské združenie zapísané v zozname osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy (ďalej 
len „zoznam“), ktorý vedie ministerstvo hospodárstva. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Spotrebiteľské združenie zapísané 
v zozname  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c83b4d3035b2a894ce95 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zverejňovanie a aktualizácia zoznamu osôb oprávnených zasielať 

vonkajšie výstrahy 
3. Citácia: 

Ministerstvo hospodárstva zverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam na svojom webovom sídle. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Zásada alebo princíp  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c8624d3035f24994ce96 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Podmienky zápisu spotrebiteľského združenia do zoznamu osôb 

oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy 
3. Citácia: 

O zápis do zoznamu môže ministerstvo hospodárstva požiadať spotrebiteľské združenie, ktoré 
preukáže splnenie týchto podmienok: 
a) aktívne pôsobí v oblasti ochrany spotrebiteľa najmenej počas troch rokov, 
b) je nezávislé a má neziskový charakter, 
c) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 
d) združuje najmenej 2 500 spotrebiteľov alebo najmenej tri spotrebiteľské združenia, z ktorých 
každé spĺňa podmienky podľa písmen a) až d). 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  

https://knowww.eu/nodes/5d74c83b4d3035b2a894ce95
https://knowww.eu/nodes/5d74c8624d3035f24994ce96
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6. Subkategória regulácie:   
a. Dovolenie  

7. Dotknuté subjekty: 
a. Právo: Spotrebiteľské združenie  

8. Súvisiace subjekty: 
a. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky   

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c8894d3035544c94ce97 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Obsahové náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu osôb oprávnených 

zasielať vonkajšie výstrahy 
3. Citácia:  

Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje 
a) názov a sídlo spotrebiteľského združenia, 
b) identifikačné číslo organizácie, ak bolo spotrebiteľskému združeniu pridelené, 
c) meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo všetkých členov štatutárneho orgánu 
spotrebiteľského združenia, ak tieto údaje nie sú zverejnené vo verejnom registri. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Spotrebiteľské združenie  
b. Štatutárny orgán spotrebiteľského združenia   
c. Člen štatutárneho orgánu spotrebiteľského združenia  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c8bf4d30350fb794ce98  
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Prílohy k žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 4 tohto zákona 
3. Citácia: 

Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú 
a) stanovy alebo obdobný dokument spotrebiteľského združenia, ak nie je zverejnený vo verejnom 
registri, 
b) výročné správy alebo iné informácie a doklady o aktivitách spotrebiteľského združenia, ktoré 
preukazujú splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. a), 
c) čestné vyhlásenie o nezávislosti a neziskovom charaktere spotrebiteľského združenia, ak ide o 
splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. b), 
d) čestné vyhlásenie spotrebiteľského združenia, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym 
rozpočtom, ak ide o splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. c), 
e) zoznam členov, ktorý obsahuje 

1. ak ide o spotrebiteľské združenie, ktoré združuje najmenej 2500 spotrebiteľov, meno, 
priezvisko, číslo preukazu člena spotrebiteľského združenia a podpis každého člena 
spotrebiteľského združenia, alebo 
2. ak ide o spotrebiteľské združenie, ktoré združuje najmenej tri spotrebiteľské združenia, názov, 
sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, stanovy alebo obdobný dokument, ak nie 
je zverejnený vo verejnom registri, každého člena. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

https://knowww.eu/nodes/5d74c8894d3035544c94ce97
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a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Spotrebiteľské združenie  
8. Súvisiace subjekty: -  

a. Spotrebiteľ  
b. Člen spotrebiteľského združenia  

9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c8ed4d3035426f94ce99 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Vydanie rozhodnutia o zápise do zoznamu osôb oprávnených zasielať 

vonkajšie výstrahy 
3. Citácia: 

Ak spotrebiteľské združenie spĺňa podmienky podľa odseku 3, ministerstvo hospodárstva vydá 
rozhodnutie o zápise spotrebiteľského združenia do zoznamu. Proti rozhodnutiu o zápise 
spotrebiteľského združenia do zoznamu nie je prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie o zápise 
spotrebiteľského združenia do zoznamu nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia právnickej 
osobe. Ministerstvo hospodárstva zapíše spotrebiteľské združenie do zoznamu ku dňu nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o zápise spotrebiteľského združenia do zoznamu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
b. Nepriame právo: Spotrebiteľské združenie  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c9134d3035230a94ce9a 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Dôvody zamietnutia žiadosti o zápis podľa § 29 ods. 3 tohto zákona  
3. Citácia: 

Ak spotrebiteľské združenie nespĺňa podmienky podľa odseku 3, ministerstvo hospodárstva žiadosť 
zamietne. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 7 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
8. Súvisiace subjekty:  

a. Spotrebiteľské združenie 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c9334d3035fd8d94ce9b 
 
 
1. ID:  

2. Pomenovanie regulácie: Oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou údajov podľa § 29, ods. 4 
tohto zákona  

3. Citácia: 

https://knowww.eu/nodes/5d74c8ed4d3035426f94ce99
https://knowww.eu/nodes/5d74c9134d3035230a94ce9a
https://knowww.eu/nodes/5d74c9334d3035fd8d94ce9b
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Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname je povinné zmenu údajov podľa odseku 4 oznámiť 
ministerstvu hospodárstva bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď k zmene došlo. Na 
základe oznámenia vykoná ministerstvo hospodárstva zmenu údajov v zozname. O zmene údajov sa 
rozhodnutie nevydáva. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 8 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname, Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky 

b. Nepriame právo: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c96c4d3035e29394ce9c 
 
 
1. ID:  

2. Pomenovanie regulácie: Vyčiarknutie zo zoznamu osôb oprávnených zasielať vonkajšie výstrahy 
3. Citácia: 

Ministerstvo hospodárstva vyčiarkne spotrebiteľské združenie zo zoznamu, ak 
a) zaniklo, 
b) prestalo spĺňať podmienky na zápis do zoznamu podľa odseku 3, 
c) sa preukáže, že zápis bol vykonaný na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov 
podľa odseku 3 alebo odseku 4, 
d) opakovane si nesplnilo povinnosť podľa odseku 8, 
e) požiadalo o výmaz zo zoznamu, 
f) uplynulo sedem rokov odo dňa zápisu do zoznamu a  spotrebiteľské združenie nepožiadalo o ďalšie 
vedenie v zozname pred uplynutím tejto lehoty, 
g) opakovane alebo závažne poruší povinnosť podľa osobitného predpisu  alebo 
h) opakovane neuposlúchne výzvu podľa odseku 12. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 9 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
8. Súvisiace subjekty:  

a. Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c9964d30354fe094ce9d 
 
 
1. ID:  

2. Pomenovanie regulácie: Žiadosť o zachovanie zápisu v zozname osôb oprávnených zasielať 

vonkajšie výstrahy 

3. Citácia: 
Na žiadosť podľa odseku 9 písm. f) sa vzťahujú odseky 3 až 5. Ak spotrebiteľské združenie požiada 
o ďalšie vedenie v zozname a preukáže splnenie podmienok podľa odseku 3, ministerstvo 
hospodárstva rozhodnutie o zápise spotrebiteľského združenia do zoznamu nevydá a spotrebiteľské 
združenie zo zoznamu podľa odseku 9 písm. f) nevyčiarkne. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 10 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  

https://knowww.eu/nodes/5d74c96c4d3035e29394ce9c
https://knowww.eu/nodes/5d74c9964d30354fe094ce9d
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6. Subkategória regulácie:   
a. Príkaz  

7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

b. Nepriame právo: Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname  
8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c9b74d303549a694ce9e 
 
 
1. ID:  

2. Pomenovanie regulácie: Doručovanie rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu v zmysle § 29, ods. 9 

písm. b) až e), g) a h) tohto zákona  

3. Citácia: 
Ministerstvo hospodárstva rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 9 písm. b) až e), g) a 
h) doručí spotrebiteľskému združeniu. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa predchádzajúcej vety má 
odkladný účinok. O vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 9 písm. a) a f) sa rozhodnutie nevydáva. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 11 
5. Kategória regulácie:   

a. Povinnosť  
6. Subkategória regulácie:   

a. Príkaz  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Povinnosť: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
b. Nepriame právo: Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname  

8. Súvisiace subjekty: -   
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c9da4d30358e8294ce9f 
 
 
1. ID:  

2. Pomenovanie regulácie: Oprava nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií 

uvedených vo vonkajšej výstrahe 

3. Citácia: 
Ministerstvo hospodárstva je oprávnené vyzvať spotrebiteľské združenie zapísané do zoznamu 
na uskutočnenie nápravy nesprávnych, neaktuálnych alebo nepresných informácií uvedených 
vo vonkajšej výstrahe v lehote určenej ministerstvom hospodárstva. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 29, odsek 12 
5. Kategória regulácie:   

a. Právo  
6. Subkategória regulácie:   

a. Oprávnenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Právo: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
b. Nepriama povinnosť: Spotrebiteľské združenie zapísané v zozname  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74c9fa4d30354f6c94cea0 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74c9b74d303549a694ce9e
https://knowww.eu/nodes/5d74c9da4d30358e8294ce9f
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Regulácia: Poriadková pokuta (Paragraf 30, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Ukladanie poriadkových pokút za marenie, rušenie alebo sťažovanie 

výkonu dohľadu  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto bez závažného dôvodu marí, ruší alebo 
sťažuje výkon dohľadu, najmä tým, že 
a) poruší povinnosť poskytnúť súčinnosť podľa § 4 ods. 1, 2, § 6 ods. 1 alebo ods. 2, 
b) neumožní orgánu dohľadu vstup do priestorov, dopravných prostriedkov, stavieb a na pozemky 
podľa § 7 ods. 1, alebo 
c) sa na predvolanie orgánu dohľadu podľa § 5 ods. 1 nedostaví bez ospravedlnenia alebo bez 
závažného dôvodu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 30, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Ten kto bez závažného dôvodu marí alebo ruší alebo sťažuje výkon dohľadu  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex: 
10. Odkaz na sémantický strom prototypu:  https://knowww.eu/nodes/5d74de24e9daea30462659b0 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Sadzby poriadkových pokút ukladaných fyzickým a právnickým osobám 

podľa § 30 ods. 1 tohto zákona  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže uložiť poriadkovú pokutu podľa odseku 1 od 20 eur do 2 000 eur, ak ide 
o fyzickú osobu, a od 50 eur do 5 000 eur, ak ide o právnickú osobu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 30, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Správna pokuta  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Fyzická osoba 
c. Právnická osoba  

8. Súvisiace subjekty: - 
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74de45e9daead08f2659b1 
 
 
1. ID:  

2. Pomenovanie regulácie: Všeobecné zásady rozhodovania orgánu dohľadu o výške poriadkovej 
pokuty  

3. Citácia: 
Orgán dohľadu pri rozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť, rozsah, 
následky, čas trvania protiprávneho konania, na opakované porušenie povinnosti alebo na porušenie 
viacerých povinností. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 30, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

https://knowww.eu/nodes/5d74de24e9daea30462659b0
https://knowww.eu/nodes/5d74de45e9daead08f2659b1
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a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74de61e9daea826d2659b2 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Opakované uloženie poriadkovej pokuty  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu môže poriadkovú pokutu uložiť aj opakovane. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 30, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74de85e9daeab4d72659b3 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Začatie konania o uložení poriadkovej pokuty 
3. Citácia: 

Konanie o uložení poriadkovej pokuty sa môže začať doručením rozhodnutia o uložení poriadkovej 
pokuty. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 30, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74dea3e9daea08802659b4 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Objektívna a subjektívna premlčacia doba v súvislosti s uložením 

poriadkovej pokuty  
3. Citácia: 

Poriadkovú pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dohľadu dozvedel 
o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 30, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  

https://knowww.eu/nodes/5d74de61e9daea826d2659b2
https://knowww.eu/nodes/5d74de85e9daeab4d72659b3
https://knowww.eu/nodes/5d74dea3e9daea08802659b4
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7. Dotknuté subjekty: 
a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74decbe9daeaf1e52659b5 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Poriadkové pokuty a príjem do štátneho rozpočtu   
3. Citácia: 

Poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 30, odsek 7 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Slovenská republika  
8. Súvisiace subjekty: -  
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74deeae9daea2a8e2659b6 
 
 
 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74decbe9daeaf1e52659b5
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Regulácia: Iné správne delikty a ukladanie pokút (Paragraf 31, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti uloženej v predbežnom 

opatrení a nesplnenie dobrovoľného opatrenia  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe, ktorá 
a) nesplní povinnosť uloženú v predbežnom opatrení alebo v opatrení o blokovaní od 150 eur do 10 
000 eur, 
b) nesplní dobrovoľné opatrenie, nepreukáže splnenie dobrovoľného opatrenia podľa § 13 ods. 8 
alebo sa preukáže, že informácie a doklady o preukázaní splnenia dobrovoľného opatrenia, ktoré 
dohliadaná osoba poskytla, sú nepravdivé, od 1 000 eur do 4 % obratu za predchádzajúce účtovné 
obdobie; orgán dohľadu nesmie uložiť pokutu prevyšujúcu hornú hranicu sadzby pokuty ustanovenú 
právnym predpisom za porušenie povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, na ktoré sa toto 
dobrovoľné opatrenie vzťahovalo. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Správna pokuta  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74dfade9daea67192659b8 

 

1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zákaz uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení 

o blokovaní  
3. Citácia: 

Orgán dohľadu nemôže uložiť pokutu za nesplnenie povinnosti uloženej v opatrení o blokovaní, 
ak orgán dohľadu podal žiadosť o výkon blokovania podľa § 11 ods. 8. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74dfd1e9daeae1d32659b9 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Uloženie pokuty dohliadanej osobe, ktorá za predchádzajúce účtovné 

obdobie nemala žiadny obrat, prípadne jej obrat nie je možné zistiť alebo jej obrat bol nižší ako 
1 000 eur  

3. Citácia: 
Orgán dohľadu uloží dohliadanej osobe za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) pokutu od 1 000 
eur do hornej hranice sadzby pokuty ustanovenej právnym predpisom za porušenie povinnosti 
v oblasti ochrany spotrebiteľa, na ktoré sa vzťahovalo dobrovoľné opatrenie, ktoré dohliadaná osoba 

https://knowww.eu/nodes/5d74dfade9daea67192659b8
https://knowww.eu/nodes/5d74dfd1e9daeae1d32659b9
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nesplnila, alebo nepreukázala splnenie dobrovoľného opatrenia podľa § 13 ods. 8 alebo 
sa preukázalo, že informácie a doklady o preukázaní splnenia dobrovoľného opatrenia, ktoré 
dohliadaná osoba poskytla, sú nepravdivé, ak  
a) dohliadaná osoba nemala za predchádzajúce účtovné obdobie žiadny obrat, 
b) obrat dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie nemožno zistiť, alebo 
c) obrat dohliadanej osoby za predchádzajúce účtovné obdobie bol nižší ako 1 000 eur. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Správna pokuta  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74dff2e9daea60252659ba 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Zvýšenie sadzby uloženej pokuty na dvojnásobok  
3. Citácia: 

Ak dohliadaná osoba opakovane poruší povinnosť podľa odseku 1 v priebehu jedného roka odo dňa 
uloženia pokuty podľa odseku 1, sadzby pokuty podľa odseku 1 sa zvyšujú na dvojnásobok. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 4 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu 
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e011e9daea20a22659bb 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Vymedzenie obratu v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona   
3. Citácia: 

Obratom podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja 
tovaru, služieb a elektronického obsahu bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná 
pomoc poskytnutá dohliadanej osobe; obrat vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom 
na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených 
a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre 
príslušné účtovné obdobie. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 5 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Definícia a vymedzenie pojmov  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Dohliadaná osoba  
b. Európska centrálna banka  
c. Národná banka Slovenska   

8. Súvisiace subjekty: -    

https://knowww.eu/nodes/5d74dff2e9daea60252659ba
https://knowww.eu/nodes/5d74e011e9daea20a22659bb
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9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e033e9daea66ec2659bc 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle § 31, ods. 1, písm. b) tohto 

zákona     
3. Citácia: 

Predchádzajúcim účtovným obdobím podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie účtovné obdobie, za ktoré 
bola zostavená posledná riadna účtovná závierka. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 6 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Definícia a vymedzenie pojmov  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Dohliadaná osoba  
b. Orgán dohľadu  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e051e9daea8c2d2659bd 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Finančná pomoc poskytnutá dohliadanému subjektu v zmysle § 31, ods. 3 

tohto zákona      
3. Citácia: 

Finančnou pomocou poskytnutou dohliadanej osobe podľa odseku 3 sa rozumie každá peňažná 
pomoc poskytnutá z verejných prostriedkov týkajúca sa činnosti vykonávanej dohliadanou osobou, 
ktorá sa prejaví v cene tovaru, služby alebo elektronického obsahu. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 7 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Definícia a vymedzenie pojmov  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Dohliadaná osoba  
8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e071e9daea080a2659be 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Základné zásady pri určovaní výšky pokuty podľa § 3, ods. 1 tohto zákona        
3. Citácia: 

Orgán dohľadu pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 1 prihliada najmä na závažnosť, rozsah, 
následky a čas trvania protiprávneho konania. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 8 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    

https://knowww.eu/nodes/5d74e033e9daea66ec2659bc
https://knowww.eu/nodes/5d74e051e9daea8c2d2659bd
https://knowww.eu/nodes/5d74e071e9daea080a2659be
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9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e092e9daea90cf2659bf 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Objektívne a subjektívne premlčacie doby v súvislosti s uložením pokuty 

podľa § 31, ods. 1, písm. a) a § 31, ods. 1, písm. b) tohto zákona         
3. Citácia: 

Pokutu podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dohľadu 
dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 
Pokutu podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán dohľadu 
dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr do štyroch rokov odo dňa uplynutia lehoty na preukázanie 
splnenia dobrovoľného opatrenia. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 9 
5. Kategória regulácie:   

a. Sankcia  
6. Subkategória regulácie:   

a. Podmienky ukladania sankcií  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Orgán dohľadu  
b. Dohliadaná osoba  

8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e0b5e9daea64092659c0 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Pokuty podľa § 31, ods. 1 tohto zákona a príjem do štátneho rozpočtu           
3. Citácia: 

Pokuty podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 31, odsek 10 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Slovenská republika  
8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e0dae9daea9c532659c1 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://knowww.eu/nodes/5d74e092e9daea90cf2659bf
https://knowww.eu/nodes/5d74e0b5e9daea64092659c0
https://knowww.eu/nodes/5d74e0dae9daea9c532659c1
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Regulácia: Spoločné ustanovenia (Paragraf 32, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Spoločné ustanovenia 
3. Citácia: 

(1) Na konanie o porušení povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, o uložení poriadkovej pokuty 
podľa § 30 a na konanie o uložení pokuty za iný správny delikt podľa § 31 sa vzťahuje správny 
poriadok. 
(2) Na konanie ministerstva hospodárstva o zápise do zoznamu sa vzťahuje správny poriadok, 
ak § 29 neustanovuje inak. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 32, odseky 1 a 2  
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Pôsobnosť  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Všetky subjekty  
8. Súvisiace subjekty:   

a. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
9. Odkaz na Slov-lex:  
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e10de9daea72862659c2 
 
 
  

https://knowww.eu/nodes/5d74e10de9daea72862659c2
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Regulácia: Prechodné ustanovenia (Paragraf 33, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Dozor, dohľad alebo kontrola dodržiavania povinností v oblasti ochrany 

spotrebiteľa, začatá a neskončená pred 1. januárom 2020 
3. Citácia: 

Dozor, dohľad alebo kontrola zamerané na dodržiavanie povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa 
podľa všeobecného predpisu o ochrane spotrebiteľa alebo osobitných predpisov začaté a neskončené 
pred 1. januárom 2020 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 33, odsek 1 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Pôsobnosť  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Všetky subjekty  
8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e165e9daea1cae2659c4 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Správne konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa 

začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2020  
3. Citácia: 

Správne konania o porušení povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa všeobecného predpisu 
o ochrane spotrebiteľa alebo osobitných predpisov začaté a právoplatne neskončené pred 
1. januárom 2020, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 33, odsek 2 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Pôsobnosť  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Všetky subjekty  
8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e187e9daea85442659c5 
 
 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Uplatnenie dobrovoľného opatrenia na porušenie povinnosti v oblasti 

ochrany spotrebiteľa, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2020 
3. Citácia: 

Dobrovoľné opatrenie podľa § 13 možno uplatniť tiež na porušenie povinnosti v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2020. 

4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 33, odsek 3 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Všetky subjekty  
8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   

https://knowww.eu/nodes/5d74e165e9daea1cae2659c4
https://knowww.eu/nodes/5d74e187e9daea85442659c5
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10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e1a8e9daea68292659c6 
 
 
  

https://knowww.eu/nodes/5d74e1a8e9daea68292659c6
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Regulácia: Záverečné ustanovenie (Paragraf 34, Článok I.) 

 
1. ID:  
2. Pomenovanie regulácie: Záverečné ustanovenie  
3. Citácia: 

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe. 
4. Legislatívna lokalizácia: Článok I., paragraf 34 
5. Kategória regulácie:   

a. Vymedzenie  
6. Subkategória regulácie:   

a. Ustanovenie  
7. Dotknuté subjekty: 

a. Všetky subjekty  
8. Súvisiace subjekty: -    
9. Odkaz na Slov-lex:   
10. Odkaz na sémantický strom prototypu: https://knowww.eu/nodes/5d74e1c4e9daea18ce2659c7 
 
 
  
 
 
 
 

https://knowww.eu/nodes/5d74e1c4e9daea18ce2659c7

