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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery 

Šebestovej, členov senátu JUDr. Viery Schubertovej a JUDr. Dáši Filovej, v právnej veci 
žalobcu: AHOLD RETAIL Slovakia, k. s., so sídlom Ivanská cesta 12, 821 04 
Bratislava, IČO 35818913, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel: SR, vložka č. 50l/b, zastúpený Davidom Soukeníkom, advokátom, so sídlom 
Moskovská 13, Bratislava, proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, poštový priečinok 29827992 Bratislava, 
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: R/0272/06/06 zo dňa 28.09.2006 
takto  

 
r o z h o d o l : 

 
Žaloba sa zamieta. 
 
Žalovanému sa náhrada trov konania nepriznáva. 
 
 

O d v ô v o d n e n i e 
 

Včas podanou žalobou zo dňa 15.12.2006 sa žalobca domáhal preskúmania 
zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: R/0272/06/06 zo dňa 28.09.2006 a žiadal, aby 
Krajský súd v Bratislave zrušil toto rozhodnutie žalovaného ako i Inšpektorátu Slovenskej 
obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj zo dňa 
21.06.2006 sp. zn. R/0272/06/06 a vrátil vec žalovanému na ďalšie konanie.  

 
Rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej 

Bystrici pre Banskobystrický kraj zo dňa 21.06.2006 sp. zn. R/0272/06/06 bola 
spoločnosti AHOLD Retail Slovakia, k. s. so sídlom Ivanská cesta 12, Bratislave uložená 
pokuta vo výške 25.000,- Sk pre porušenie zákazu uvádzania klamlivej reklamy podľa  
§ 3 ods. 2 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších zákonov, pretože pri 
križovatke z hlavnej cesty ESO v smere od Banskej Bystrice do Rimavskej Soboty  
bol umiestnený reklamný pútač prevádzky Hypernova, propagujúci výrobky  
žalobcu v znení: Hypernova tankuje najlacnejšie - 2 km Cs ukazovateľom smeru) - 
NATURAL 95 za 39,20 Sk, UNI 91 za 39,20 Sk a DIESEL za 39,70 Sk.  
Vo vzdialenosti 300 m od Hypernovy bol umiestnený ďalší reklamný pútač žalobcu  
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s rovnakou ponukou. V čase kontroly však bolo zistené, že v Rimavskej Sobote sa nachádza 
čerpacia stanica spoločnosti EXPRESSTRANSP spol. s r. o., Sobôtka 34, ktorá ponúkala a 
predávala motorovú naftu DIESEL za cenu 39,50 Sk. Pretože reklama žalobcu bola klamlivá 
a mohla uviesť do omylu osoby, ktorým bola určená a ovplyvniť ich ekonomické správanie, 
bola Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie, žalobcovi uložená uvedená pokuta vo 
výške 25.000,- Sk.  

 
Žalobca v odôvodnení odvolania proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 

inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici ako i v žalobe uvádzal, že reklama nebola klamlivá a 
nemohla uviesť do omylu osoby, ktorým bola určená a nemohla ani ovplyvniť ekonomické 
správania týchto osôb a preto žiadal, aby takéto rozhodnutie bolo zrušené. Žalovaný 
odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici potvrdil. 
Žalobca v svojej žalobe uvádzal, že tak Inšpektorát SOI ako i žalovaný vo svojich 
rozhodnutiach pochybili a rozhodli v rozpore so zákonom, pretože slogan (nápis Tankuje 
najlacnejšie) uvedený na reklamnom pútači nebol viazaný na ponuku motorovej nafty, vo 
vzťahu ku ktorej by mohol mať slogan charakter klamlivej reklamy, ak by znel tankujte 
najlacnejšie DIESEL za 39,50 Sk alebo tankujte najlacnejšie naftu diesel a podobne, ale 
podľa názoru žalobcu tento slogan sa vzťahoval na komplexnú ponuku motorových palív -
NATURAL 95, UNI 91 a DIESEL, ktorých ponuka bola v čase kontroly v okolí Rimavskej 
Soboty najlacnejšia. Trval na tom, že slogan Hypernova tankujte najlacnejšie- 2 km 
s vymenovaním jednotlivých produktov a ich cien znamenal, že spotrebiteľ môže v priemere 
tankovať najlacnejšie. Nebolo preto pravdivé tvrdenie žalovaného, že na čerpacej stanici 
spoločnosti EXPERESSTRANS spol. s r.o. bolo tankovanie lacnejšie ako na prevádzke 
žalobcu. To by bolo možné tvrdiť len v prípade, ak by bolo možné na čerpacej stanici 
spoločnosti EXPRESSTRANS spol. s. r. o. zakúpiť pohonné hmoty typu NATURAL 95, UNI 
91 ako aj DIESEL, pričom priemerná cena týchto by bola nižšia ako priemerná cena 
pohonných hmôt ponúkaná na prevádzke Hypernova. Poukázal tiež na to, že spoločnosť 
EXPRESSTRANS spol. s L o. nie je vo vzťahu k žalobcovi priamym a plnohodnotným 
súťažiteľom, pretože sa špecializuje na predaj motorovej nafty, predovšetkým právnickým 
osobám. Na tejto čerpacej stanici sa dá zakúpiť len motorová nafta a nie aj ostatné produkty, 
tak ako u žalobcu. V zmysle uvedených námietok žalobca mal za to, že slogan, ktorý bol na 
pútači nespĺňal podmienky klamlivej reklamy v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona 
o reklame v spojení s ustanovením § 45 ods. 1 obchodného zákonníka, pretože bol pravdivý, a 
žiadnym spôsobom nemohol uviesť do omylu osoby, ktorým bol určený a ani poškodiť 
záujmy spoločnosti EXPRESSTRANS spol. s r.o. alebo ovplyvniť ekonomické správanie 
spotrebiteľa.  

 
K žalobe sa vyjadril svojim podaním zo dňa 22.03.2007 žalobca, ktorý uvádzal, že 

žalobca tak v svojom odvolaní proti rozhodnutiu SOI ako aj v žalobe neuviedol dôvody 
takého charakteru, aby boli dôvodom na zmenu prípadne zrušenie rozhodnutia o uložení 
pokuty žalobcovi. Trval na tom, že skutkové zistenia odôvodňujú postih žalobcu za porušenie 
§ 3 ods. 2 zákona o reklame. Trval na svojom stanovisku, že žalobca bol postihnutý len za 
klamlivosť údaju o cene motorovej nafty diesel, bol toho názoru, že tvrdenie o komplexnosti 
ponuky predmetných motorových palív by bolo možné akceptovať v prípade, ak by tieto 
pohonné hmoty boli predávané v rámci "akého si balíčku" produktov a nie však každý 
samostatne. Poukázal na to, že bežný spotrebiteľ na čerpaciu stanicu si chodí zakúpiť len  
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jeden z produktov a nie všetky produkty ponúkané naraz, aby tak zaplatil najnižšiu cenu ako 
uvádzal žalobca. Slogan žalobcu ani neznel "tankujte v priemere najlacnejšie". Nie je tiež 
pravdou, že spoločnosť EXPRESSTRANS spol. s LO., ktorá ponúkala motorovú naftu diesel 
za nižšiu cenu ako žalobca, nie je plnohodnotným súťažiteľom vo vzťahu k žalobcovi. Táto 
spoločnosť rovnako ako žalobca predáva naftu diesel i bežným spotrebiteľom, t.j. občanom a 
nie len právnickým osobám, o čom sa žalobca sám pred uloženým pokuty žalobcovi 
presvedčil a čo vyplýva i z priloženého administratívneho spisu. Poukázal na skutočnosť, že 
kontrola v danom prípade bola uskutočnená na podnet spotrebiteľa, ktorý upozorňoval na to, 
že takýto stav na čerpacej stanici žalobcu ako i na stanici EXPRESSTRANS spol. s r.o., kde 
je motorová nafta ponúkaná za nižšiu cenu pretrváva viac ako trištvrte roka. Z uvedeného 
dôvodu bol toho názoru, že rozhodnutie žalovaného ako i rozhodnutie Inšpektorátu SOI 
v Banskej Bystrici R/0272/06/06 bolo v súlade s platnými právnymi predpismi a vyplývalo so 
spoľahlivo zisteného skutkového vzťahu. Z uvedených dôvodov žiadal, aby súd žalobu 
zamietol.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd miestne a vecne príslušný na konanie vo veci podľa 

§ 246 ods. 1 O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe 
(§ 249 ods. 2 O.s.p.) ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že napadnutá 
žaloba žalobcu nie je dôvodná.  

 
Podľa § 244 ods. 1 O.s.p. v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo 

opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej 
správy. Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté 
rozhodnutie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, t.j. s hmotnými a 
procesnými administratívnymi predpismi. V intenciách ustanovenia § 244 ods. l O.s.p. súd 
preskúmava aj zákonnosť správneho postupu orgánu, ktorým sa vo všeobecnosti rozumie 
aktívna činnosť správneho orgánu podľa procesných a hmotnoprávnych noriem, ktorou 
realizuje právomoc stanovenú zákonnom.  

 
Úlohou súdu v tomto konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného ako i 

prvostupľ1ového žalovaného správneho orgánu, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo 
výške 25.000,- Sk bolo zistiť, či žalobou napadnuté rozhodnutie má všetky náležitosti 
vyžadované zákonnom, najmä čo do uvedenia relevantných dôvodov zodpovedajúcich 
ustanoveniam § 3 ods. 2 zákona o reklame č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

 
Súd z pripojeného administratívneho spisu zistil, že na základe podnetu občana zo 

dľ1a 03.04.2006, ktorý uvádzal, že pútače firmy Hypernova v Rimavskej Sobote klamlivo 
informujú o svojich cenách, bola vykonaná inšpekčná kontrola v prevádzke Hypernova -
AHOLD Retail Slovakia v Rimavskej Sobote dňa 11.04.2006. Inšpektori, ktorí podľa 
záznamu z inšpekčnej knihy zisťovali ceny pohonných hmôt zisti li, že cena benzínov 
NATURAL 95 bola 39,20 Sk, UNI 91 39,20 Sk a DIESEL 39,70 Sk. Na bilborde 
reklamovala Hypernova svoje produkty ako najlacnejšie s ukazovateľom smeru 2 km. Asi 
400 m od tejto čerpacej stanice navštívili inšpektori SOI ďalšiu čerpaciu stanicu a to 
spoločnosti EXPRESSTRANS spol. s r.o. kde zistili, že takisto na prevádzke bola umiestnená 
reklama s nápisom DIESEL u nás najlacnejší a to v sume 39,50 Sk, pričom inšpektori  
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skontrolovali kontrolným nákupom či táto reklama zodpovedá i skutočnej cene. Pri nákupe 
dvoch litrov motorovej nafty za liter platili v súlade s reklamou cenu 39,50 Sk za liter. 

 
Z uvedených zistených skutočností potom Inšpekcia SOI v Banskej Bystrici začala 

správne konanie, nakoľko predmetnou kontrolou zistila, že došlo k porušeniu zákona  
č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Pod číslom konania R/0272/06/06 
zo dňa 21.06.2006 potom Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici uložil za porušenie § 3 ods. 2 
zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov účastníkovi konania 
AHOLD Retail Slovakia, a.s., Ivanská cesta 12, Bratislava pokutu vo výške 25.000,- Sk. Proti 
rozhodnutiu podal odvolanie žalobca AHOLD Retail Slovakia, a.s. dňa 10.07.2006 doručené 
na Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie dňa 13.07.2006 s tým, že bol toho názoru, že 
rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici bol porušený 
zákon, nakoľko zistený skutočný stav veci bol Inšpektorátom SOI nesprávne vyhodnotený, 
pretože podľa názoru žalobcu reklama spoločnosti AHOLD Retail Slovakia nebola klamlivá 
a nemohla uviesť do omylu osoby, ktorým bola určená a nemohla ani ovplyvniť ekonomické 
správanie týchto osôb. Slovenská obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave ako odvolací orgán zamietol odvolanie žalobcu a 
rozhodnutím inšpektorátu . Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 
Banskobystrický kraj potvrdil, pretože sa stotožnil s dôvodmi a s rozhodnutím 
prvostupi1ového správneho orgánu.  

 
Podľa ustanovenia §3 ods. 2 zákona o reklame nesmie byť klamlivá. 
 
Podľa § 45 ods. 1 zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, klamlivou 

reklamou je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, 
označenia pôvodu výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s podnikaním, ktorá uvádza 
do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a 
ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb, alebo ktorá 
poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťaži teľa alebo spotrebiteľa.  

 
Z inšpekčných záznamov súd mal preukázané, že inšpekcia SOI zistila klamlivé 

reklamné pútače, ktoré patrili spoločnosti žalobcu a na ktorých uvádzali "Hypernova tankuje 
naj lacnejšie- 2 km - NATURAL 95 za 39,20 Sk, UNI 91 za 39,20 Sk a DIESEL za 39,70 
Sk". V čase kontroly v ďalšej čerpacej stanici spoločnosti EXPRESSTRANS spol. s r.o., 
Sobôtka táto spoločnosť na svojom pútači uvádzala, že predáva motorovú naftu za cenu 
39,50- Sk, teda za cenu nižšiu ako bola v ponuke na prevádzke žalobcu spoločnosti AHOLD 
Retail Slovakia, a.s. Obe čerpacie stanice, motorovú naftu diesel predávali pre 
malospotrebiteľov t.j. aj pre bežného občana. Z uvedených dôvodov súd dospel k záveru, že 
žalovaný správne v zmysle zistených skutočností dospel k záveru, že žalobca porušil 
ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o reklame, nakoľko bežný spotrebiteľ pri reklame v tomto 
znení v snahe zaplatiť za motorovú naftu čo najmenej by si s najväčším predpokladom vybral 
na nákup motorovej nafty práve čerpaciu stanicu žalobcu. Takáto reklama podľa názoru súdu 
je spôsobilá ovplyvniť ekonomické správanie osôb, pretože je pochopiteľné, že každý 
spotrebiteľ pri značnej spotrebe motorovej nafty sa snaží nakúpiť si tieto pohonné hmoty za 
čo najnižšiu cenu. Takýmto spôsobom žalobca bol schopný poškodiť i konkurenčných  
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predajcov pohonných hmôt. Z rozhodnutia žalovaného vyplýva, že pokuta bola uložená 
žalobcovi len za jeden nepravdivý údaj a z toho dôvodu bola uložená i v primeranej výške. 

 
Podľa názoru súdu neobstojí tvrdenie žalobcu, že jeho reklama ponúkala priemere 

najlacnejšie produkty a z toho dôvodu bola pravdivá. Každý z jej produktov bol predávaný 
samostatne a do každého motorového vozidla, ktoré na čerpacej stanici tankuje je určený len 
jeden druh motorového paliva, ktorý si každý zákazník vyberie. Ak tankuje naftu diesel a má 
záujem ju zakúpiť za najnižšiu cenu tak potom preňho takáto reklama bude zrejme klamlivá, 
keď len o niekoľko sto metrov má možnosť si rovnaký produkt zakúpiť za nižšiu cenu.  

 
Z uvedených dôvodov i súd dospel k záveru, že žaloba žalobcu je nedôvodná a 

rozhodnutie správneho orgánu prvého i druhého stupi1a bolo vydané v súlade so zákonmi, 
pričom vychádzalo z dostatočne presne zisteného stavu veci. Súd preto žalobu zamietol.  

 
 
 

O trovách konania rozhodol podľa 250k ods. l O.s.p. a žalovanému trovy konania nepriznal, 
nakoľko žalobca bol v konaní neúspešný a žalovanému žiadne trovy konania nevznikli.  
 
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia, písomne, dvojmo na Krajský súd v Bratislave.  
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, 
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a 
čoho sa odvolateľ domáha.  
 
 

V Bratislave dňa, 24.6.2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky 

Valašíkovej a členiek senátu JUDr. Anny Peťovskej a JUDr. Nory Puchelovej v právnej veci 
žalobcu: AHOLD Retail Slovakia, Ivánska cesta 12,821 04 Bratislava, IČO 35818913, proti 
žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 
Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 30.1.2006  
č. R/0251/01/2005, takto  

 
r o z h o d o l: 

 
Súd žalobu z a m i e t a. 
 
Žalovanému súd náhradu trov konania nepriznáva. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
Žalobca sa žalobou zo dňa 27.3.2006, ktorá bola tunajšiemu súdu doručená dňa 

4.4.2006 domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 30.01.2006  
č. R/0251/01/2005, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu 
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj  
č. R/0251/0 1/2005 zo dňa 4.10.2005, ktorým bola žalobcovi uložená peňažná pokuta vo 
výške 100.000,- Sk. Týmto rozhodnutím bola žalobcovi uložená peňažná pokuta pre 
porušenie ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a/ zákona o reklame.  

 
Proti tomuto rozhodnutiu podal žalovaný odvolanie o ktorom bolo rozhodnuté 

rozhodnutím žalovaného Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave dňa 30.1.2006 tak, že odvolanie žalobcu zamietol 
a napadnuté rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie zo dňa 4.10.2005 
potvrdil. S odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že peňažná pokuta vo výške 100.000,- Sk 
bola žalobcovi uložená pre porušenie zákazu vyplývajúceho z ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a/ 
zákona o reklame.  

 
V čas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia oboch rozhodnutí a vrátenia veci 

žalovanému na ďalšie konanie.  
 
V žalobe uviedol, že podľa jeho názoru nebol dostatočným spôsobom zistený skutkový 

stav veci a že zo strany žalobcu nedošlo k porušeniu ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o reklame 
a teda mu nemohla byť ani uložená pokuta na základe tohto zákona. Ďalej upozornil na 
skutočnosť, že žalovaný porušil  
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ustanovenie § 57 ods. 2 správneho poriadku keď neupovedomil žalobcu o tom, že odvolanie 
spolu so spisovým materiálom predkladá na rozhodnutie o odvolaní nadriadenému 
správnemu orgánu.  

 
Žalovaný vo vyjadrení k žalobe zo dňa 5.6.2006 uviedol, že túto navrhuje v celom 

rozsahu zamietnuť. Uviedol, že skutkové zistenia zaznamenané v inšpekčnom zázname 
odôvodňujú začatie správneho konania vo veci porušenia zákazu sfonl1ulovaného 
v ustanovení § 3 ods. 4 písm. a/ zákona o reklame. Inšpektormi SOI bol presne zachytený 
nielen obsah predmetného oznamu ale aj spôsob jeho vyhotovenia a umiestnenie. Má za to, že 
obe napadnuté rozhodnutia boli vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného skutkového 
stavu v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci podľa 

ust. § 244 a nasl. O.s.p. preskúmal v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe napadnuté 
rozhodnutia ako i konanie, ktoré im predchádzalo podľa ust. druhej hlavy piatej časti O.s.p. a 
dospel k záveru, že obe napadnuté rozhodnutia boli vydané v súlade so zákonom.  

 
Súd rozhodoval v predmetnej veci podľa ust. § 250f ods. l O.s.p. bez nariadenia 

pojednávania rozsudkom, ktorý bol verejne vyhlásený dňa 4. 10.2007. Žalobca s takýmto 
postupom súhlasil vo svojom písomnom stanovisku zo dňa 2.5.2006 a u žalovaného sa takýto 
postup zo zákona predpokladal, nakoľko sa k výzve na vyjadrenie sa k prejednaniu veci bez 
nariadenia pojednávania podľa ust. § 2S0f ods. 2 O.s.p., ktorá mu bola doručená dňa 2.5.2006 
nevyjadril.  

 
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných 

prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, 
menia alebo zrušujú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb ako aj rozhodnutia, 
ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť dotknuté.  

 
Úlohou súdu v prejednávanej veci bolo preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného 

o uloženie pokuty pre porušenie povinností ustanovených zákonom č.147/2001 Z.z. 
o reklame   

 
Je nepochybné, že na konanie podľa zákona o reklame sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní. Podľa ustanovenia § 46 zákona o správnom konaní, rozhodnutie musí 
byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to 
príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a musí obsahovať 
predpísané náležitosti.  

 
Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté rozhodnutie 

je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, teda najmä s hmotnými a procesnými 
administratívnymi predpismi. V intenciách ustanovenia § 244 ods. l O.s.p. súd preskúmava aj 
zákonnosť postupu správneho orgánu, ktorým sa rozumie aktívna činnosť správneho orgánu 
podľa procesných a hmotnoprávnych noriem, ktorou sa realizuje právomoc stanovená 
zákonmi. V zákonom predpísanom postupe je správny orgán oprávnený a súčasne aj povinný 
vykonať úkony v priebehu konania a ukončiť ho vydaním rozhodnutia, ktoré má zákonom 
predpísané náležitosti ak sa na takéto konanie vzťahuje zákon o správnom konaní.  
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V prejednávanej veci súd z administratívneho spisu zistil, že inšpektori SOI vykonali 
dňa 19.4.2005 kontrolu v prevádzke Hypernova, oddelenie textilu, Ivánska cesta, Bratislava, 
ktorú prevádzkuje spoločnosť AHOLD Retail Slovakia, a.s., Ivánska cesta 12, Bratislava. 
Inšpektori v rámci kontroly zistili, že v ponuke pre spotrebiteľa sa nachádzala detská 
autosedačka nad ktorou visel oznam, ktorý informoval spotrebiteľa, že od 1.7.200S je 
povinnou výbavou auta detská autosedačka pre deti do 12 rokov. 

 
Uvedená informácia bola nepravdivá, nakoľko od 1.7.2005 nenadobudol účinnosť 

žiaden všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by záväzným spôsobom upravoval používať 
detskú autosedačku pri preprave detí do 12 rokov.  

 
Za zistený nedostatok a tým aj za preukázané porušenie zákona bola žalobcovi uložená 

pokuta rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 
Bratislavský kraj zo dňa 4.10.2005 č. R/0251/01/2005, vo výške 100.000,- Sk. O odvolaní 
voči tomuto rozhodnutiu rozhodol žalovaný Slovenská obchodná inšpekcia rozhodnutím  
č. R/0251/01/2005 zo dňa 30.1.2006 tak, že odvolanie žalobcu zamietol a napadnuté 
rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, pre 
Bratislavský kraj č. R/0251/01/2005 zo dňa 4.10.2005 potvrdil.  

 
Podľa ust. § 3 zákona č. 147/2001 Z.z. reklama musí byť v súlade s pravidlami 

hospodárskej súťaže a dobrými mravmi. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia reklama nesmie 
byť klamlivá a podľa ods. 3 reklama nesmie byť skrytá.  

 
Podľa ust. § 3 ods. 4 písm. a/ citovaného zákona, reklama nesmie zneužívať dôveru 

spotrebiteľa, nedostatok jeho skúseností alebo vedomostí.  
 
Z predloženého administratívneho spisu je nesporné, že inšpektormi SOI bolo presne a 

spoľahlivo zistené, že pri kontrole vykonanej dňa 19.4.2005 sa nachádzali v ponuke na predaj 
detské autosedačky nad ktorými visel oznam v znení "Vážení zákazníci nezabudnite, že od 
1.7.2005 povinná výbava Vášho auta detská autosedačka pre deti do ] 2 rokov". Uvedená 
informácia však nebola pravdivá, keďže od 1.7.2005 nenadobudol účinnosť žiaden všeobecne 
záväzný právny predpis, ktorý by ukladal povinnosť používať detskú autosedačku pri 
preprave detí do 12 rokov. Za zistený nedostatok napÍ6ajúci znaky reklamy zneužívajúcej 
dôveru spotrebiteľa a teda porušenie povinností vyplývajúcej z vyššie citovaného ustanovenia 
§ 3 ods. 4 zákona o reklame zodpovedá žalobca ako šírite!' predmetnej reklamy.  

 
Súd sa po preskúmaní oboch napadnutých správnych rozhodnutí stotožnil s názorom 

prvostupňového aj druhostupňového správneho orgánu a konštatoval, že skutkové zistenia 
zaznamenané v inšpekčnom zázname odôvod6ujú začatie správneho konania vo veci 
porušenia zákazu sformulovaného v § 3 ods. 4 písm. a/ zákona o reklame. Inšpektormi SOI 
bol presne zachytený nielen obsah predmetného oznamu ale aj spôsob jeho vyhotovenia a 
umiestnenie. Predmetné skutkové zistenia odôvodňujú postih žalobcu za porušenie ust. § 3 
ods. 4 písm. a/ zákona o reklame. Napadnuté rozhodnutie Ústredného inšpektorátu Slovenskej 
obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave č R/0251/01/2005 zo dňa 30.1.2006 ako aj 
rozhodnutie Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č R/0251/01/2005 
zo dňa 4.10.2005 boli vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného skutkového stavu  
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v súlade s platnými právnymi predpismi a preto Krajský súd rozhodol vo veci tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.  

 
Pre úplnosť je ešte potrebné uviesť, či je pravdou, že žalovaný nedodržal postup podľa 

ust. § 57 ods. 2 správneho poriadku, keď v lehote 30 dní neupovedomil účastníka konania 
(žalobcu) o predložení odvolania odvolaciemu správnemu orgánu.  

 
O trovách konania bolo rozhodnuté v súlade s ust. § 250k ods. 1 O.s.p. vzhľadom na 

neúspech žalobcu v konaní mu trovy konania neboli priznané.  
 
 

P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní prostredníctvom 
tunajšieho súdu písomne pričom odvolanie musí spĺňať náležitosti 
ustanovené v § 205 O.s.p. 
 
 

V Bratislave, dňa 4.10.2007 
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U Z N E S E N I E 
 
 
 
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: Athenas consulting, s.r.o.,  

so sídlom Internátna č. 2, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 35885 181 proti žalovanému: 
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, so sídlom Prievozská č. 32, 827 99 
Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. K/0271106/07 zo dňa 03.12.2007 takto  

 
r o z h o d o l 

 
 
I. Súd konanie zastavuje. 
 
II. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.  
 
Napadnutým rozhodnutím č. K/0271/06/07 zo dňa 03.12.2007 žalovaný odmietol 

odvolanie žalobcu a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej 
Bystrici pre Banskobystrický kraj č. K/0271/06/07 zo dňa 12.10.2007, ktorým bola žalobcovi 
uložená pokuta vo výške 50.000,-- Sk pre marenie, resp. sťažovanie výkonu kontroly, 
potvrdil.  

 
Proti uvedenému rozhodnutiu žalovaného podal žalobca žalobu zo dňa 05.02.2008, 

ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. K/0271/06/07 zo dňa 03.12.2007, 
vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie a náhrady trov konania.  

 
Žalovaný vo vyjadrení k žalobe zo dňa 25.02.2008 navrhol súdu žalobu žalobcu 

zamietnuť a žalobcovi nepriznať právo na náhľadu trov konania.  
 
Súd výzvou zo dňa 15.02.2008, ktorá bola žalobcovi doručená dňa 11.04.2008, vyzval 

žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za podanú žalobu vo výške 3.000,- Sk v lehote 10 dní 
odo dňa doručenia výzvy s poučením, že ak nebude poplatok v určenej lehote zaplatený súd 
konanie zastaví.  

 
výzvou zo dňa 17.03.2008, ktorá bola žalobcovi doručená rovnako 11.04.2008, súd 

vyzval žalobcu na predloženie plnej moci udelenej advokátovi v lehote 10 dní, podľa § 250a 
Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.S.P.). Súd vo výzve žalobcu poučil, že ak 
nepredloží plnú moc v určenej lehote, súd konanie zastaví podľa § 250d ods. 3 O.S.P.  

 
Podľa § 10 ods. l) zákona č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis 

z registra trestov "Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania 
alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote,  
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ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok 
nebol zaplatený v lehote, 5a) súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí 
byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve poplatníka na zaplatenie poplatku splatného 
podaním návrhu na začatie konania predtým, ako nariadi pojednávanie tak, aby lehota od 
zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania platobného rozkazu alebo rozhodnutia bez 
nariadenia pojednávania 5b) nebola dlhšia ako dva mesiace; túto lehotu môže predseda súdu 
z dôležitých dôvodov precítiť'."  

 
Pretože žalobca v určenej lehote nezaplatil súdny poplatok, hoci o následkoch jeho 

nezaplatenia bol súdom poučený, súd konanie podľa § 10 ods. l) zákona č. 71/1992 Z. z. 
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, zastavil.  

 
Podľa § 250d ods. 3 O.S.P. "Súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala 

oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť 
predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie 
súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený 
podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je 
prípustné. "  

 
Pretože žalobca v určenej lehote nepredložil plnú moc, súd konanie podľa § 250d ods. 3 

O.S.P. zastavil aj z dôvodu, že žalobca nepredložil plnú moc udelenú advokátovi na svoje 
zastupovanie v tomto konaní.  

 
O trovách konania súd rozhodol podľa § 246c a § 146 ods. 1 písm. c) O.S.P. podľa 

ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak 
konanie bolo zastavené.  

 
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné 

podať' písomne v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia v dvoch vyhotoveniach cestou 
krajského súdu na Najvyšší súd SR. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach  
(§ 42 ods. 3 O.S.P.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa 
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa 
odvolateľ domáha.  

 
 
Banská Bystrica dňa 24.6.2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Edity 

Bakošovej a členiek senátu JUDr. Almy Peťovskej a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej 
veci žalobcu: B.O.F., a.s., Miletičova 1, Bratislava, IČO: 31318045, proti žalovanému:  
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava, 
v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: P/556/1/2003 zo dňa  
5. septembra 2005. takto  
 

r o z h o d o l : 
 

Súd žalobu z a m i e t a 
 

Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva. 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

 
Včas podanou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 9.11.2005 sa žalobca domáhal 

preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 5.9.2005, č.: P/556/1/2003, ktorým 
žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj zo dňa 16.4.2004 
pod č.: P/556/1/2003, ktorým bola žalobcovi podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. 
o ochrane spotrebiteľa uložená pokuta vo výške 70.000,- Sk pre porušenie ust. § 8 ods. 1 
zákona č. 634/1992 Zb. spočívajúce v klamaní spotrebiteľa uvádzaním nepravdivého údaju 
o úrovni nákupných podmienok, týkajúcich sa uzatvorenia leasingovej zmluvy - nepravdivý 
údaj o výške ročnej percentuálnej miere nákladov v uzatvorenej zmluve č. 112520 zo dňa 
1.2.2002, v zmluve č. 510098 zo dňa 18.7.2003 a v zmluve č. 510078 zo dňa 12.7.2003.  

 
Žalobca nezákonnosť napadnutého rozhodnutia dôvodí tým, že v obidvoch napadnutých 

rozhodnutiach príslušné správne orgány nesprávne a v rozpore so zákonom tvrdia, že žalobca 
klamal spotrebiteľa uvádzaním nesprávnej ročnej percentuálnej miery nákladov (ďalej len 
"RPMN"). Žalobca má za to, že vo všetkých lízingových zmluvách kontrolovaných 
inšpektormi SOI bola uvedená správna ročná percentuálna miera nákladov a vypočítaná 
v súlade so znením zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, pričom presný 
spôsob výpočtu percentuálnej miery nákladov spolu s konkrétnym vymenovaním položiek 
zahrnutých do výpočtu uvádza žalobca v materiáloch poskytovaných klientom pred uzavretím 
lízingovej zmluvy (poskytnuté inšpektorom pri výkone kontroly). Spotrebiteľ teda mal 
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k dispozícii informáciu o výške ročnej percentuálnej miery nákladov, a tiež o presnom 
spôsobe jej výpočtu, vrátane jednotlivých položiek a ich dosadenia do vzorca a potom ani 
nemožno hovoriť o naplnení skutkovej podstaty klamania spotrebiteľa, keď žalobca pred 
spotrebiteľom nič nezamlčal, poskytol mu všetky premenné, ktoré do vzorca dosadil a 
informoval ho o znení zákona. Pri výpočte RPMN žalobca postupoval podľa 'ustanovení 
obsiahnutých v prílohe k zákonu č. 258/2001 Z.z. nasledovne:  

1. ako premennú F - budúca hodnota podľa § 2 písm. c/ (i keď uvedené ustanovenie 
nehovorí o budúcej hodnote, ale o celkových nákladoch spotrebiteľa spojených so 
spotrebiteľským úverom, čo vnáša pochybnosti o tom, čo mal zákonodarca uvedeným 
v úmysle, najmä ak neznáma r - ročná percentuálna miera nákladov odkazuje v prílohe 
zákona na rovnaké ustanovenie, čo spochybňuje správnosť akejkoľvek aplikácie 
ustanovení prílohy k zákonu. Štátny orgán za daných okolností ani nemôže 
sankcionovať plnenie, či neplnenie takých zákonných povinností, ktoré nemožno 
presne určiť a odvodiť zo znenia právneho predpisu, pretože tento je nejasný a 
zmätočný a z rovnakého dôvodu nemôže štát žiadať dodržiavanie podmienok, ktoré 
sám nie je schopný zadefinovať);  

2. ako premennú P - súčasná hodnota, obstarávacia hodnota predmetu lízingu, na ktorého 
poskytnutie získa lízingový nájomca právo podľa lízingovej zmluvy a ktorú lízingovej 
spoločnosť uhradí dodávateľovi;  

3. ako premennú T - dobu trvania splácania lízingovej ceny. Ako jednotku času žalobca 
použil rok, hoci v tomto prípade je zákon tiež nejasný a neurčuje akú jednotku má 
povinný subjekt použiť, rovnako by pri rešpektovaní zákona bolo možné použiť 
mesiac či deň. Tu žalobca poukazuje na nepresnosť zákona a tým nejasné vymedzenie 
povinností, ktoré od žalobcu štát žiada dodržiavať.  

 
Žalobca má za to, že na základe tohto postupu vypočítal RPMN v súlade so zákonom a 

nijako jeho ustanovenia neprekročil, teda ním určená výška RPMN je správna a naopak, 
výpočet RP MN, ktorý vykonali v zápise z kontroly dňa 1.8.2003 inšpektori SOI považuje 
žalobca za nesprávny a právnemu poriadku odporujúci.  

 
Ďalej žalobca v žalobe namieta, že správne orgány sa ani nevysporiadali s námietkou 

žalobcu, že uvedením ročnej percentuálnej miery nákladov v žiadnom prípade nemôže dôjsť 
k naplneniu skutkovej podstaty klamania spotrebiteľa, keďže ročná percentuálna miera 
nákladov nie je údajom o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni 
nákupných podmienok vo vzťahu k poskytovaniu finančného lízingu.  

 
Žalobca naďalej zotrváva na svojom tvrdení uvádzanom už v správnom konaní, že totiž 

neexistuje súvislosť medzi uvedením RPMN v akejkoľvek výške a údajmi o skutočných 
vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných podmienok vo vzťahu 
k predmetu činnosti žalobcu a teda, že v danom prípade by nikdy nemohlo dôjsť k naplneniu 
skutkovej podstaty klamania spotrebiteľa tak ako je uvedené vo výroku napadnutého 
rozhodnutia a to bez ohľadu na správnosť, či nesprávnosť výpočtu RPMN.  

 
Žalobca namieta aj všeobecne aplikáciu ustanovení zákona č. 258/2001 Z.z. 

o spotrebiteľských úveroch a o povinnosti uvádzať ročnú percentuálnu mieru nákladov na 
ním uzatvárané lízingové zmluvy, pričom žalobca zároveň poukazuje na to, že svojim 
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klientom neposkytuje finančné prostriedky a ne uzatvára zmluvy o úvere, pričom o odloženej 
platbe sa v prípade lízingu tiež nedá hovoriť, keďže klient sa stane vlastníkom predmetu 
lízingu až po zaplatení všetkých lízingových splátok a po zaplatení kúpnej ceny na konci 
lízingu, teda bezo sporu tu nejde o odloženú platbu, ale o platbu vopred.  

 
Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k žalobe zo dňa 26.5.2006 navrhol túto ako 

bezdôvodnú zamietnuť, považujúc napadnuté rozhodnutia za vecne správne, vydané v súlade 
so zákonom a po náležitom zistení skutkového stavu, naďalej poukazujúc na pochybenie 
žalobcu zistené inšpektormi SOI a totiž, že žalobca pri výpočte RPMN započítaval do vzorca 
pre výpočet RPMN aj sumu, ktorú zaplatil spotrebiteľ sám, zo svojich finančných 
prostriedkov atak sám prispel na kúpu veci. Teda žalobca takto zarátal do výpočtu RPMN aj 
sumu, ktorú spotrebiteľovi vôbec na nákup predmetu lízingovej zmluvy neposkytol a s takto 
prirátanou sumou, ktorú uhradil spotrebiteľ sám, vypočítal žalobca ročnú mieru nákladov. 
Túto čiastku však zásadne nemožno považovať za poskytnutý úver od žalobcu, pretože túto 
sumu spotrebiteľ zaplatil v hotovosti z vlastných finančných prostriedkov ihneď pri podpise 
zmluvy, nie je požičaná od žalobcu a teda žalobca z nej ani nemôže vypočítavať RPMN a tak 
spotrebiteľovi vypočítať mieru nákladov z jeho vlastných peňazí, ale len zo sumy 
spotrebiteľovi skutočne poskytnutej.  

 
Žalobca sa pochybenia dopustil tiež v tom, že do vzorca premennej P dosadil súčasnú 

hodnotu, obstarávaciu hodnotu predmetu lízingu, na ktorého poskytnutie získa lízingový 
nájomca právo podľa lízingovej zmluvy a ktorú spoločnosť uhradí dodávateľovi. Pritom však 
premenná P neobsahuje obstarávaciu' hodnotu predmetu lízingu, ale nominálnu hodnotu 
lízingu, t.j. výšku poskytovanej sumy na predmet lízingu.  

 
Neobstoja ani námietky žalobcu, že nie je jasný úmysel zákonodarcu, keď zákon jasne 

stanovuje podmienky pri dosádzaní premenných do vzorca. RPMN bez pochýb je údajom 
o skutočných vlastnostiach služby, je to údaj, ktorý má byt' vypočítaný predpísaným 
spôsobom, podľa zákona, a ktorý reprezentuje náklady, ktoré vzniknú spotrebiteľovi 
v súvislosti s poskytovaním úveru. Vzorec na výpočet RPMN uvedený v prílohe zákona  
č. 258/2001 Z.z. je platný, pokiaľ je platný aj samotný zákon o spotrebiteľských úveroch, bol 
platný i v čase vykonania kontroly inšpektormi SOI a potom bolo bez akýchkoľvek 
pochybnosti nutné, aby žalobca podľa tohto vzorca a zákona postupoval. Ako bolo 
inšpektormi SOI zistené, žalobca sa týmto neriadil a v roku 2003 pri výpočte RPMN 
nepostupoval správne. Na tejto skutočnosti nič nemôže zmeniť ani stanovisko Ministerstva 
hospodárstva SR k pripravovanej novele predmetného zákona.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci podľa  

§ 244 a nasl. O.s.p., preskúmal v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe napadnuté 
rozhodnutia ako i konanie, ktoré týmto predchádzalo, podľa ustanovení druhej hlavy piatej 
časti O.s.p. a dospel k záveru, že obidve napadnuté rozhodnutia boli vydané v súlade so 
zákonom.  

 
Súd rozhodol vo veci v zmysle ust. § 250f ods. l O.s.p. bez nariadenia pojednávania 

rozsudkom, ktorý bol verejne vyhlásený dňa 22. marca 2007, nakoľko žalobca s takýmto 
postupom súhlasil a u žalovaného sa takýto postup zo zákona predpokladal, pretože sa  
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k výzve na vyjadrenie sa k prejednaniu veci bez nariadenia pojednávania nevyjadril  
(§ 250f ods. 2 O.s.p.).  

 
V správnom súdnictve súdy preskúmavajú na základe žalôb alebo opravných prostriedkov 

zákonnosť postupu a rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo 
zrušujú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutia, ktorými 
práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byt' dotknuté. 

 
Úlohou súdu v danej veci bolo preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného o uložení 

pokuty pre porušenie ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa 
v znení neskorších zmien a doplnkov, spočívajúce v porušení zákazu predávajúcim klamať 
spotrebiteľa uvádzaním nepravdivého údaju o úrovni nákupných podmienok týkajúcich sa 
uzatvorenia leasingovej zmluvy - nepravdivý údaj o výške ročnej percentuálnej miere 
nákladov.  

 
Ako z predloženého administratívneho spisu súd zistil, dňa 1.8.2003 vykonali inšpektori 

SOI kontrolu v spoločnosti B.O.F., a.s., Miletičova 1, Bratislava, keď v rámci kontroly zistili, 
že spoločnosť v prípade uzatvorených leasingových zmlúv so spotrebiteľom uviedla 
nepravdivé údaje o výške ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN), a to konkrétne 
v zmluve č. 112520 zo dňa 1.2.2002 bola uvedená výška RPMN 2,4273 %, pričom 
v skutočnosti predstavuje 5,87 %, v zmluve č. 510098 zo dI1a 18.7.2003 bola uvedená výška 
5,1716%, pričom v skutočnosti RPMN predstavuje 6,3% a v zmluve č. 510078 zo dňa 
12.7.2003 bola uvedená výška RPMN 2,3344%, pričom v skutočnosti RPMN predstavuje 
5,6%.  

 
Týmto konaním v uvedených prípadoch spoločnosť porušila zákaz klamať spotrebiteľa 

uvádzaním nepravdivých údajov o úrovni nákupných podmienok v súvislosti s poskytovaním 
služby - leasing výrobku. Na základe tohto bolo žalobcovi oznámené začatie správneho 
konania a následne majúc za to, že protiprávny skutkový stav bol zo strany SOI spoľahlivo 
preukázaný, čo svojim vyjadrením zo dňa 19.1.2004 kontrolovaná spoločnosť ani 
nespochybnila, keď správny orgán neakceptoval námietku spoločnosti, že RPMN nie je 
údajom o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb, alebo úrovni nákupných 
podmienok vo vzťahu k poskytovaniu finančného leasingu. Predmetom leasingovej zmluvy je 
zmluva o prenájme s následnou kúpou veci (predmetu zmluvy), z čoho jednoznačne vyplýva, 
že RPMN je jednou z položiek rozhodujúcich pre stanovenie úrovne nákupných podmienok 
predmetu leasingovej zmluvy. Spôsob výpočtu RPMN je daný v prílohe zákona č. 258/2001 
Z.z. o spotrebiteľských úveroch a v zmysle tohto zákonom určeného výpočtu RPMN spôsob, 
ktorý použila spoločnosť v predmetných zmluvách nie je podľa názoru správneho orgánu 
správny. Z týchto uvedených dôvodov bola potom žalobcovi citovaným rozhodnutím podľa  
§ 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 zb. uložená pokuta vo výške 70.000,- Sk.  

 
Vo včas podanom odvolaní žalobca voči prvostupňovému rozhodnutiu vzniesol námietky 

obsahovo zhodné s dôvodmi žaloby ako sú vyššie uvedené a o jeho odvolaní rozhodol 
žalovaný dňa 5.9.2005 tak, že odvolanie žalobcu zamietol a ako vecne správne potvrdil 
prvostupi1ové rozhodnutie Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj 
stotoži1ujúc sa s právnym názorom i závermi z kontroly vyplynúcich, keď v odvolacom 
konaní nebol zistený žiaden dôvod pre zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.  
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V danom prípade potom súd po preskúmaní oboch napadnutých správnych rozhodnutí dospel 
k záveru, že žaloba nie je dôvodná, keď sa plne stotožnil s názorom ako prvostupňového tak i 
druhostupi1ového správneho orgánu, že totiž žalobca porušil zákaz predávajúceho spočívajúci 
v klamaní spotrebiteľa uvádzaním nepravdivého údaju o úrovni nákupných podmienok 
týkajúcich sa leasingových zmlúv - nepravdivý údaj o výške ročnej percentuálnej miere 
nákladov, tak ako tieto vyplynuli z kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 1.8.2003 
v spoločnosti B.O.F., a.s., keď v prípade predmetných zmlúv bolo bez pochybnosti zistené, že 
žalobcom použitý spôsob výpočtu RPMN bol v rozpore so zákonom. Súd sa nemohol 
stotožniť ani s názorom žalobcu o nejasnosti zámeru zákonodarcu v podobe premennej F a 
predmetnej T a tým, že štátny orgán ani nemôže sankcionovať plnenie, či neplnenie takých 
zákonných povinností, ktoré nemožno presne určiť a odvodiť zo znenia právneho predpisu a z 
rovnakého dôvodu ani štát nemôže žiadať dodržiavanie podmienok, ktoré sám nie je schopný 
zadefinovať a to ani v prípade, že vzorec na výpočet RPMN obsiahnutý v prílohe zákona  
č. 258/2001 Z.z. nie je zhodný so vzorcom uvedeným v prílohe smernice 98/7/EC, ktorou sa 
dopĺňa smernica 87/1 02/EEC. Tento vzorec napriek tomuto je platný, pokiaľ je platný i 
zákon o spotrebiteľských úveroch a potom spoločnosť žalobcu musela tento vzorec 
rešpektovať a v praxi správne aplikovať, čo v prípade troch predmetných zmlúv, a to zmluvy 
č. 112520 zo dňa 10/.2.2002, č. 510098 zo dňa 18.7.2003 a č. 510078 zo dňa 12.7.2003, ako 
to bolo kontrolou vykonanou inšpektormi SOI dňa 1.8.2003 zistené, dodržané nebolo.  
 

 
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené dôvody súd nevzhliadol žalobu dôvodnou a túto 

podľa § 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.  
 

 
O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. a žalobcovi náhradu trov 

konania nepriznal, keď tento bol v konaní neúspešný.  
 

 
 
P o u č e nie:  Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia, písomne, dvojmo na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského 
súdu v Bratislave.  

 
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, 
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho 
sa odvolateľ domáha.  

 
 
V Bratislave, dňa 22. marca 2007 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu 

JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky 
Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: B.O.F., a. s . Miletičova 1, Bratislava, proti 
žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievoz ská č. 32, o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.P/556/1/2003 zo dňa 5.9.2005, na odvolanie 
žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 S 373/2005-53 zo dňa 22. 
marca 2007, takto  

 
r o z h o d o l 

 
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu 
v Bratislave č. k. 1 S 373/2005-53 zo dňa 22. marca 2007 potvrdzuje.  

 
Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.  

 
O d ô v o d n e n i e: 

 
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu žalobcu, 

ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.P/556/1/2003 
zo dňa 5.9.2005, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil 
prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Bratislave pre Bratislavský kraj zo dňa 16.4.2004 pod č.P/556/1/2003, ktorým bola 
žalobcovi podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa uložená 
pokuta vo výške 70.000,- Sk pre porušenie § 8 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. 
spočívajúce v klamaní spotrebiteľa uvádzaním nepravdivého údaju o úrovni 
nákupných podmienok, týkajúcich sa uzatvorenia leasingovej zmluvy - nepravdivý 
údaj o výške ročnej percentuálnej miere nákladov v uzatvorenej zmluve č. 112520 zo 
dňa 1.2.2002, v zmluve č. 510098 zo dňa 18.7.2003 a v zmluve č. 510078 zo dňa 
12.7.2003.  

 
V odôvodnení sa stotožnil s názorom žalovaného, že zo strany žalobcu  

došlo k porušeniu zákazu predávajúceho uvádzať nepravdivé údaje - spočívajúce 
v klamaní spotrebiteľa uV3dzaním nepravdivého údaju o úrovni nákupných 
podmienok týkajúcich sa leasingových zmlúv - nepravdivý údaj o výške ročnej 
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percentuálnej miere nákladov, tak ako tieto vyplynuli z kontroly vykonanej 
inšpektormi SOI dňa 1.8.2003 v spoločnosti žalobcu, keď v prípade predmetných 
zmlúv bolo bez pochybností zistené, že žalobcom použitý spôsob výpočtu RPMN bol 
v rozpore so zákonom.  

 
Krajský súd sa nestotožnil s názorom žalobcu o nejasnosti zámeru 

zákonodarcu v podobe plemennej F premennej T a s tvrdením 2alobcu, že štátny 
orgán ani nemôže sankcionovať plnenie, či neplnenie takých zákonných povinností, 
ktoré nemožno ani presne určiť a odvodiť zo znenia právneho predpisu a 
z rovnakého dôvodu ani štát nemôže žiadať dodržanie podmienok, ktoré sám nie je 
schopný zadefinovať a to ani v prípade, že vzorec na výpočet RPMN obsiahnutý 
v prílohe zákona č. 258/2001Z.z. nie je zhodný so vzorcom uvedeným v prílohe 
smernice 98/7/EC, ktorou sa dopĺňa smernica 87/102/EC.  

 
Podľa krajského súdu tento vzorec je platný, a pokiaľ je platný i zákon 

o spotrebiteľských úveroch, potom spoločnosť žalobcu musela tento vzorec 
rešpektovať a v praxi správne aplikovať, čo v prípade troch predmetných zmlúv, ako 
bolo kontrolou inšpektormi SOI zistené, dodržané nebolo.  

 
Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie domáhajúc 

sa jeho zmeny a zrušenia rozhodnutia žalovaného ako aj rozhodnutia správneho 
orgánu prvého stupňa a vrátenia veci na ďalšie konanie. Zotrval na svojich 
námietkach, že vo všetkých leasingových zmluvách, kontrolovaných inšpektormi SOI 
bola uvedená správna ročná percentuálna miera nákladov vypočítaná v súlade so 
znením zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch.  

 
Žalobca namietal, že krajský súd sa nijako nevysporiadal s námietkou žalobcu 

o neprípustnosti aplikácie ustanovení zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských 
úveroch a teda ani povinnosť uvádzať RPMN na leasingové zmluvy.  

 
Poukázal na to, že sa krajský súd sa nevysporiadal s námietkou žalobcu, že 

uvedením ročnej percentuálnej miery nákladov v žiadnom prípade nemôže dôjsť 
k naplneniu skutkovej podstaty klamania spotrebiteľa uvedenej v § 8 ods. 1 zákona 
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, keďže ročná percentuálna miera nákladov nie 
je údajom o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni 
nákupných podmienok vo vzťahu k poskytovaniu finančného leasingu. Žalobca 
opätovne tvrdil, že uvedením RPMN nemožno klamať spotrebiteľa uvádzaním 
nepravdivého údaju o úrovni nákupných podmienok, pretože vzorec na výpočet 
RPMN je chybný (hoci platný) a aj výsledky, ktoré jeho použitím vzniknú sú chybné a 
teda nemôžu byť pravdivým údajom o úrovni nákupných podmienok.  

 
Žalobca uviedol, že nepolemizuje s platnosťou vzorca uvedeného v zákone 

iba tvrdí, že výsledky dané jeho použitím, nemožno vzhľadom na principiálnu a 
zákonom stanovenú nesprávnosť považovať za pravdivé údaje o vlastnostiach 
služieb poskytovaných žalobcom.  

 
Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.  
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Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) 

preskúmal vec podľa § 250ja ods. 3 OSP a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu 
nemožno priznať úspech.  

 
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných 

prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy (§ 244 ods. 1 
OSP).  

V zmysle ustanovení druhej hlavy piatej časti OSP sa postupuje v prípadoch, 
v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená 
rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť 
tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 1 OSP).  

 
Podľa § 3 ods. 1 zák. č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu  

vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 128/2002 Z.z."), orgánom kontroly 
vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a 
rozhodovacej činnosti je nezávislá.  

 
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia je 

orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 
republiky. Je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet v kapitole 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Člení sa na 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave (ďalej 
len "ústredný inšpektorát") a jemu podriadené inšpektoráty Slovenskej obchodnej 
inšpekcie (ďalej len "inšpektorát"), a to:  
 
a) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 
Bratislavský kraj,  
b) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,  
c)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky 
kraj,  
d) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  
e) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,  
f) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický 
kraj,  
g) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský 
kraj,  
h) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický 
kraj.  

 
Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 128/2002 Z. z. inšpektorát je v správnom konaní 

orgánom prvého stupňa.  
 
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. (účinného do 30.6.2004) nikto 

nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, 
nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané údaje alebo zamlčať údaje  
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o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných 
podmienok.  

 
Zákon č. 258/2001 Z.z o spotrebiteľských úveroch (účinný do 30.6.2006),  

v § 1 ods. 1 vymedzuje predmet zákona a súčasne v ods. 2 a 3 citovaného zákona 
taxatívne vymenováva zmluvy, na ktoré sa jeho úprava nevzťahuje.  
 

Podľa § 1 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch tento zákon upravuje 
niektoré podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených 
s poskytovaním spotrebiteľského úveru a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.  

 
Podľa § 1 ods. 2 zákon sa nevzťahuje na zmluvy 
 

a) o poskytnutí úveru 1) na účely nadobudnutia existujúcich alebo projektovaných 
nehnuteľností, dodatočné alebo ďalšie stavebné úpravy dokončených stavieb a ich 
údržbu,  
 
b) o nájme, 2) ktoré nezabezpečujú prevod vlastníckeho práva na nájomcu, 
 
c) o poskytnutí úveru bez platby úroku a poplatkov, ktoré zabezpečujú splatenie 
úveru jednou splátkou,  
 
d) o poskytnutí úveru do hodnoty v Sk zodpovedajúcej 200 EUR a nad hodnotu v Sk 
zodpovedajúcu 20 000 EUR; ak je na rovnaký účel uzavretých viac zmlúv 
o spotrebiteľskom úvere, súhrn všetkých zmlúv o spotrebiteľskom úvere sa považuje 
za jediný spotrebiteľský úver,  
 
e) na ktorých základe sa vyžaduje, že spotrebiteľ úver splatí v lehote nepresahujúcej 
tri mesiace alebo maximálne štyrmi splátkami v lehote nepresahujúcej 12 mesiacov,  
 
f) o sústavnom poskytovaní služieb, za ktoré spotrebiteľ platí počas ich poskytovania 
v splátkach.  

 
Zákon sa ďalej nevzťahuje na úver formou preddavku na bežný účet 

poskytnutý bankou iným spôsobom ako na kreditné karty (ods. 3).  
 
Z ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch vyplýva, že 

zákon upravuje podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených 
s poskytovaním spotrebiteľského úveru a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.  
V § 1 ods. 2 písm. b/ zákona sa uvádza, že predmetný zákon sa nevzťahuje na 
zmluvy o nájme, ktoré nezabezpečujú prevod vlastníckeho práva na nájomcu.  

 
Nebolo sporným, že predmetná zmluva takýto nájom veci s dohodnutým 

právom kúpy prenajatej veci po splatení sumy, ktorá bola poskytnutá žalobcom na 
predmet zmluvy, v splátkach, zabezpečuje.  
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V zmysle citovaných ustanovení zákona, leasingová zmluva, Je zmluvou, na 

ktorú sa citovaný zákon vzťahuje.  
 
Zákon o ochrane spotrebiteľa ustanovuje niektoré podmienky podnikania 

významné pre ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto podmienok je zákaz klamať 
spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov (podľa § 8 ods. 1 zákona č. 634/1992 
Zb.) o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných 
podmienok, v danom prípade o úrovni nákupných podmienok pri poskytovaní služby. 

Žalobca poskytol spotrebiteľský úver, ktorým sa v zmysle § 2  ods. a) zákona 
rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy 
o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky alebo inej právnej forme , 
preto bolo potrebné na predmetné zmluvy aplikovať zákon č. 258/2001 Z.z., o výške 
RPMN ( § 4 ods. g) h) i) zákona). Predmetom leasingovej zmluvy je zmluva 
o prenájme s následnou kúpou veci predmetu zmluvy po splatený sumy, ktorá bola 
poskytnutá žalobcom na predmet zmluvy po splátkach, z čoho jednoznačne vyplýva, 
že RPMN je jednou z položiek rozhodujúcich pre stanovenie úrovne nákupných 
podmienok predmetu leasingovej zmluvy. 

 
Podľa § 2 písm. d) zákon a ročnou percentuálnou mierou nákladov je 

sadzba, ktorá sa aplikuje na výpočet podľa prílohy tohto zákona  z hodnoty celkových 
nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom a výšky poskytnutého 
spotrebiteľského úveru. 

 
Spôsob výpočtu RPMN je daný v prílohe č. 1 zákona č. 258/2001 Z. z. 

o spotrebiteľských úveroch nasledovne. 
 
E 

r ≈ T-tá odmocnina –- - 1 
             P 
 
Význam symbolov: 
 
r – neznáma, ktorá vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov podľa § 2 písm. c),  
 
F – budúca hodnota podľa § 2  písm. c) 
 
P – súčasná hodnota, t.j. nominálna hodnota poskytnutého spotrebiteľského úveru,  
 
T – časové obdobie splácania spotrebiteľského úveru. 
 
Poznámky: 
 
a) Ročná percentuálna miera poplatkov  má byť vypočítaná v čase, keď sa uzatvára 
zmluva. Výpočet sa vykoná za predpokladu, že zmluva o spotrebiteľskom úvere bude 
platná na dohodnuté obdobie a že veriteľ a spotrebiteľ splnia svoje povinnosti podľa 
podmienok a k dohodnutým termínom. 
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b) V prípade úverových zmlúv obsahujúcich klauzuly povoľujúce zmeny úrokovej 
miery a poplatkov obsiahnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ale 
nekvalifikovateľné v čase keď sa počítala, ročná percentuálna miera nákladov sa 
bude počítať na základe predpoklad, že úrok a iné poplatky zostanú stabilné a budú 
platiť  do konca platnosti úverovej zmluvy. 
 
c) Všeobecne platí rovnica medzi výškou spotrebiteľských úverov a výškou splátok 
a úrokov. Výšky finančných prostriedkov poskytnutých alebo uhrádzaných 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán v rôznych lehotách sa nemusia nevyhnutne rovnať 
a nemusia byť nevyhnutne zaplatené k rovnakým dňom splatnosti.  
 
d) Dňom poskytnutia prvého spotrebiteľského úveru je deň, v ktorom sú pre 
spotrebiteľa disponibilné úverové prostriedky prvého spotrebiteľského úveru alebo 
v ktorom mu bol dodaný tovar, alebo poskytnutá  služba.  
 
e) Lehoty, ktoré sa používajú pri výpočte, sa vyjadrujú na päť desatinných miest. Za 
rok sa považuje 365 dní alebo 365,25 dňa, alebo (pri priestupných rokoch) 366 dní, 
52 týždňov alebo 12 rovnakých mesiacov. Za rovnaký mesiac sa považuje 30,41666 
dňa, t. j. 365/12.  
 
f) Výsledok výpočtu bude zaokrúhlený s presnosťou aspoň na jedno desatinné 
miesto. Pri zaokrúhľovaní na konkrétny počet desatinných miest platí toto pravidlo: 
ak sa hodnota číslice na desatinnom mieste nasledujúcom za desatinným miestom, 
na ktoré sa zaokrúhľuje, rovná 5 alebo je väčšia, potom sa k číslici na danom 
desatinnom mieste pripočíta jednotka.  

 
Z pripojeného administratívneho spisu odvolací súd zistil, že dňa 1.8.2003 

vykonali inšpektori SOI v spoločnosti žalobcu kontrolu, v rámci ktorej zistili, že 
žalobca v prípade uzatvorených leasingových zmlúv so spotrebiteľom uviedol 
nepravdivý údaj o výške ročnej percentuálnej miere nákladov (konkrétne v zmluve  
č. 112520 zo dňa 1.2.2002 sa uvádza výška RPMN 2,4273%, pričom v skutočnosti 
RPMN predstavuje 5,87%. V zmluve č. 510098 zo dňa 18.7.2003 sa uvádza výška 
RPMN 5,1716%, pričom v skutočnosti RPMN predstavuje 6,3%. V zmluve č. 510078 
zo dňa 12.7.2003 je uvedená výška RPMN 2,3344%, pričom v skutočnosti RPMN 
predstavuje 5,6 %.  

 
V uvedených prípadoch žalobca porušil zákaz klamať spotrebiteľa uvádzaním 

nepravdivých údajov o úrovni nákupných podmienok v súvislosti s poskytovaním 
služby - leasingu výrobku, na základe čoho prvostupňový správny orgán - 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský 
kraj vydal dňa 7.1.2004 oznámenie o začatí správneho konania v zmysle § 18 ods. 2 
Správneho poriadku a § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom žalobca 
bol poučený o možnosti vyjadriť sa k zisteným nedostatkom, ktorú aj využil.  

 
Konanie žalobcu posúdil prvostupňový správny orgán ako porušenie zákona 

o ochrane spotrebiteľa - § 8 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa a uložil  
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v správnom konaní žalobcovi rozhodnutím zo dňa 16.4.2004 pokutu vo výške 
70.000,- Sk, ktorú sumu je žalobca povinný zaplatiť do 15 dní od právoplatnosti tohto 
rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet 
Štátnej pokladnice.  

 
Žalovaný správny orgán ako správny orgán druhého stupňa rozhodnutím  

zo dňa 5.9.2005 pod č.: P/556/1/2003 odvolanie žalobcu odmietol a rozhodnutie 
prvostupňového správneho orgánu potvrdil. Žalovaný neakceptoval námietky 
žalobcu uvedené v jeho odvolaní a vzhľadom na spoľahlivo zistený skutkový stav a 
správnu aplikáciu zákona prvostupňové rozhodnutie potvrdil.  

 
V predmetnej veci je potrebné predostrieť, že predmetom odvolacieho konania 

bol rozsudok krajského súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcu proti 
rozhodnutiu žalovaného, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného č.P/556/1/2003  zo dňa 5.9.2005, (ktorým žalovaný zamietol odvolanie 
žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 
inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj zo dňa 16.4.2004 pod 
č.P/556/1/2003, ktorým bola žalobcovi podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. 
o ochrane spotrebiteľa uložená pokuta vo výške 70.000,- Sk pre porušenie § 8 ods. 1 
zákona č. 634/1992 Zb.), preto primárne v medziach odvolania Najvyšší súd 
Slovenskej republiky ako súd odvolací preskúmal rozsudok krajského súdu ako aj 
konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania skúmal aj 
napadnuté rozhodnutie žalovaného, najmä z toho pohľadu, či sa krajský súd 
vysporiadal so všetkými námietkami žalobcu uplatnenými v žalobe a z takto 
vymedzeného rozsahu či správne posúdil zákonnosť a správnosť napadnutého 
rozhodnutia.  

 
Podľa odvolacieho súdu sa krajský súd podrobne zaoberal všetkými 

žalobnými námietkami, ktoré sú totožné s námietkami odvolacími a dospel 
k správnemu záveru, že žalovaný ako aj prvostupňový správny orgán dospeli 
k správnemu záveru, že žalobca porušil zákaz klamať spotrebiteľa uvádzaním 
nepravdivého údaju o úrovni nákupných podmienok (nepravdivého údaju o výške 
ročnej percentuálnej miere nákladov), týkajúcich sa uzatvorenia predmetných 
leasingových zmlúv.  

 
Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení a zisteného skutkového 

stavu odvolací súd dospel k záveru, že žalobcovi sa nepodarilo vyvrátiť tvrdenie 
žalovaného, že žalobca pri výpočte RPMN započítal do vzorca pre výpočet RPMN aj 
sumu, ktorú zaplatil spotrebiteľ sám zo svojich finančných prostriedkov, a tak prispel 
sám na kúpu veci, teda, že žalobca takto zarátal do výpočtu RPMN aj sumu, ktorú 
spotrebiteľovi vôbec na kúpu predmetu leasingovej zmluvy neposkytol a s takto 
prirátanou sumou, ktorú uhradil sám spotrebiteľ, vypočíta I ročnú mieru nákladov, 
teda v rozpore s prílohou 1 zákona č. 258/2001 Z.Z.  

 
Žalobca teda v rozpore so spôsobom výpočtu RPMN do vzorca premennej P 

dosadil súčasnú hodnotu, obstarávaciu hodnotu predmetu leasingu, na ktorého  
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poskytnutie získa leasingový nájomca právo podľa leasingovej zmluvy a ktorú 
spoločnosť uhradí dodávateľovi. Pritom však premenná P neobsahuje obstarávaciu 
hodnotu leasingu, ale nominálnu hodnotu leasingu, 1. j. výšku poskytnutej sumy na 
predmet leasingu.  

 
Podstatné pre posúdenie správnosti výpočtu RPMN bolo zistenie žalovaného, 

že žalobca nominálnu hodnotu spotrebiteľského úveru nestanovil správne.  
 
S námietkou žalobcu, že RPMN nie je údajom o skutočných vlastnostiach 

výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných podmienok vo vzťahu 
k poskytovaniu finančného leasingu, sa odvolací súd nestotožnil.  

 
RPMN je podľa odvolacieho súdu údajom o skutočných vlastnostiach služby, 

je to údaj, ktorý má byť vypočítaný spôsobom stanoveným podľa prílohy zákona  
č. 258/2001 Z.z. a ktorý bezpochyby reprezentuje náklady, ktoré vzniknú 
spotrebiteľovi v súvislosti s poskytovaním úveru. Je jedným z hlavných údajov 
o službe poskytnutia leasingu.  
 

Námietku žalobcu podľa ktorej sa na ním uzatvorené zmluvy nevzťahuje 
zákon o spotrebiteľských úveroch považoval odvolací súd za nedôvodnú. Zmluvy 
o prenájme s následnou kúpou veci, ktoré žalobca uzatváral so spotrebiteľom nie sú 
podľa odvolacieho súdu vylúčené z pôsobnosti zákona o spotrebiteľských úveroch. 
Z ustanovenia § 1 ods. 2 písm. b) zákona o spotrebiteľských úveroch vyplýva, že 
predmetný zákon sa nevzťahuje na zmluvy o nájme, ktoré nezabezpečujú prevod 
vlastníckeho práva na nájomcu. Z obsahu administratívneho spisu však vyplynulo, 
že predmetné zmluvy takýto prevod vlastníckeho práva zabezpečovali, preto 
uvedenú námietku žalobcu odvolací súd vyhodnotil za nedôvodnú.  
 

K námietke žalobcu, ktorý uvádzal, že vzorec pre výpočet RPMN je chybný a 
vo svojich tvrdeniach sa opiera o názor Ministerstva hospodárstva SR, (vyjadrený 
v pripomienkovom konaní k pripravovanej novele zákona o spotrebiteľských 
úveroch), odvolací súd považuje za dôležité zdôrazniť, že na vyjadrený názor 
ministerstva nebolo možné prihliadnuť, vzhľadom na platnosť vzorca pre výpočet 
RPMN uvedenom v prílohe platného zákona a spotrebiteľských úveroch v čase 
rozhodovania prvostupňového správneho orgánu, pričom vyjadrený názor nemení 
nič na skutkových podkladoch, z ktorých vychádzal správny orgán, a to že v roku 
2003 žalobca nepostupoval správne pri výpočte RPMN (t. j. podľa vzorca na výpočet 
RPMN uvedenom v prílohe zákona o spotrebiteľských úveroch).  
 

Preto v postupe krajského súdu, ktorý si osvojil názor žalovaného, ktorý za 
nedodržanie zákonných povinností uvedených v 8 ods. 1, písm. b) zákona 
o ochrane spotrebiteľa s poukazom na § 8 ods.1 a ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z. 
ktorého právomoc je daná zákonom o ochrane spotrebiteľa, uložil žalobcovi pokutu 
podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, a to na základe spoľahlivo zisteného 
skutkového stavu veci v správnom konaní, z ktorého bolo potrebné vychádzať, 
nezistil odvolací súd žiadne pochybenie.  
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Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že 
námietky žalobcu vznesené v odvolaní nie sú opodstatnené. Preto stotožniac sa 
s právnym posúdením veci krajským súdom uvedeným i v odôvodnení napadnutého 
rozsudku, na ktoré v podrobnostiach poukazuje, napadnutý rozsudok Krajského 
súdu v Bratislave podľa § 219 O. s. p potvrdil.  
 

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O. s. p a  
§ 142 ods. 1 O. s. p s poukazom na § 246c veta prvá O. s. p a § 250k ods. 1 O. s. p, 
nakoľko žalobca v odvolacom konaní úspech nemal, súd mu náhradu trov 
odvolacieho konania nepriznal.  
 
 
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku nie je prístupný o pravný prostriedok. 
 
 
V Bratislave, d ňa 26.februára 2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery 
Hrnčárovej a sudcov JUDr. Evy Vaškovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: 
Jozef Babinec, Jesenského 258/6, Považská Bystrica právne zast. JUDr. Mariánom 
Karasekom, advokátom, Janka Kráľa 601, Ladce proti žalovanej: Slovenská obchodná 
inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, 
Prievozská 32, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného  
č. P/0237/03/2007 zo dňa 4.12.2007 takto  

 
 

rozhodol: 
 
 
Súd žalobu z a m i e t a. 
 
Žalobcovi sa náhrada trov konania nepriznáva.  
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 

Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného zo dňa 4.12.2007, ktorým zmenil prvostupňové rozhodnutie a navrhol ho zrušiť a 
vec vrátiť na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím bol ukrátený na svojom práve žiadať 
náhradu vzniknutej škody a rozhodnutie bolo vydané na základe nesprávneho právneho 
posúdenia veci a žalovaný nebol vecne príslušný rozhodovať. Mobilný telefón prevzal a 
v lehote 30 dní oznámil spotrebiteľke neuznanie reklamácie, pretože nešlo o vadu výrobku, 
ale o poruchu spôsobenú nedodržaním záručných podmienok a tým bol jeho postup v súlade 
so zák. č. 634/92 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Občiansky zákonník ani 
zákon v čase uplatnenej reklamácie nemali ustanovenia o platení nákladov pri zistení vady 
veci z titulu porušenia záručných podmienok a keďže v danom prípade nebola jeho 
zodpovednosť uznaná, jednalo sa o neoprávnené uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady 
predanej veci. Za tieto vady nie je zodpovedný a spotrebiteľovi nevznikajú voči nemu žiadne 
práva a to ani právo na bezplatné vybavenie reklamácie. Náklady spojené s diagnostikou 
poruchy a prepravovanie sú v tomto prípade kryté právami spotrebiteľa zo zodpovednosti za 
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vady tovaru, pre neho predstavujú škodu na majetku a má nárok na náhradu vzniknutej škody. 
Pre uplatnenie škody sú splnené zákonné podmienky a to protiprávny úkon spotrebiteľky 
(porušenie záručných podmienok), škoda a príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a 
škodou. Zaplatenie škody podľa Občianskeho zákonníka nemôže preskúmať žalovaná, 
pretože to nespadá do jej kompetencie a z toho dôvodu nebola oprávnená vo veci konať.  

 
Žalovaná vo vyjadrení k žalobe uviedla, že žiada žalobu zamietnuť ako nedôvodnú.  
 

Pri kontrole žalobcu k 31.7.2007 bolo zistené, že účtoval náklady spojené s uplatnením 
reklamácie, čím porušil ust. § 6 ods. 3 zákona. Prvostupňový orgán mu uložil pokutu vo 
výške 50.000,- Sk a v odvolacom konaní došlo k zmene vo výške pokuty. Žalobca porušil 
ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a o tom rozhodovala žalovaná v rámci svojej 
kompetencie. Diagnostika a doprava je súčasťou reklamačného konania a predpokladom 
vybavenia reklamácie, pretože predávajúci bez diagnostiky nemôže zistiť, či sa jedná 
o poruchu z výrobného procesu alebo zavinenú spotrebiteľom. Spotrebiteľka u žalobcu riadne 
reklamovala mobilný telefón a skutočnosť, že žalobca posúdil reklamáciu ako 
neopodstatnenú, ho neoprávňuje účtovať si náklady v súvislosti s vybavením reklamácie. 
V právomoci žalobcu je spôsob riešenia reklamácie, ale je v rozpore s dobrými mravmi a 
vžitými tradíciami bežnými v obchodnom styku, aby spotrebiteľ znášal náklady 
predávajúceho, spojené s riešením reklamácie. Námietky žalobcu, že zo strany spotrebiteľky 
išlo o zneužitie práva na reklamáciu, nepovažuje za dôvodné, pretože spotrebiteľka v čase 
uplatnenia reklamácie nemohla vedieť, čím sú poruchy mobilu spôsobené. Uplatnenie 
reklamácie má byt' pre spotrebiteľa bezplatné, pretože tento len realizuje oprávnenie uplatniť 
si zodpovednosť za vady výrobku a zaplatenie nákladov reklamácie spotrebiteľom je 
v rozpore s dobrými mravmi. Skutkový stav bol zistený spoľahlivo a vec bola správne právne 
posúdená.  

 
Krajský súd postupom podľa § 247 a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie a 

konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu dôvodov žaloby a dospel k záveru, že napadnuté 
rozhodnutie je v súlade so zákonom a žalobu ako nedôvodnú podľa § 250j ods. l O.s.p. 
zamietol.  

 
Podľa § 6 ods. 3 zák. č. 634/92 Zb. v znení neskorších predpisov predávajúci nesmie 

konať v rozpore s dobrými mravmi. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely tohto 
zákona rozumie konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami a ktoré vykazuje zjavné 
znaky diskriminácie alebo vybočenia z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku a 
poskytovaní služby, alebo môže privodiť ujmu účastníkovi obchodného vzťahu pri 
nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe a pri ktorom sa využíva najmä 
omyl, lesť, vyhrážka, výrazná nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody.  

 
Podľa § 19 ods. 4 zák. č. 634/92 Zb. v znení neskorších predpisov predávajúci alebo 

ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch 
pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. 
Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má 
spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.  
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Podľa § 24 ods. 1 zák. č. 634/92 Zb. v znení neskorších predpisov za porušenie 
povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu 
predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 
pokutu až do výšky 2.000.000,- Sk. Za opakované porušenie Povinnosti v priebehu jedného 
roka možno ukladať pokutu až do výšky 5 000 000,- Sk.  

 
Predmetom preskúmania je rozhodnutie žalovaného, ktorým zmenil prvostupňové 

rozhodnutie tak, že znížil výšku pokuty z 50.000,- Sk na 15.000,- Sk. Krajský súd 
z administratívneho spisu zistil, že u žalobcu bola vykonaná kontrola so zameraním na 
riešenie spotrebiteľskej reklamácie. Spotrebiteľka Ďuricová reklamovala mobilný telefón a 
žalobca reklamáciu vybavil neuznaním z dôvodu porušenia záručných podmienok dňa 
28.6.2007. Vydanie mobilného telefónu podmienil žalobca zaplatením nákladov spojených 
s uplatnením reklamácie za diagnostiku a prepravu v sume 508,- Sk a spotrebiteľke telefón 
vydal až po zaplatení nákladov. Správne orgány posúdili konanie žalobcu ako porušenie 
povinnosti v zmysle § 6 ods. 3 zákona a podľa § 24 ods. 1 zákona mu uložili pokutu. Žalobca 
namietal v žalobe kompetentnosť správnych orgánov a poukazoval na zákonnosť uplatnenia 
škody. Po preskúmaní krajský súd dospel k záveru, že správne orgány dostatočne a spoľahlivo 
zistili skutkový stav a vyvodili z neho správny právny záver. V danom prípade spotrebiteľka 
uplatnila zákonné právo na reklamáciu, ktorú žalobca v zákonnej lehote vybavil neuznaním a 
v rámci reklamačného konania dosiahol od spotrebiteľky zaplatenie nákladov na diagnostiku 
a prepravu, keďže bez zaplatenia nákladov jej mobilný telefón odmietol vydať. Správne 
orgány vykonali u žalobcu kontrolu uvedeného reklamačného konania v zmysle § 22 zákona, 
kde je výslovne uvedená ich kompetencia a z toho dôvodu je námietka žalobcu právne 
irelevantná. Zaplatenie nákladov nemožno podľa názoru súdu oddeliť od samotného 
reklamačného konania a posudzovať len ako náhradu škody podľa Občianskeho zákonníka 
s tým, že o uvedenom súkromnoprávnom vzťahu správne orgány nie sú príslušné rozhodovať. 
Ide o subjektívny výklad žalobcu, ktorý súd neakceptuje. Krajský súd zdôrazňuje, že uplatniť 
reklamáciu môže každý spotrebiteľ' ako zákonné právo a v zmysle § 19 ods. 4 zákon 
predpokladá aj odborné posúdenie vady (diagnostiku a s tým spojenú prepravu tovaru), 
pričom nevyplýva zo zákona, že každá reklamácia musí byť oprávnená alebo dôvodná, ale 
môže skončiť aj odmietnutím reklamácie. Pri posudzovaní dôvodnosti úhrady nákladov 
reklamácie spotrebiteľom je potrebné vychádzať z toho, že zákon to neupravuje, podľa 
vžitých tradícií náklady reklamácie znáša predávajúci a preto konanie žalobcu v danom 
prípade je v rozpore s dobrými mravmi. Podľa názoru krajského súdu je však potrebné 
vychádzať z ust. § 1 ods. 1 zákona, v ktorom je upravený predmet a rozsah zákonnej úpravy 
ako stanovenie podmienok podnikania významných pre ochranu spotrebiteľa, z čoho možno 
vyvodiť záver, že reklamačné konanie je súčasť podnikania s cieľom ochrany spotrebiteľa, čo 
vylučuje, aby náklady reklamácie znášal spotrebiteľ. Z týchto dôvodov krajský súd sa 
stotožnil s právnym záverom správnych orgánov a žalobu ako nedôvodnú zamietol.  

 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 2S0k ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešnému 

žalobcovi náhradu nepriznal.  
 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho 
doručenia, písomne, cestou tunajšieho krajského súdu na Najvyšší súd 
Slovenskej republiky.  
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Podľa § 42 ods. 3 a § 205 ods. 1 O.s.p. pokiaľ zákon pre podanie 
určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti musí byť z podania zjavné, 
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a 
musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným 
počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde 
a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak 
účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví 
kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach 
(§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom 
rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu 
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.  
 
 

V Trenčíne, dňa 23. apríla 2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama 

Pohančeníka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Milana Moravu, v právnej 
veci žalobcu: BATAX, spol. s r.o., Rovinka 34, zastúpený: JUDr. Marta Michálková, 
advokátka, Župné námestie 3, Bratislava, proti žalovanému: Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia žalovaného č. P/872/1/2003 zo dňa 07.01.2005, takto  

 
r o z h o d o l: 

 
Krajský súd v Bratislave napadnuté rozhodnutie žalovaného č. P/872/1/2003 zo dňa 

07.01.2005 v spojení s rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/872/1/2003  zo dňa 03.05.2004 m en í v časti výšky 
uloženej peňažnej pokuty tak, že žalobca je povinný zaplatiť pokutu vo výške 25.000,- Sk.  

 
Žalobcovi sa nepriznáva náhrada trov konania.  
 

O d ô v o d n e n i e 
 
Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 04.03.2005 sa žalobca domáhal preskúmania 

zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/872/1/2003 zo dňa 07.01.2005, ktorým bolo 
odvolanie žalobcu zamietnuté, prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu SOI v Bratislave pre 
Bratislavský kraj zo dňa 03.05.2004 uložení pokuty žalobcovi v sume 150.000,- Sk pre 
porušenie § 3 ods. l písm. b/ zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ZOS) potvrdené a zároveň zaviazal žalobcu zaplatiť pokutu vo výške 
150.000,- Sk do 15 dní od doručenia druhostupňového rozhodnutia. Žalobca navrhol zrušiť 
rozhodnutia správnych orgánov oboch stupňov a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie.  

 
Žalobca v žalobe uviedol, že dňa 23.07.2003 inšpektori SOI odobrali na čerpacej 

stanici pohonných hmôt BATAX, Rovinka 34, ktorú prevádzkoval žalobca, vzorky 
predávaných 4 druhov pohonných motorových látok za účelom posúdenia zhody týchto 
vzoriek s technickými požiadavkami na predmetné výrobky. Na základe laboratórnych 
analýz bolo potom zistené, že žalobca špecifikované pohonné hmoty predával v kvalite, ktorá 
nie je v súlade s požiadavkami ustanovenými osobitnými predpismi. Žalobca uviedol, že 
odvolací orgán porušil povinnosť vyplývajúcu mu z § 59 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., keďže 
bol povinný preskúmať napadnuté prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu. V oznámení 
o začatí konania správny orgán neuviedol výšku postihu, ktorú mieni žalobcovi v rozhodnutí  
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uložiť. Žalobca nebol poučený ani o tom, v akej výške mu môže byt' pokuta uložená a aké 
hľadiská sú relevantné pre určenie výšky postihu. Výrok prvostupňového rozhodnutia 
o uložení pokuty nie je odôvodnený v súlade s požiadavkou ust. § 24 ods. 6 ZOS. 
V odôvodnení absentuje kvalifikácia charakteru protiprávneho konania ako aj závažnosti 
zisteného nedostatku. S otázkou následkov protiprávneho konania sa správny orgán 
nezaoberal presvedčivo. Odôvodnenie výšky postihu nemá oporu v žiadnom relevantnom 
podklade, preto je výrok o určení pokuty nepreskúmateľné. Žalovaný správny orgán sa podľa 
žalobcu vôbec nevysporiadal s nedostatkami prvostupňového rozhodnutia. V danom prípade 
bol podľa žalobcu aplikovaný nesprávny právny predpis. Predmetné výrobky boli v čase 
odberu určenými výrobkami, ako to vyplýva z Opatrenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len ÚNMS) č. 177/2003 Z.z. o zaradení výrobkov 
medzi určené výrobky, ktorých právne vzťahy upravuje zákon č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon č. 264/1999 Z.z.), ktorý je lex specialis voči ZOS. V tejto súvislosti žalobca zdôraznil, 
že normy STN sú záväzné len pre prípady, že v nich stanovené požiadavky na výrobky sa 
týkajú určených výrobkov, pre ktoré platí režim zákona č. 264/1999 Z.z .. Preto je podľa 
žalobcu irelevantné aplikovanie § 3 ods. 1 písm. bl ZOS. Ak teda záver správneho orgánu 
spočíval v tom, že bol zistený predaj nafty nezodpovedajúcej STN EN 590, išlo evidentne 
o nezhodne určené výrobky a prípadný postih bolo možné uložiť len podľa zákona  
č. 264/1999 Z.z .. Záver správnych orgánov, že v dôsledku spaľovania nekvalitných 
pohonných hmôt mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku spotrebiteľa a životného prostredia, 
označil žalobca za odborne a právne nepodloženú domnienku. Žalovaný správny orgán podľa 
žalobcu neodstránil ani nedostatok prvostupňového rozhodnutia v odôvodnení výšky postihu, 
ktoré je podľa neho nepresvedčivé a preto je rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok 
dôvodov. Žalobca sa domnieva, že žalovaným správnym orgánom nebola rešpektovaná 
zásada uvedená v § 3 ods. 4 správneho poriadku. V prílohe žaloby predložil rozhodnutia 
z internetovej stránky SOI, ktoré sa týkali rovnakých prípadov, pričom uložená pokuta 
v týchto prípadoch bola 3x nižšia, ako v prípade pokuty uloženej za rovnaký nedostatok 
žalobcovi.  

 
Žalovaný v písomnom vyjadrení k obsahu žaloby uviedol, že tvrdenia žalobcu 

o porušení povinnosti vyplývajúcej z § 59 ods. l správneho poriadku žalovaným správnym 
orgánom, pokladá za neopodstatnené. V predmetnom oznámení o začatí správneho konania 
správny orgán dostatočne vymedzil protiprávne konanie tak, aby bolo zrejmé, v akej veci 
začal konanie. K určeniu konkrétnej výšky postihu dochádza až v priebehu správneho 
konania, kedy správny orgán až na základe správneho uváženia pri rešpektovaní zmyslu a 
účelu zákona dospeje k stanoveniu výšky pokuty. K výške pokuty uviedol, že táto bola 
uložená na základe presne a spoľahlivo zisteného skutkového stavu. K nesprávnej právnej 
kvalifikácii protiprávneho konania uvádza, že zo znenia § 3 ods. l písm. b/ ZOS, za ktorého 
porušenie je žalobca sankcionovaný, vyplýva, že predávajúci je povinný predávať výrobky 
v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi. Z odkazu č. 51 v § 3 ods. 1 písm. bl cit. zákona 
vyplýva, že takýmto osobitným predpisom je zákon č. 264/1999 Z.z .. Uvedený zákon  
v § 7 ods. 1 uvádza, že "zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná okrem 
prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon, alebo iný technický predpis. Odkaz na 
slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná sa uvádza priamo v technickom 
predpise". Technickým predpisom v zmysle § 4 zákona o zhode môže byť aj Opatrenie  
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ÚNMS SR. V čase odberu vzoriek boli "motorový benzín" a "stredné ropné frakcie", kam 
patrí i motorová nafta zaradené medzi určené výrobky s postupom posudzovania zhody 
určeným v prílohe č. l predmetného Opatrenia. Žalovaný má za to, že z formulácie 
požiadaviek uvedených pod poradovým číslom 1 a 5 v prílohe citovaného Opatrenia vyplýva, 
že tento predpis odkazuje na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná. Podľa 
žalovaného kontrola bola vykonaná u predávajúceho, správne konanie bolo začaté proti 
predávajúcemu, pokuta bola uložená predávajúcemu za porušenie ustanovenia, ktoré ukladá 
povinnosť predávajúcemu. Vzhľadom na tieto skutočnosti je irelevantné poukazovať na to, že 
prípadný postih bolo možné uložiť len podľa zákona č. 264/1999 Z.z .. V predmetných 
konaniach sa nejednalo o právach a povinnostiach výrobcu ( a už vôbec nie výrobcu a 
dovozcu), ale o povinnostiach predávajúceho, ktoré mu vyplývajú zo ZOS "autonómne" od 
povinností výrobcu. Čo sa týka odôvodnenia výšky postihu žalovaný zastáva názor, že 
vzhľadom na povahu skutkových zistení a možné následky pre spotrebiteľa, ktoré sú 
dostatočne konkretizované v odôvodnení, nemožno hovoriť o neprimeranosti pokuty, pričom 
z odôvodnenia výšky uloženého postihu je zrejmý charakter protiprávneho konania, ktorý 
v prípade vzorky motorovej nafty č. 3042 nevyhovel STN EN 590 v bode vzplanutia. Čo sa 
týka následkov protiprávneho konania, v prípade porušenia povinnosti podľa ZOS ide 
o ohrozovacie správne delikty. K naplneniu ich skutkovej podstate stačí zistiť, že v dôsledku 
porušenia povinnosti zodpovednou osobou došlo k ohrozeniu práv spotrebiteľa chránených 
týmto zákonom. Vznik tejto poruchy preto nie je obligatórnym znakom jeho skutkovej 
podstaty.  

 
Záverom žalovaný navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť, nakoľko napadnuté 

rozhodnutie považoval za vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného skutkového stavu 
a v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci (§ 246 

ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe  
(§ 249 ods. 2 O.s.p.), ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo a dospel k záveru, že 
rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím je potrebné podľa § 250j 
ods. 5 O.s.p. v časti týkajúcej sa výšky pokuty zmeniť.  

 
Z obsahu pripojeného administratívneho spisu žalovaného vyplynulo, že dňa 

23.07.2003 vykonali inšpektori Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj v Bratislave kontrolu 
čerpacej stanice BAT AX, Rovinka 34, pri ktorej bol vykonaný odber 4 vzoriek pohonných 
hmôt, ktoré boli následne zaslané na vykonanie analýzy skúšobnému laboratóriu palív a 
mazív Bel/NOVAMANN International, s.r.o. .. Podľa záverov protokolu o skúškach  
č. 127/2003 analyzovaná vzorka motorovej nafty č. 3042 nevyhovela v kvalitatívnom 
parametri "bod vzplanutia" ( stanovená minimálna hodnota nad 55°C, vykonanou analýzou 
zistená hodnota 47°C). Na základe uvedeného správny orgán prvého stupňa listom  
z 16.02.2004 oznámil žalobcovi začatie správneho konania o uložení postihu podľa § 24 ods. 
1 ZOS. K oznámeniu o začatí správneho konania sa žalobca k dôvodu konania vyjadril listom 
zo dňa 03.03.2004, v ktorom žiadal o vykonanie kontrolného stanovenia archivovanej vzorky 
motorovej nafty v prítomnosti jeho pracovníkov a takisto o stanovenie skúšky plynovej 
chromatografie. Svoje vyjadrenie ešte doplnil listom zo dňa 03.03.2004, kde namietol, že 
norma STN 656064 použitá pre stanovenie kvalitatívneho parametra "bod vzplanutia" bola  
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v čase analýzy vzorky neplatná. Inšpektorát SOI preskúma podkladový materiál v predmetnej 
veci a dospel k záveru, že protiprávny stav bol spoľahlivo preukázaný a konštatoval, že 
žalobcom opísaný postup, týkajúci sa prepravy pohonných hmôt od výrobcu až po 
skladovanie v podzemných nádržiach čerpacej stanice, je z hľadiska určenia jeho 
zodpovednosti za zistené porušenie zákona irelevantný. Rozhodnutím zo dňa 03.05.2004 
správny orgán prvého stupňa rozhodol o uložení pokuty žalobcovi vo výške 150.000,- Sk pre 
porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky v predpísanej kvalite v zmysle § 3 ods. 
1 písm. b/ ZOS. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že kvalitatívny parameter "bod 
vzplanutia" u vzorky motorovej nafty bol stanovený podľa platnej normy STN ISO 2719 
(656064) "Ropné výrobky a mazadlá", stanovenie bodu vzplanutia v uzatvorenom tégliku 
podľa Penského-Martensa, v norme predpísanou referenčnou metódou. Táto norma je 
uvedená medzi citovanými normami v preambule STN EN 590 (656506) "Motorové palivá, 
motorové nafty, požiadavky a skúšobné metódy". Správny orgán prvého stupňa neakceptoval 
dôkazné a iné návrhy žalobcu a uviedol, že pri určovaní výšky postihu zohľadnil charakter a 
závažnosť zisteného nedostatku, ako aj jeho následky spočívajúce v reálnom nebezpečenstve 
ohrozenia majetku spotrebiteľov predajom výrobkov nespĺňajúcich stanovené kvalitatívne 
požiadavky, ako aj možnosti ohrozenia životného prostredia v dôsledku spaľovania 
pohonných látok nezodpovedajúcich príslušnej norme.  

 
Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol zistený dôvod na zmenu napadnutého 

rozhodnutia.  
 
Žalovaný uviedol, že vzorky boli odobraté a zapečatené predpísaným spôsobom a 

s neporušenými plombami dodané do skúšobného laboratória. V podanom odvolaní žalobca 
neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za 
zistené nedostatky. Doba od odobratia vzoriek po ich analýzu ani skladovanie vzoriek 
nemohlo ovplyvniť ich kvalitu, pretože skladovanie vzoriek v samostatnej tmavej miestnosti 
s prirodzenou a nútenou cirkuláciou vzduchu vylučuje negatívne pôsobenie poveternostných 
vplyvov a prístupu vonkajších znečisťujúcich kontaminantov, ktoré by mohli vyvolať 
chemické zmeny, resp. znehodnotenie vzoriek, naviac, ak ide o materiály s požiadavkou na 
relatívne dlhé záručné lehoty.  

 
Žalovaný ďalej uviedol, že čo sa týka otázky normy na meranie bodu vzplanutia 

motorovej nafty, označenie STN 656064 je slovenský triediaci pre rovnaký STN EN 22719 aj 
STN ISO 2719. Je pravdou, že STN EN 22719 na stanovenie bodu vzplanutia platila do 
31.08.2003 a od 01.09.2003 platí STN EN ISO 2719, ktorá v máji vyšla v slovenskom jazyku 
a nahradila anglickú verziu platnú od 01.09.2003. Pri revíziách v slovenských technických 
noriem, ktoré prebiehajú v súlade s revíziami európskych noriem sa používa ten istý triediaci 
znak, ktorým je v danom prípade 656064. Pravou však je, že podstata stanovenia bodu 
vzplanutia a prístroj na jeho stanovenie sú v normách STN EN 22719(656064) a STN EN 
ISO 2719 (656064) rovnaké, čo znamená, že bod vzplanutia bol určený vždy aktuálnym, 
nezmeneným a správnym postupom a prístrojmi. Z toho vyplýva, že bod vzplanutia bol 
zistený správne a jeho hodnota je nenapadnuteľná  

 
Rozhodnutím č. P/872/1/03 zo dňa 07.01.2005 žalovaný potvrdil prvostupňové 

rozhodnutie Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj a za porušenie povinnosti uvedenej  
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v § 3 ods. 1 písm. b/ ZOS uložil ža10bcovi povinnosť zaplatiť pokutu vo výške 150.000,- Sk 
do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

 
Podľa § 244 ods. 1 O.s.p. v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo 

opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej 
správy. Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté 
rozhodnutie je v súlade so správnym poriadkom SR, t.j. najmä s hmotnými a procesnými 
administratívnymi predpismi. V intenciách § 244 ods. 1 O.s.p. súd preskúmava aj zákonnosť 
postupu správneho orgánu, ktorým sa vo všeobecnosti rozumie aktívna činnosť správneho 
orgánu podľa procesných a hmotnoprávnych noriem, ktorou realizuje právomoc stanovenú 
zákonmi. V zákonom predpísanom postupe je správny orgán oprávnený a súčasne aj povinný 
vykonať úkony v priebehu konania a ukončiť ho vydaním rozhodnutia, ktoré má zákonom 
predpísané náležitosti, ak sa na takéto konanie vzťahuje zákon o správnom konaní.  

 
Podľa § 3 ods. 1 písm. b/ ZOS predávajúci je povinný predávať výrobky a poskytovať 

služby v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej kvalite; ak kvalita nie je 
predpísaná alebo ustanovená osobitným predpisom, môže predávajúci predávať výrobky 
v inej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely v kvalite. Bežnou 
kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitnými predpismi a výrobok alebo 
služba nevykazuje zjavné vady, na ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľa upozorniť. 
Podľa ods. 2 povinnosti podľa ods. 1 písm. bl sa vzťahujú aj na výrobcu, dovozcu a 
dodávateľa výrobkov a služieb, ak osobitný predpis neustanovuje inak.  

 
Podľa § 4 zákona o zhode technický predpis na účely tohto zákona je všeobecne 

záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky, ktorých 
dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho používaní, alebo ktorý zakazuje 
alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku.  

 
Podľa § 7 ods. 1 cit. zákona zhoda so slovenskými technickými normami je 

dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický 
predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo 
v technickom predpise. Slovenské technické normy citované v technických predpisoch sa 
vyhotovujú v štátnom jazyku a sú verejne prístupné podľa § 6 ods. 3 písm. i/ a ods. 10.  

 
Podľa § 9 ods. 1 cit. zákona určené výrobky sú také výrobky, ktoré predstavujú 

zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú 
ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 ods. 1 písm. hl a posudzovanie zhody podľa 
§ 12, ak nie sú určené osobitným predpisom. Podľa ods. 2 určené výrobky sa nesmú uviesť na 
trh, ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi.  

 
Orgány SOI pri realizácii svojich kompetencií orientovaných predovšetkým na 

ochranu práv spotrebiteľov sami rozhodujú o tom, voči ktorým subjektom na trhu 
(podliehajúcim dohľadu) zamerajú kontrolu dodržiavania ich zákonných povinností. V danom 
prípade sa orgány SOI zamerali na kontrolu povinností predávajúceho pri predaji pohonných 
hmôt spotrebiteľom na čerpacej stanici, z pohľadu dodržiavania kvality týchto výrobkov 
vyžadovanej osobitnými predpismi. Hoci výrobca rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje  
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kvalitu pohonných hmôt, vo vzťahu k spotrebiteľovi ako kupujúcemu pri predaji tejto 
komodity vystupuje ako predávajúci žalobca. Činnosť žalobcu napĺňa všetky znaky 
podnikania, pretože ide o sústavnú činnosť vykonávanú samostatne žalobcom, v jeho 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. ZOS ustanovuje ako 
zodpovednú osobu za kvalitu výrobku nielen predávajúceho, ale aj výrobcu, kým zákon  
č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o zhode) ustanovuje ako zodpovednú osobu len 
výrobcu (predávajúceho iba vtedy, ak výrobcu nemožno identifikovať). Pokiaľ teda správne 
orgány na základe výsledkov kontroly vykonanej u žalobu postihovali nedodržanie povinností 
predávajúceho podľa cit. ust. § 3 ods. 1 písm. b/ ZOS, postupovali v súlade so zákonom a 
konali s vecne legitimovaným subjektom. Vzhľadom na uvedené je irelevantné poukazovať 
na to, že prípadný postih bolo možné uložiť len podľa zákona č. 264/1999 Z.z. 
V predmetnom konaní sa nejednalo o právach a povinnostiach výrobcu ale o povinnostiach 
predávajúceho. Z vyššie uvedených dôvodov bolo potrebné urobiť záver, že zvolený postup 
žalovaného v správnom konaní bol v naznačenom smere zákonný.  

 
Pri posudzovaní otázky, či tá technická požiadavka, ktorej nesplnenie správne orgány 

sankcionovali (bod vzplanutia), bola platne ustanovená ako právna povinnosť predávajúceho 
(žalobcu), sa súd stotožnil so žalovaným a konštatoval, že povinnosťou žalobcu bolo 
predávať motorovú naftu s bodom vzplanutia minimálne 55°C, v kvalite ustanovenej 
osobitnými predpismi. Je nesporné, že zákon o zhode, ktorý je jedným z osobitných 
predpisov ustanovujúcich kvalitu výrobkov, ktoré je v zmysle § 3 ods. 1 písm. b/ ZOS 
predávajúci povinný dodržiavať, vyžaduje zhodu výrobku so slovenskými technickými 
normami iba v prípade, ak ich dodržiavanie vyžaduje zákon o zhode alebo iný technický 
predpis, pričom odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza 
priamo v technickom predpise. Takýmto technickým predpisom bolo v danom prípade 
opatrenie ÚNMS č. 177/2003 Z.z., ktoré zaradilo motorovú naftu medzi určené výrobky, ktoré 
predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo 
odstránenie sú ustanovené technické požiadavky. Z uvedeného opatrenia vyplynula pre 
každého prevádzkovateľa čerpacej stanice povinnosť, aby motorová nafta skutočne mala 
vlastnosti ustanovené v STN EN 590, vrátane požiadavky na bod vzplanutia. Technická 
požiadavka na bod vzplanutia motorovej nafty, ktorý má byť podľa STN EN 590 minimálne 
55°C, podľa protokolu o skúškach vystaveného skúšobným laboratóriom nebola dodržaná. Aj 
keď skúšobné laboratórium nebolo v relevantnom čase akreditované na posudzovanie tejto 
technickej požiadavky, považoval súd vzhľadom na použitú metódu skutkové zistenie 
laboratória o kvalite posudzovanej vzorky nafty za spoľahlivé a nespochybniteľné. Pokiaľ ide 
o právnu subjektivitu a kompetencie žalovaného a prvostupňového správneho orgánu tieto sú 
v súlade s ust. § 18 ods. 2 písm. d/ Občianskeho zákonníka v súvislosti s § 3 a § 9 zákona  
č. 128/2002 Z.z. i ustálenou judikatúrou. Pokiaľ ide o právomoc žalovaného sankcionovať 
nedodržanie povinností predávajúceho vyplývajúce mu zo zákona o ochrane spotrebiteľa, táto 
je daná podľa § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 12812002 Z.z.  

 
Námietka žalobcu o aplikácii ne správneho právneho predpisu správnymi orgánmi je 

neopodstatnená. Žalovaný ako orgán kontroly vnútorného trhu vo svojej kontrolnej a 
rozhodovacej činnosti zisťuje okrem iného aj to, či výrobky a služby pri predaji a poskytovaní 
sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä či sa predávajú a poskytujú  
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bezpečne, v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite (§ 2 písm. a/ zákona č. 128/2002 
Z.z.). Toto ustanovenie dáva žalovanému právomoc preverovať podmienky predaja 
akéhokoľvek výrobku ( okrem výnimiek ustanovených v § 1 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z.) 
uvedeného na vnútorný trh a určeného na predaj konečnému spotrebiteľovi, pretože jeho 
hlavnou úlohou je ochrana spotrebiteľa.  

 
Pre úplnosť treba uviesť, že v obdobných veciach už boli vydané Krajským súdom 

v Bratislave rozhodnutia, ktoré boli potvrdené Najvyšším súdom Slovenskej republiky a sú 
účastníkom konania známe (napr. č.k. 2 S 119105-26 v spojení so sp. zn. 6 Sž-o-KS 104/2006, 
č.k. 2 S 118/2005-24 v spojení so sp. zn. 2 Sž-o- KS 103/2006).  

 
Pochybenie žalovaného však spočíva v tom, že v napadnutom rozhodnutí zo dňa 

07.01.2005 okrem toho, že žalobcove odvolanie zamietol a potvrdil prvostupňové 
rozhodnutie, zároveň uložil, zrejme žalobcovi, označenému slovom "Vám", povinnosť 
zaplatiť pokutu vo výške 150.000,- Sk do 15 dní odo dňa doručenia druhostupňového 
rozhodnutia a to napriek tomu, že pokuta bola žalobcovi uložená už správnym orgánom 
prvého stupňa v rozhodnutí zo dňa 03.05.2004. Správne mal teda žalovaný napadnuté 
prvostupňové rozhodnutie len potvrdiť a odvolanie zamietnuť a nie opakovane. rozhodovať 
o už uloženej pokute. Takýto nesprávny postup totiž znamená vydanie nezrozumiteľného 
rozhodnutia žalovaného, keďže nie je jasné, či bola žalobcovi uložená jedna pokuta alebo 
viacero pokút (v danom prípade dve). Výrok rozhodnutia je pritom najdôležitejšou časťou - 
jadrom celého rozhodnutia a preto sú na neho kladené také nároky, aby spĺňal požiadavku 
určitosti, jasnosti a zrozumiteľnosti. Ak by súd nepostupoval podľa § 250j ods. 5 O.s.p. a 
nezmenil by dotknutý výrok o uložení pokuty žalobcovi, musel by napadnuté rozhodnutie 
žalovaného z uvedeného formálneho dôvodu zrušiť a vrátiť mu vec na ďalšie konanie, 
v ktorom by túto vadu odstránil.  

 
Podľa § 250j ods. 5 O.s.p. vo veciach uvedených v § 250i ods. 2 môže súd rozhodnúť 

rozsudkom o náhrade škody, o peňažnom plnení alebo o peňažnej sankcii, ak na základe 
vykonaného dokazovania dospel k záveru, že o spore, o inej právnej veci alebo o uložení 
sankcie má byt' rozhodnuté inak, ako rozhodol správny orgán. Rozsudok súdu nahrádza 
rozhodnutie správneho orgánu v takom rozsahu, v akom je rozsudkom súdu rozhodnutie 
správneho orgánu dotknuté. Tento rozsah musí byť uvedený vo výroku rozsudku, pričom súd 
dotknutý výrok zmení. Súd rozhodne o trovách konania vrátane trov, ktoré vznikli v konaní 
pred správnym orgánom.  

 
Podľa § 24 ods. 4 ZOS pri určení výšky pokuty sa prihliada na charakter 

protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.  
 
Ak zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá správnemu orgánu pri uložení pokuty 

prihliadnuť na charakter protiprávneho konania kontrolovaného subjektu ako aj na rozsah 
následkov jeho konania, potom správny orgán musí zdôvodniť nielen v čom bol porušený 
zákon, ale musí zdôvodniť aj výšku uloženej pokuty. Zákon totiž umožňuje správnemu 
orgánu uložiť pokutu v pomerne širokom rozsahu a výške uloženej pokuty závisí síce od 
subjektívneho hľadiska správneho orgánu, ale s prihliadnutím na charakter porušenia 
právneho predpisu, jeho následky, prípadne výšku spôsobenej škody. Tieto skutočnosti musí  
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správny orgán vo svojom rozhodnutí uviesť. V tejto súvislosti treba súhlasiť so žalobcom, že 
záver žalovaného o možnosti ohrozenia životného prostredia v dôsledku spaľovania 
nekvalitných pohonných hmôt, nie je podľa obsahu spisu náležite odborne podložený a takýto 
záver nemá oporu vo vykonanom dokazovaní a je preto nepreskúmateľné. V podstate až vo  
 
vyjadrení k žalobe žalovaný uviedol, že predajom nekvalitných pohonných hmôt bolo 
predovšetkým poškodené právo spotrebiteľa na kúpu kvalitných výrobkov, s čím saje možné 
stotožniť.  

 
V oblasti administratívneho trestania a ukladania správnych sankcií princíp legality 

zaväzuje správne orgány, aby dôsledne dodržiavali premisu, že nikto nebude potrestaný inak, 
ako z dôvodu a spôsobom, ktorý ustanovuje platný zákon. Ukladanie sankcií má význam 
represívny ako aj preventívny. Súd na základe vyššie uvedeného, berúc do úvahy najmä 
rozhodovaciu prax správnych orgánov ako aj súdu vo vyššie uvádzaných prípadoch, ktoré 
boli skutkov o podobné tomuto prípadu, keď išlo o porušenie povinnosti uvedenej v § 3 ods. 1 
písm. b/ ZOS za jeden druh pohonných hmôt, dospel k záveru, že pokuta vo výške 25.000,- 
Sk je práve aj s poukazom na § 3 ods. 4 správneho poriadku primeraná tak z hľadiska 
represívneho ako aj preventívneho. Rovnaká výška pokút bola totiž uložená aj 
v predchádzajúcich skutkovo podobných prípadoch.  

 
Podľa § 250j ods. 6 O.s.p. sú správne orgány viazané právnym názorom súdu.  
 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. Napriek čiastočnému 

úspechu žalobcu v konaní (týkajúcom sa výšky uloženej pokuty) nepriznal žalobcovi náhradu 
trov konania, pretože s výnimkou posúdenia primeranosti výšky uloženej pokuty a vyššie 
uvedenej formálnej vady druhostupňového rozhodnutia bolo rozhodnutie žalovaného správne.  

 
P o u č e n i e: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní do dňa jeho 

doručenia, písomne, vo dvoch rovnopisoch, na Krajský súd v Bratislave.  
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( podľa § 42 ods. 3 
O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutie odvolanie smeruje, v akom 
rozsahu sa napáda, v čom sa to rozhodnutie alebo postup súdu považuje za 
nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.  

 
 
V Bratislave, dňa 30.01.2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky 
Valašikovej a členiek senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Nory Puchelovej v právnej 
veci žalobcu: bauMAX SR, spol. s r.o., Rožňavská 4, Bratislava, právne zastúpeného: 
JUDr. Jaroslavom Ružičkom, advokátom, Kapitulská 15, Bratislava proti žalovanému:  
Slovenská obchodná inšpekcia - ústredný inšpektorát so sídlom Prievozská 32, 
Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. G/0335/01/2007 zo dňa 
15.10.2007, takto  

 
r o z h o d o l : 

 
Krajský súd v Bratislave žalobu zamieta. 
 
Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva.  

 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 
Včas podanou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 12.12.2007 sa žalobca domáhal 
postupom podľa druhej hlavy piatej časti OSP preskúmavania zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného zo dňa 15.10.2007 č. G/0335/01/2007, ktorým bolo zmenené napadnuté 
rozhodnutie prvostupňového orgánu tak, že za porušenie povinností ustanovených v § 20 ods. 
l písm. a) a § 21 ods. 1 zákona č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych 
výrobkov na trh, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 217/2003 Z.z.) bola 
žalobcovi podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 217/2003 Z.z. uložená peňažná pokuta vo 
výške 100.000,- Sk. Uloženú pokutu bol žalobca povinný uhradiť do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia. Žalobca navrhol druhostupľ1ové ako aj prvostupľ1ové rozhodnutie 
správneho orgánu zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. Nezákonnosť 
napadnutých rozhodnutí v žalobe dôvodil tým, že žalovaný pri vydávaní svojho rozhodnutia 
porušil povinnosť vyplývajúcu mu z ust. § 59 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní.  
 

Ďalej poukázal na to, že prvostupľ1ový správny orgán sa vo svojom rozhodnutí 
nevysporiadal so skutočnosťou, na základe čoho dospel k záveru, že výrobok "Chlór 
Tabletten Mini" a výrobky "Bazénov á chémia od 169,- Sk" sú biocídne výrobky v zmysle  
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§ 2písm. b) zákona č. 217/2003 Z.z. Žalobca preto považuje za právne irelevantný aj záver 
žalovaných správnych orgánov, že u oboch výrobkov v akciovej cene v letáku č. 06701 bol 
žalobca povinný splniť povinnosť stanovenú mu v § 21 ods. 1 zákona č. 217/2003 Z.z.  

 
Ďalej žalobca poukazuje, že pokiaľ ide o stanovenie výšky pokuty za zistené 

protiprávne konanie, prvostupňový správny orgán nepostupoval v súlade so zásadou 
stanovenou v § 3 ods. 4 správneho poriadku.  

 
Ďalej podľa názoru žalobcu ide o nedostatočné a nepresvedčivé odôvodnenie výšky 

uloženej pokuty, žalovaný správny orgán neodstráni l nedostatok prvostupňového rozhodnutia 
jeho zrušením a vrátením veci na nové prejednanie a rozhodnutie, pretože v danom prípade 
ide o vadu, ktorú nemôže odstrániť žalovaný ako odvolací orgán. Žalobca považuje 
rozhodnutie žalovaného ako aj prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu za 
nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.  

 
Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k žalobe zo dňa 25.2.2008 navrhol žalobu 

zamietnuť. Námietky žalobcu v nej uvádzané, považuje za neodôvodnené, ktoré nemajú 
právnu oporu v zákone a sú právne irelevantné. Uviedol, že odvolací orgán preskúmal 
napadnuté rozhodnutie čo do výrokovej časti rozhodnutia i čo do jeho odôvodnenia v úzkej 
súvislosti s konaním, ktoré predchádzalo jeho vydaniu. Vo svojom rozhodnutí sa riadne a 
podrobne vysporiadal so všetkými námietkami vznesenými žalobcom. Po preskúmaní 
napadnutého prvostupňového rozhodnutia toto bolo zmenené.  
 

Podľa ust. § 244 ods. l OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe 
žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej 
správy.  

 
Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté 

rozhodnutie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, t.j. najmä s hmotnými a 
procesnými administratívnymi predpismi. V intenciách citovaného ustanovenia § 244 ods. 1 
OSP súd preskúmava aj zákonnosť postupu správneho orgánu, ktorým sa vo všeobecnosti 
rozumie aktívna činnosť správneho orgánu podľa procesných a hmotno-právnych noriem, 
ktorou realizuje právomoc stanovenú zákonmi. V zákonom predpísanom postupe je správny 
orgán oprávnený a súčasne aj povinný vykonať úkony v priebehu konania a ukončiť ho 
vydaním rozhodnutia, ktoré má zákonom predpísané náležitosti.  
 

Krajský súd v Bratislave, ako súd vecne a miestne príslušný (§ 246 ods. 1 OSP) 
preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj jemu predchádzajúce rozhodnutie 
prvostupňového orgánu a dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so 
zákonom.  
 

Úlohou súdu v predmetnej veci bolo preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného a 
jemu predchádzajúceho prvostupňového rozhodnutia vo veci uloženia pokuty žalobcovi za 
porušenie ust. § 20 ods. l písm. a) a § 21 ods. l zákona č. 217/2003 Z.z. Z pripojeného 
administratívneho spisu súd zistil, že dňa 12.6.2007 vykonali inšpektori SOI kontrolu 
v spoločnosti bauMAX SR, spol. s r.o., Rožňavská 4, Bratislava. V rámci kontroly bolo 
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zistené v ponuke l druh biocídneho výrobku (Chlór Tabletten Mini 5 kg/bal) v celkovej 
hodnote 12.450,- Sk, ktorý neobsahoval v zmysle požiadavky zákona názov a koncentráciu 
každej účinnej látky v metrických jednotkách v štátnom jazyku viditeľne, čitateľne, 
nezmazateľne.  

 
Ďalej bolo zistené, že v reklamnom letáku účastníka konania určenom pre 

spotrebiteľov č. akcie 0670 l, bol deklarovaný predaj biocídneho výrobku v akciovej cene 
"bazénová chémia od 169,- Sk", ktorý neobsahoval zákonom stanovené písomné 
bezpečnostné upozornenie pre spotrebiteľov "Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred 
použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku".  

 
Na základe uvedeného bolo žalobcovi listom zo dňa 14.8.2007 oznámené začatie 

správneho konania o uložení postihu doručením do vlastných rúk dňa 20.8.2007.  
 

K oznámeniu o začatí správneho konania sa žalobca v lehote stanovenej správnym 
orgánom nevyjadril, zistený protiprávny skutkový stav žiadnym relevantným spôsobom 
nespochybnil. Dňa 17.9.2007 pod č. G/0335/0l/2007 prvostupňový správny orgán, ktorým 
bola Slovenská obchodná inšpekcia - inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Bratislave pre bratislavský kraj, Prievozská 32, Bratislava vydal rozhodnutie, v ktorom 
žalobcovi pre porušenie § 20 ods. l písm. c) a § 21 ods. 1 zákona č. 217/2003 Z.z. uložil podľa 
§ 31 ods. l písm. c) a v súlade s § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 217/2003 Z.z. pokutu vo výške 
100.000,- Sk.  
 

Proti uvedenému rozhodnutiu sa žalobca podaním zo dňa 26.9.2007 odvolal. 
Druhostupňový správny orgán preskúmal napadnuté odvolanie podané žalobcom a 
rozhodnutím zo dňa 15.10.2007 č. G/0335/01/2007 napadnuté rozhodnutie vo výrokovej časti 
zmenil tak, že za porušenie povinností ustanovených v § 20 ods. l písm. a) a v § 21 ods. l 
zákona č. 217/2003 Z.z. žalobcovi podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 217/2003 Z.z. uložil 
peňažnú pokutu vo výške 100.000,- Sk. Proti rozhodnutiam prvostupňového aj 
druhostupňového správneho orgánu žalobca v zákonom stanovenej lehote podal žalobu.  

 
Podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 217/2003 Z.z. obaly biocídnych výrobkov a 

biocídnych výrobkov s nízkym rizikom sa označujú podľa osobitného predpisu; označenie 
musí obsahovať aj viditeľne, čitateľne, nezmazateľne a v štátnom jazyku tieto údaje: názov a 
koncentrácia každej účinnej látky v metrických jednotkách.  

 
Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 217/2003 Z.z. pri reklame biocídneho výrobku alebo 

biocídneho výrobku s nízkym rizikom musí podnikateľ vždy uviesť upozornenie: "Používajte 
biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie 
o výrobku". Toto upozornenie musí byť v pomere k celej reklame výrazne odlíšené veľkosťou 
a tvarou písma. Slovo "biocídne výrobky" možno nahradiť presnejším opisom, ako je 
"prípravok na ochranu dreva", "dezinfekčný prípravok", "proti hnilobný prípravok" atď.  

 
Podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 217/2003 Z.z. správneho deliktu v oblasti 

uvedenia biocídnych výrobkov alebo biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a účinných látok 
na trh sa dopustí podnikateľ, ktorý uvedie na trh biocídny výrobok bez rozhodnutia  
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o autorizácii biocídneho výrobku alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom bez rozhodnutia 
o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom alebo v rozpore s § 8 ods. l alebo podľa 
písm. c) nesplní požiadavky na balenie alebo označovanie biocídneho výrobku alebo 
biocídneho výrobku s nízkym rizikom uvedeným v § 19 a 20, alebo poruší povinnosti pri 
propagácii a reklame podľa § 21.  

 
V danom prípade súd po preskúmaní oboch napadnutých správnych rozhodnutí dospel 

k záveru, že je možné stotožniť sa so závermi druhostupňového správneho orgánu a 
konštatoval, že žaloba nie je dôvodná. Konanie žalobcu bolo správne klasifikované ako 
porušenie povinností ustanovených v § 20 ods. l písm. a) a § 21 ods. l zákona č. 217/2003 Z.z.  

 
Skutkovú podstatu tohto ustanovenia žalobca naplnil svojím konaním tým, že bolo 

jeho povim1osťou zabezpečiť, aby obaly biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov 
s nízkym rizikom obsahovali v štátnom jazyku viditeľne, čitateľne, nezmazateľne názov a 
koncentráciu každej účinnej látky v metrických jednotkách a zabezpečiť, aby reklamné 
materiály biocídneho výrobku obsahovali upozornenie: "Používajte biocídne výrobky 
bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku", čo 
žalobca nedodržal.  

 
Súd sa stotožnil s právnym názorom žalovaného, ktorý za nedodržanie zákonných 

ustanovení uvedených v § 20 ods. l písm. a) zákona č. 217/2003, ktorého právomoc je daná 
zákonom o ochrane spotrebiteľa, uložil žalobcovi pokutu a to na základe spoľahlivo zisteného 
skutkového stavu vo veci v správnom konaní.  
Súd mal za to, že konajúci správny orgán ustálením skutkového stavu neprekročil medze 
správneho uváženia, naopak jeho záver zodpovedá zásadám logického myslenia a má podklad 
vo vykonanom dokazovaní.  

 
Druhostupňový správny orgán rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, ktorý 

nesprávne použil právnu kvalifikáciu u jedného druhu výrobku, kde síce citoval ust. § 20 ods. 
l písm. a) zákona č. 217/2003 Z.z., avšak v rozhodnutí uviedol § 20 ods. l písm. c) zákona  
č. 217/2003 Z.z. zmenil.  

 
V preskúmavanej veci bolo povinnosťou účastníka konania zabezpečiť, aby obaly 

biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom obsahovali v štátnom jazyku 
viditeľne, čitateľne, nezmazateľne názov a koncentráciu každej účinnej látky v metrických 
jednotkách a zabezpečiť, aby reklamné materiály biocídneho výrobku obsahovali už uvedené 
upozornenie. Druhostupňový správny orgán preto správne zmenil rozhodnutie 
prvostupňového správneho orgánu a kvalifikoval skutkový stav za porušenie § 20 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 217/2003 Z.z.  

 
K námietke žalobcu, že žalovaný pri svojom rozhodovaní svojím postupom porušil 

povinnosť vyplývajúcu mu z ust. § 59 ods. l zákona č. 71/1967 Zb., súd uvádza, že žalovaný 
správny orgán rozhodol na základe a v medziach zákona, na základe ustanovení zákona 
ochrane spotrebiteľa, ktoré žalobca svojím konaním porušil.  
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Ďalej sa súd stotožnil s názorom žalovaného, že uvedený výrobok "Chlór Tabletten 

Mini 5 kg/l bal." a výrobky "bazénová chémia od 169,- Sk" patria medzi dezinfekčné 
prípravky a to konkrétne podľa prílohy č. l zákona č. 217/2003 Z.z., pod typ výrobku 2 a to 
dezinfekčnéprípravky na súkromné a profesionálne použitie a iné biocídne výrobky. Oblasť 
použitia uvedených výrobkov zahŕňa okrem iného aj plavárne, akváriá, vody na kúpanie a 
ostatné vody, systém vzdušnej klimatizácie, steny a podlahy v zdravotníckych a iných 
inštitúciách, dezinfekciu lekárskych nástrojov, chemické toalety, odpadovú vodu, nemocničný 
odpad.  

 
Súd ďalej konštatoval, že žalovaný v predmetom prípade prihliadol na rozsah 

podnikateľskej činnosti žalobcu, že nie je možné porovnávať predmetný prípad s rozhodnutím 
č. G/0032/01/2007 zo dňa 4.6.2007, na ktoré poukázal žalobca, nakoľko sa nejednalo 
o totožný skutkový stav. Takisto je súd názoru, že žalovaný dostatočným spôsobom 
odôvodnil výšku uloženej pokuty, pretože z odôvodnenia jasne vyplýva, že správny orgán 
zohľadnil nielen charakter protiprávneho konania ale aj jeho závažnosť, spôsob konania a 
možné následky zisteného nedostatku. Výšku uloženej sankcie súd považuje za primeranú.  

 
Preskúmaním napadnutého rozhodnutia súd potom nezistil žiadne skutočnosti, ktoré 

by svedčili o ukrátení práv žalobcu tým, že boli vydané napadnuté rozhodnutia. Napadnuté 
rozhodnutie druhostupňového správneho orgánu bolo vydané v súlade s právnymi predpismi 
na vec sa vzťahujúcimi, vychádzalo zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu a obsahuje 
zákonom predpísané náležitosti.  

 
Krajský súd v Bratislave dospel k záveru, že námietky žalobcu uvedené v žalobe nie 

sú opodstatnené. Stotožniac sa s právnym posúdením veci správnym orgánom žalobu ako 
nedôvodnú zamietol.  
 

Súd rozhodol vo veci v zmysle § 250f ods. l OSP bez nariadenia pojednávania 
rozsudkom, ktorý bol verejne vyhlásený dňa 7.8.2008, nakoľko účastníci konania s takýmto 
postupom súhlasili.  

 
O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. l OSP tak, že žalobcovi, ktorý 

v konaní nebol úspešný, právo na náhradu trov konania nepriznal.  
 
 
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní od doručenia 

písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolanie musí 
spĺňať náležitosti podľa ust. § 205 OSP.  

 
 
V Bratislave, dňa 07.08.2008 

 
 
 
 
 
 



2S 220/05-32 
 
 
 
 

ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama 

Pohančeníka a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a Mgr. Mariána Trenčana, 
v právnej veci žalobcu: BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava, zastúpený: JUDr. 
Ľubomír Schweighofer, advokát, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, proti žalovanému: Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave, Prievozská 32, Bratislava, 
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: P/0321/06/04 zo dňa 24.05.2005, 
rozhodol  
 

t a k t o: 
 
Krajský súd v Bratislave napadnuté rozhodnutie žalovaného č.: P/0321/06/04 zo dňa 

24.05.2005 v spojení s rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej 
Bystrici pre Banskobystrický kraj č.: P/0321/06/04 zo dňa 18.02.2005 m e n í v časti výšky 
uloženej peňažnej pokuty tak, že žalobcovi- BILLA, s.r.o. u k l a d á pokutu vo výške 
200.000,- Sk.  
 
Žalobcovi sa nepriznáva náhrada trov konania.  
 

O d ô v o d n e n i e 
 
Žalovaný správny orgán rozhodnutím č.: P/0321/06/04 zo dňa 24.05.2005 rozhodol 

ako odvolací orgán o odvolaní žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu vydanému 
Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj 
č.: P/0321/06/04 zo dňa 18.02.2005 tak, že prvostupňové rozhodnutie potvrdil, odvolanie 
žalobcu zamietol a zároveň konštatoval, že pokutu uloženú prvostupňovým rozhodnutím 
správneho orgánu je potrebné zaplatiť na účet uvedený vo výroku rozhodnutia.  

 
Prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 1.000.000,- Sk 

pre porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť predaj výrobkov spôsobom, ktorý 
umožňuje jeho riadne a bezpečné vykonávanie podľa §5 zákona č.634/1992Zb. o ochrane 
spotrebiteľa v platnom znení.  

 
V odôvodnení napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol, že v odvolacom konaní 

nebol zistený dôvod na zmenu napadnutého rozhodnutia, povinnosťou žalobcu bolo predaj 
výrobkov zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje jeho bezpečné vykonávanie, čo žalobca 
porušil. Inšpektormi SOI bolo vykonanou kontrolou presne a spoľahlivo zistené, že pri predaji 
pyrotechnických predmetov triedy II a podtriedy TI nebol v čase kontroly trvale prítomný 
predavač, ktorý by upozorňoval na dodržiavanie návodu na používanie a na požiadanie 
podával vysvetlenie. Pri opakovanej kontrole dňa 15.12.2004 bolo zistené, že pri predaji  
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pyrotechnických predmetov nebol trvale prítomný predavač ani dozorujúca osoba, čo bolo 
opakované porušenie § 8 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. 
o pyrotechnických predmetoch v znení neskorších predpisov  

 
Podľa názoru žalovaného z uvedenej vyhlášky jasne vyplýva, že predmetnú povinnosť 

žalobcu pri predaji pyrotechnických výrobkov nie je možné zabezpečiť iným spôsobom, ako 
zabezpečením trvalej prítomnosti predavača, čo vylučuje nielen písomnú, ale aj inú formu, 
nakoľko v zmysle citovanej vyhlášky je predavač povinný upozorniť kupujúceho priamo pri 
predaji. Slovenská obchodná inšpekcia postihla žalobcu za samoobslužný predaj pyrotechniky 
bez prítomnosti preškoleného predavača, ktorý by upozorňoval kupujúcich na dodržiavanie 
návodu na použitie a podával vysvetlenia, Požiadavka trvalej prítomnosti kvalifikovaného 
alebo preškoleného predavača vyplýva zo znenia § 8 citovanej vyhlášky. Podľa názoru 
žalovaného je predávajúci pri predaji výrobkov povinný vykonávať predaj určitých výrobkov 
riadnym a bezpečným spôsobom a to, čo je riadny a bezpečný spôsob opätovne predpisuje 
osobitný predpis aj e zákonom postihovaný za nedodržanie uvedených povinností, ťažko 
možno hovoriť o tom, že konanie, ktoré bolo zistené kontrolou, nie je zákonom 
sankcionované. Žalovaný preto tvrdenia žalobcu, že spôsob informovania môže určiť' 
predávajúci, odmietol.  

 
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia 

žalovaného, s návrhom napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie 
konanie. Je názoru, že žalobca dodržal všetky zákonom vyžadované podmienky pre predaj 
pyrotechnických predmetov, riadne upozornil kupujúcich na dodržiavanie návodu a v každej 
filiálke ža10bcu bola vždy prítomná osoba s kvalifikáciou pyrotechnika, resp. osoba, ktorá 
úspešne absolvovala príslušné školenie a ktorá podávala na požiadanie vysvetlenie. Žalobca 
sa napadnutým rozhodnutím cíti poškodený a ukrátený na svojich právach.  

 
Zároveň žalobca požiadal, aby súd zrušil aj rozhodnutie prvostupňového správneho 

orgánu - Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 
Banskobystrický kraj č.: P/0321/06/04 zo dňa 18.02.2005.  

 
Podľa žalobcu zákonodarca iba stanovil povinnosť upozorniť kupujúceho na 

dodržanie návodu na používanie, avšak nestanovil formu upozornenia. Preto je možné 
konštatovať, že ak žalobca považoval za vhodné realizovať upozornenie písomnou formou, 
nie je možné ho za túto skutočnosť sankcionovať, nakoľko splnil a dodržal ustanovenia 
zákona. Podľa žalobcu, ak by zákonodarca mal v úmysle stanoviť formu, tak by ju výslovne 
upravil - t.j. uviedol by, že upozornenie má byť v písomnej, resp. v ústnej forme. Tým, že vo 
vyhláške takáto úprava absentuje, je zrejmé, že spôsob, akú formu zvolí a akú formu považuje 
za účinnejšiu a vhodnejšiu, je výlučne na subjekte, ktorý tovar predáva.  

 
Žalobca ďalej poukazuje na ustanovenie § 8 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 Zb. a ďalej 

len vyhláška), z ktorého vyplýva, že v druhej časti vety bola stanovená povinnosť predavača 
na požiadanie podať vysvetlenie. Z výkladu tejto vety je podľa žalobcu možné skonštatovať, 
že k naplneniu ustanovenia tejto časti vety je nevyhnutné aktívne konanie osoby, ktorá svojim 
úmyselným a zjavným konaním vyvinie činnosť smerujúcu k získaniu širších informácií 
ohľadne narábania s predmetným tovarom. Vzhľadom k tomuto zneniu je možné  
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predpokladať, že pri vzniku tejto situácie bude možná ústna forma. Podľa žalobcu 
k porušeniu predmetnej povinnosti zo strany žalobcu neprišlo, nakoľko na požiadanie bolo 
vždy zákazníkovi pre školeným predavačom poskytnuté vysvetlenie.  

 
Žalobca v žalobe ďalej namietol nezákonnosť rozhodnutia žalovaného, ktorú vidí aj 

v tom  že žalovaný neuviedol, ako prihliadol na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky 
protiprávneho konania.  

 
Žalobca v žalobe uviedol, že podľa jeho názoru žalovaný uložil žalobcovi pokutu za 

nedodržanie povinností, ktoré v zákone, či vo vyhláške nie sú stanovené /samoobslužný 
predaj pyrotechniky/ a teda konal nad rámec zákona. Takéto konanie je neakceptovateľné a 
neprípustné. Poukázal na ustanovenie § 46 zákona č. 71/1967 Zb., podľa ktorého rozhodnutie 
musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi. V prípade, ak rozhodnutie 
nespĺňa niektorú z týchto požiadaviek zákona, je nutné ho považovať' za vadný akt. Žalobca 
tiež uviedol, že podľa jeho názoru, ak právny predpis pripúšťa možnosť rôzneho výkladu, je 
treba odmietnuť taký výklad, ktorý odporuj e predpisom ústavného práva.  

 
Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k žalobe uviedol, že kontrolou bolo zistené, 

že predaj pyrotechnických predmetov bol realizovaný v rozpore s podmienkami 
ustanovenými v zákone o ochrane spotrebiteľa a vo vyhláške Slovenského banského úradu. 
Pyrotechnické predmety triedy II odpredané v kontrolnom nákupe, boli voľne vystavené 
v ponuke spotrebiteľom a boli predávané samoobslužným spôsobom bez trvalej prítomnosti 
predavača. Na regáli s pyrotechnickými predmetmi bol umiestnený len písomný oznam, 
vyzývajúci zákazníka na dodržiavanie návodu na použitie a oznamujúci, že prípadne ďalšie 
vysvetlenie podá pracovník v kancelárii vedúceho. V čase kontroly až do zaplatenia nákupu 
nebol k dispozícii predavač, ktorý by spotrebiteľa pri predaji pyrotechnických predmetov  
II. triedy upozornil na dodržiavanie návodu na používanie. Vzhľadom na znenie § 8 ods. 3 
vyhlášky v spojení s § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa bolo konštatované porušenie 
povinnosti zabezpečiť riadny a bezpečný predaj výrobkov. Podľa názoru žalovaného je pri 
predaji pyrotechnických výrobkov voľne vyložených v prevádzkovej jednotke potrebná trvalá 
prítomnosť predavača, nakoľko predávajúci prenáša nebezpečenstvo spojené s manipuláciou 
s uvedenými výrobkami na spotrebiteľa, keďže tento nie je upozornený na nevyhnutnosť 
dodržiavať návod na použitie, resp. mu nemôže byť podané potrebné vysvetlenie, keďže sa 
zodpovedný predavač pri predaji výrobkov nenachádzal a spotrebiteľovi teda ani nebolo na 
požiadanie podané predpísané vysvetlenie. Žalovaný uviedol, že pri stanovení výšky sankcie 
správny orgán zohľadnil nielen charakter protiprávneho konania, ale aj jeho závažnosť, 
spôsob konania a možné následky zisteného nedostatku.  

 
Žalovaný zastáva názor, že napadnuté rozhodnutie, ako aj rozhodnutie 

prvostupňového správneho orgánu boli vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného 
skutkového stavu, v súlade s platnými právnymi predpismi a preto navrhol súdu, aby žalobu 
ako nedôvodnú v celom rozsahu zamietol.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci podľa 

§ 244 a nasl. O.s.p. preskúmal v zmysle § 249 ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie 
žalovaného v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a 
dospel k záveru, že žaloba je v časti namietanej výšky uloženej peňažnej pokuty dôvodná.  
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V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných 

prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, 
menia alebo zrušujú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj 
rozhodnutia, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť dotknuté.  

 
Úlohou súdu bolo v predmetnej veci preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného vo 

veci uloženia pokuty žalobcovi za porušenie povinnosti podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane 
spotrebiteľa v spojení s § 5 zákona.  

 
Je nepochybné, že na uvedené konanie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa sa 

vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. 

Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických 
osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností (§ 3 ods. 1 zákona č. 138/2004 Z.z. úplné 
znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správny poriadok, ďalej len správny 
poriadok).  

 
Zakotvená zásada zákonnosti vyjadruje požiadavku, aby správne orgány v konaní pri 

vydávaní rozhodnutia dodržali procesné predpisy ako aj iné hmotnoprávne predpisy, ktoré sa 
vzťahujú na prejednávanú vec.  

 
V súlade s ustanovením § 46 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade 

so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na  
to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané 
náležitosti.  

 
Správny poriadok odvolacie konanie podrobne neupravuje. Správne konanie od jeho 

začatia až do doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu tvorí jeden celok. Ustanovenie 
správneho poriadku vzťahujúce sa na vydanie prvostupňového administratívneho rozhodnutia 
majú všeobecnú platnosť a vzťahujú sa aj na odvolacie konanie.  

 
Podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením 

ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie 
o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania 
povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia než 
ustanovuje osobitný zákon.  

 
Podľa § 24 ods. l zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len zákon) za porušenie 

povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu 
predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 
pokutu až do výšky 2.000.000,- Sk. Za opakované porušenie povinnosti v priebehu jedného 
roka možno ukladať pokutu až do výšky 5.000.000,- Sk.  

 
Podľa § 24 ods. 6 zákona pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť' veci, spôsob, dĺžku trvania a následky porušenia 
povinnosti a mieru zavinenia.  
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Podľa § 5 zákona je predávajúci povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.  
 
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská obchodná inšpekcia 
kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.  

 
Podľa § 4 ods. 2 Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u 

fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich alebo dodávajúcich výrobky na vnútorný 
trh alebo poskytujúcich služby ( ďalej len" kontrolované osoby")  
 
a/ zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa ods. 1,  
b/ vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá ochranné 
opatrenia na ich odstránenie,  
c/kontro1uje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,  
d/ zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,  
e/ informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom 
nebezpečných výrobkov,  
f/ využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov,  
g/  ukladá pokuty.  

 
Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. inšpektor na základe výsledkov kontroly na 

mieste predaja výrobkov alebo poskytovania služieb zakáže do vykonania nápravy:  
1/ dodávku, predaj alebo použitie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré 

nezodpovedajú osobitným predpisom,  
2/ výkon prevádzkovej alebo obchodnej činnosti až na dva prevádzkové alebo 

predajné dni,  
3/ používanie neoverených určených meradiel, ak overeniu podliehajú, alebo meradiel 

nezodpovedajúcich  osobitným predpisom, technickým normám alebo schválenému typu.  
 
Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z.z. kontrolovaná osoba je povinná v určenej 

lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia 
na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.  

 
Podľa § 8 ods.1 vyhlášky Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch 

č. 536/1991 Zb. sa na predaj pyrotechnických predmetov vzťahujú osobitné predpisy - napr. 
občiansky zákonník, zákon o živnostenskom podnikaní, obchodný zákonník.  

 
Podľa § 8 ods. 2 citovanej vyhlášky, predávať pyrotechnické predmety tried II a III a 

podtriedy TI môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača 
ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu 
uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky ( ďalej len" predavač") v organizácii poverenej 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.  

 
Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 Zb. je predavač povinný pri predaji 

pyrotechnických predmetov uvedených v ods. 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu 
na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie.  
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Podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, musí byť rozhodnutie v súlade 

so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí 
vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.  

 
Krajský súd v Bratislave z pripojeného administratívneho spisu zistil, že v dňoch 

14.12. a 15.12.2004 bola vykonaná inšpektormi SOI kontrola v prevádzke žalobcu na 
Pražskej ulici vo Zvolene. Pri kontrole predaja pyrotechnických predmetov bolo inšpektormi 
zistené, že v čase kontroly až do zaplatenia nákupu nebol k dispozícii pri ponúkaných 
pyrotechnických predmetoch predavač, ktorý by spotrebiteľa pri predaji pyrotechnických 
predmetov II. triedy upozornil na dodržiavanie návodu na používanie. Pyrotechnické 
predmety triedy II boli voľne vystavené a boli predávané samoobslužným spôsobom. Na 
regáli s pyrotechnickými predmetmi bol umiestnený len písomný oznam, vyzývajúci 
zákazníka na dodržiavanie návodu na použitie a oznamujúci, že prípadne ďalšie vysvetlenie 
podá pracovník v kancelárii vedúceho. Podľa prvostupňového správneho orgánu v dôsledku 
tohto konania neboli inšpektori upozornení na dodržiavanie návodu na použitie, čo je podľa 
správneho orgánu v rozpore s § 8 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. Pri 
opakovanej kontrole dňa 15.12.2004 bolo zistené, že pri predaji pyrotechnických predmetov 
opakovane nebol trvale prítomný predavač ani dozorujúca osoba, teda kontrolou bolo 
opakovane zistené porušenie § 8 vyhlášky. Prvostupňový správny orgán zistil porušenie 
povinnosti podávať informácie o pyrotechnických predmetoch v ponuke predaja tým, že 
v čase kontroly pri vystavených pyrotechnických predmetoch v ponuke predaj a nebol trvale 
prítomný dozorujúca pracovník, ktorý by tieto informácie podával, resp. privolal 
preškoleného pracovníka.  

 
Na základe vykonanej kontroly predaja pyrotechnických predmetov triedy II, 

podtriedy TI v prevádzkarni žalobcu bol spísaný inšpekčný záznam - protokol so záverom, 
aby kontrolovaný subjekt zabezpečil trvale prítomného pracovníka pri ponúkaných a 
predávaných pyrotechnických výrobkoch, ktorý upozorní kupujúceho na dodržiavanie návodu 
na používanie a poskytne vysvetlenie k ich používaniu. Za účelom zistenia dodržiavania 
uloženého pokynu vykonali inšpektori SOI opakovane kontrolný nákup pyrotechnických 
predmetov v prevádzke žalobcu, pri ktorom bolo zistené, že pri predaji pyrotechnických 
predmetov triedy II opätovne nebol prítomný pracovník upozorňujúci na dodržiavanie návodu 
na použitie a následne, v deň opakovanej kontroly - 15.12.2004 bolo žalobcovi uložené 
opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 písm. a/ bod 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších zmien, ktorým bolo žalobcovi zakázané predávať 9 druhov 
pyrotechnických predmetov do doby odstránenia zistených nedostatkov. Opatrenie sa týka 
prevádzkovej jednotky BILLA na Pražskej ulici vo Zvolene. Z odôvodnenia opatrenia 
vyplýva, že opatrenie uložené na mieste možno napadnúť písomnými námietkami najneskôr 
do troch dní odo dňa doručenia. Námietky nemajú odkladný účinok.  

 
Na základe zisteného porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa bolo účastníkovi 

konania dňa 19.01.2005 zaslané oznámenie o začatí správneho konania. Prvostupňový 
správny orgán Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 
Banskobystrický kraj vo svojom rozhodnutí zo dňa 18.02.2005 uložil žalobcovi pokutu vo 
výške 1.000.000,- Sk z dôvodu, že žalobca porušil povinnosť predávajúceho zabezpečiť  
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predaj výrobkov spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné vykonávanie podľa  
§ 5 zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.  

 
Súd po oboznámení sa s administratívnym spisom, vyhodnotiac písomné vyjadrenia 

účastníkov konania, dospel k záveru, že žaloba bola na súd podaná v časti výšky uloženej 
pokuty dôvodne.  

 
Z § 8 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch podľa názoru súdu 

nevyplýva jednoznačne povinnosť predavača pri predaji pyrotechnických výrobkov ústne 
upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu. V § 8 ods. 3 vyhlášky je stanovená povinnosť 
predavač a pri predaji upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na 
požiadanie podať vysvetlenie.  

 
Žalobca sa teda mohol oprávnene domnievať, že povinnosť upozorniť kupujúceho na 

dodržanie návodu na používanie si v tomto prípade splnil tým, že pri predaji pyrotechnických 
výrobkov umiestnil v regáli oddelenia pyrotechniky leták s upozornením pre kupujúcich, aby 
dodržiavali návod na používanie. Zároveň tam bola aj písomná informácia o tom, že 
v prípade, ak by mal kupujúci záujem o bližšie informácie - vysvetlenie, bolo uvedené, kde 
zákazník vysvetlenie dostane.  

 
Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že v čase vykonanej kontroly sa nachádzal 

v predmetnej prevádzke predavač, ktorý úspešne absolvoval školenie podľa osnovy a 
v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky č. 536/1991 Zb.  

 
Napriek tomu, že výklad citovaných ustanovení vyhl. č. 536/1991 Zb., ktorým sa 

v súvislosti s predajom pyrotechnických výrobkov spravoval žalobca, nie je v priamom 
rozpore s textom tejto právnej normy, je súd toho názoru, že ide o výklad nesprávny. V tomto 
smere sa súd stotožnil s názorom žalovaného, že zo strany žalobcu došlo pri predaji 
pyrotechnických výrobkov vyššie opísaným spôsobom k porušeniu povinnosti vyplývajúcej  
z § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá ukladá predávajúcemu zabezpečiť predaj výrobkov 
a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie. 
Vzhľadom na to, že z citovanej vyhlášky č. 536/1991 Zb. podľa názoru súdu jednoznačne 
nevyplýva spôsob a forma, akým má upozorniť predavač kupujúceho na dodržanie návodu na 
používanie, je zrejmé, že povinnosti predávajúceho v tejto súvislosti zákonodarca neupravil 
jednoznačne a presne tak, aby neprichádzal do úvahy ich rôzny výklad.  

 
Podľa článku 1 veta prvá Ústavy SR je Slovenská republika zvrchovaný, 

demokratický a právny štát.  
 
Článok 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zabezpečuje realizáciu princípu právnej 

istoty tým, že ukladá štátnym orgánom povinnosť konať iba na základe ústavy, v jej medziach 
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.  

 
Článok 1. ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ukladá aj zákonodarcovi povinnosť 

chrániť princípy právneho štátu vrátane právnej istoty. Jedným z j ej prvkov je aj 
zrozumiteľnosť právnych noriem a na nej založená predvídateľnosť konania orgánov verejnej 
moci (Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky PL.ÚS 15/98).  
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Podľa nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 11.02.2004 sp. zn. PL.ÚS 

15/03 je základnou zásadou, z ktorej vychádza zákonodarstvo v demokratickom a právnom 
štáte, zásada predvidateľnosti zákona, ktorá je naplnená len vtedy, ak dôsledky zákonnej 
úpravy sú nielen čitateľné, ale aj zrozumiteľné pre jej používateľov a adresátov. Zásadu 
predvidateľnosti zákona treba považovať za neoddeliteľnú súčasť princípu právnej istoty, 
ktorý je v súlade s konštantnou judikatúrou ústavného súdu jeden zo základných princípov 
právneho štátu ( II. ÚS 22/95, II. ÚS 48/97, II. ÚS 30/99).  

 
Podľa ods. 3 článku 2 Ústavy Slovenskej republiky môže každý konať', čo nie je 

zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.  
 
Podľa článku 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladať' len na 

základe zákona, v jeho medziach a pri zachovávaní základných práv a slobôd.  
 
Účelom vyhlášky č. 536/1991 Zb. bolo upraviť' realizáciu práva štátu v oblasti predaja 

pyrotechnických výrobkov.  
 
Je nepochybné, že účelom osobitnej právnej úpravy predaj a tohto druhu tovaru je 

ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, takže 11,einformovaním spotrebiteľa o nutnosti 
dodržiavania návodu na používanie pri pyrotechnických výrobkoch môže prísť' k ohrozeniu 
zdravia alebo majetku osoby, ktorá nebola zodpovedným pracovníkom pri predaji 
upozornená na dodržiavanie návodu na používanie. V danom prípade sa však žalobca 
vysporiadal s povinnosťami stanovenými vyhláškou vyššie uvedeným spôsobom, ktorý 
vzhľadom na možné spôsoby výkladu vyhláška celkom nevylučuje.  

 
Krajský súd v Bratislave dospel v danom prípade k názoru, že nepresnosť vo vyhláške 

zakotvených pojmov samotných alebo nejasnosti ich možného výkladu, nemôžu ísť na ujmu 
predávajúceho. Pravdou však je, že pri opakovanej kontrole nedošlo zo strany žalobcu 
k náprave zistených nedostatkov a preto žalovaný začal správne konanie, ktorého výsledkom 
bolo uloženie predmetnej peňažnej pokuty.  

 
Podľa § 250i ods. 2 O.s.p., ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodol o spore 

alebo inej právnej veci vyplývajúcej z občianskoprávnych, pracovných, rodinných a 
obchodných vzťahov (§ 7 ods. 1), alebo rozhodol o uložení sankcie, súd pri preskúmavaní 
tohto rozhodnutia nie je viazaný skutkovým stavom zisteným správnym orgánom. Súd môže 
vychádzať zo skutkových zistení správneho orgánu, opätovne vykonať dôkazy už vykonané 
správnym orgánom alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy.  

 
Podľa § 250j ods. 5 O.s.p. vo veciach uvedených v § 250i ods. 2 môže súd rozhodnúť 

rozsudkom o náhrade škody, o peňažnom plnení alebo o peňažnej sankcii, ak na základe 
vykonaného dokazovania dospel k záveru, že o spore, o inej právnej veci alebo o uložení 
sankcie má byt' rozhodnuté inak, ako rozhodol správny orgán. Rozsudok súdu nahrádza 
rozhodnutie správneho orgánu v takom rozsahu, v akom je rozsudkom súdu rozhodnutie 
správneho orgánu dotknuté. Tento rozsah musí byť uvedený vo výroku rozsudku, pričom súd 
dotknutý výrok zmení. Súd rozhodne o trovách konania vrátane trov, ktoré vznikli v konaní 
pred správnym orgánom.  
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V oblasti administratívneho trestania a ukladania správnych sankcií, princíp legality 

zaväzuje správne orgány, aby dôsledne dodržiavali premisu, že nikto nebude potrestaný inak, 
ako z dôvodu a spôsobom, ktorý stanovuje platný zákon.  

 
Peňažná pokuta vo výške 1.000.000,- Sk uložená žalobcovi napadnutým rozhodnutím 

žalovaného je vzhľadom na zistené okolnosti podľa názoru súdu neprimerane vysoká. Súd 
však dáva za pravdu žalovanému, že nakoľko u predávajúceho neprišlo· napriek uloženému 
pokynu k náprave zisteného stavu, bolo na mieste začať správne konanie, ktorého výsledkom 
mohlo byt' aj uloženie pokuty. Avšak podľa názoru súdu už samotné opatrenie uložené na 
mieste spočívajúce v zákaze predaja pyrotechnických predmetov až do doby odstránenia 
zistených nedostatkov čiastočne splnilo svoj preventívny a výchovný charakter a preto súd 
dospel k záveru, že peňažná pokuta vo výške 200.000,- Sk dostatočne zodpovedá charakteru 
správneho deliktu žalobcu, jeho povahe, okolnostiam, závažnosti a následkom voči žalobcovi 
si splní svoju preventívnu aj represívnu funkciu.  

 
Z uvedených dôvodov súd podľa § 250j ods. 5 O.s.p. a § 250i ods. 2 O.s.p. zmenil 

napadnuté rozhodnutie žalovaného v spojení s rozhodnutím prvostupňového správneho 
orgánu a nahradil rozhodnutie žalovaného v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozsudku.  

 
Podľa § 250j ods. 6 O.s.p. správne orgány sú viazané právnym názorom súdu.  

 
O náhrade trov konania rozhodol súd podľa § 250k ods. l O.s.p. a napriek čiastočnému 

úspechu vo veci nepriznal žalobcovi právo na náhradu trov konania, pretože s výnimkou 
posúdenia primeranosti výšky uloženej peňažnej pokuty bolo rozhodnutie žalovaného 
správne.  
 
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia, na Krajský súd v Bratislave.  
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom 
sa toto rozhodnutie alebo postupu súdu považuj e za nesprávny a čoho sa 
odvolateľ domáha.  

 
 
V Bratislave, dňa 22.03.2006 
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U Z N E S E N I E 
 
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : BILLA s.r.o., 
Bajkalská 19/A, Bratislava,  zast. advokátom JUDr. Ľubomírom Schweighoferom, 
Šafárikovo námestie 2, Bratislava, proti žalovanému Ústrednému inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave, Prievo zská 32, Bratislava,  
v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0321/06/04 zo dňa 
24. mája 2005 o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 22. 
marca 2006 č. 2 S 220/05-32 takto  

 
r o z h o d o l: 

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolacie konanie z a s t a v u j e.  
 
Žalobcovi sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.  
 
Žalobcovi sa vracia poplatok za odvolanie v sume 1800 Sk zaplatený v kolkoch 

dňa 25.5.2006.  
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
Proti rozsudku krajského súdu z 22.3.2006 podal žalobca v zákonnej lehote 

odvolanie, v ktorom žiadal zmeniť rozsudok odvolacím súdom tak, že zruší 
napadnuté rozhodnutie žalovaného a spolu s ním aj rozhodnutie správneho orgánu 
prvého stupňa a vec vráti na ďalšie konanie. Súčasne žiadal zaviazať žalovaného na 
náhradu trov žalobcu.  

 
Podaním zo dňa 22.5.2007 vzal žalobca toto odvolanie v celom rozsahu späť a 

žiadal odvolacie konanie zastaviť.  
 
Odvolací súd v súlade s § 207 ods. 3 O.s.p. a § 246c O.s.p. odvolacie konanie 

zastavil, pretože odvolanie vzal žalobca späť ešte pred rozhodnutím o ňom.  
 
O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol súd podľa § 224 ods. 1, § 250k 

ods. 1 O.s.p. tak, že nepriznal žalobcovi ich náhradu, pretože nebol v odvolacom 
konaní úspešný.  

 
O vrátení súdneho poplatku za odvolanie rozhodol súd podľa § 11 ods. 3 

zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatok bol krátený podľa ods. 4 
tohto zákonného ustanovenia. Poplatok vráti Daňový úrad Bratislava II.  

 
P o u č e n i e:  Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok (§ 246c 
O.s.p.).  

 
V Bratislave d ňa 6. júna 2007  
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Edity Bakošovej a 

členov JUDr. Anny Peťovskej a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej veci žalobcu: BILLA, 
s.r.o., Bajkalská č. 19/ A, Bratislava, zast. advokátom: JUDr. Ľubomír Schweighofer, 
Šafárikovo nám. č. 2, Bratislava, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 
č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/658/2/2004 zo dňa 
17. októbra 2005, takto  

 
rozhodol: 

 
Súd žalobu zamieta. 
 
Žalobcovi nepriznáva náhradu trov konania 
 

Odôvodnenie 
 
Žalovaný správny orgán napadnutým rozhodnutím č. P/658/2/2004 zo dňa 17.10.2005 

rozhodol ako odvolací orgán o odvolaní žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu vydané 
mu Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trnave pre Trnavský kraj  
č. P/658/2/2004 zo dňa 21.3.2005 tak, že odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie 
prvostupňového správneho orgánu potvrdil.  

 
Prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 250.000,- Sk pre 

porušenie ust. § 5 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, 
spočívajúce v nedodržaní povinnosti predávajúceho zabezpečiť predaj pyrotechnických 
výrobkov spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné vykonávanie, keďže ich predaj 
nebol zabezpečený kvalifikovanou osobou, pretože v čase predaja týchto výrobkov 
v priestoroch ich predaja nebol prítomný predavač s kvalifikáciou na ich predaj a spotrebiteľ 
nebol upozornený na dodržiavanie návodu na ich používanie.  

 
V odôvodnení napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol, že kontrolou bolo zistené, že 

predaj pyrotechnických predmetov bol realizovaný v rozpore s podmienkami ustanovenými 
v zákone o ochrane spotrebiteľa, resp. vo vyhláške Slovenského banského úradu. Podmienky 
predaja pyrotechnických výrobkov nie sú v citovanej vyhláške ustanovené samoúčelne alebo 
zbytočne. Ich účelom je špecifikovať model správania, ktorým sa v čo možno najväčšej miere 
eliminuje riziko spojené s predajom a používaním výrobkov predmetného druhu. 
Z uvedeného vyplýva, že ak bol predaj pyrotechnických výrobkov realizovaný v rozpore 
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s ustanoveniami citovanej vyhlášky, nemožno ho označiť za bezpečný (l už vôbec nie za 
riadny. Okrem toho, predajom pyrotechnických výrobkov v rozpore s ustanovením § 8 ods. 3 
a 4 cit. vyhl. predávajúci prenáša nebezpečenstvo spojené s manipuláciou s uvedenými 
výrobkami na spotrebiteľa, keďže tento nie je upozornený na nevyhnutnosť dodržiavať návod 
na použitie, resp. mu nemôže byť podané potrebné vysvetlenie, keďže sa zodpovedný 
predavač pri predaji výrobkov nenachádzal a spotrebiteľovi teda ani nebolo na požiadanie 
podané predpísané vysvetlenie. Skutkový stav bol spoľahlivo zistený v prvostupľ1ovom 
konaní, protiprávnosť konania bola preukázaná a preto v odvolacom konaní nebol dôvod na 
zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia a výšku uloženej pokuty pokladá za 
primeranú zistenému skutkovému stavu.  

 
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia 

žalovaného s návrhom na jeho zrušenie a vrátenie správnemu orgánu na ďalšie konanie 
z dôvodu, že zákonodarca stanovil iba povinnosť upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu 
na používanie, avšak nestanovil formu. Preto ak žalobca upozornenie realizoval písomnou 
formou, nie je možné ho sankcionovať za túto skutočnosť, pretože splnil a dodržal 
ustanovenie zákona. Podať na požiadanie kupujúceho vysvetlenie znamená jeho aktívne 
konanie, čomu sa žalobca nebráni. Pokiaľ žalovaný poukazuje na samoobslužný predaj 
pyrotechnických výrobkov, žiaden záväzný predpis takýto predaj nezakazuje. Rozhodnutie 
vydal správny orgán na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu a výška pokuty 
nebola dostatočne zdôvodnená, pričom z odôvodnenia nie je možné zistiť, akými úvahami 
správny orgán pri hodnotení dôkazov a pri stanovení výšky pokuty bol vedený. Žalobcovi boli 
vytýkané tri porušenia zákona, pričom z rozhodnutia nemožno zistiť výšku sankcie za 
jednotlivé porušenia. Nezákonnosť rozhodnutia treba vidieť aj v tom, že žalovaný neuviedol 
ako prihliadol na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Žalovaný 
konal nad rámec zákona, pretože uložil žalobcovi pokutu za nedodržanie povinností, ktoré mu 
zákon neukladá. Žalobca v každej filiálke zabezpečil prítomnosť osoby s kvalifikáciou 
pyrotechnika, resp. osobu, ktorá úspešne absolvovala príslušné školenie a podávala na 
požiadanie vysvetlenie. Z týchto dôvodov žiadal zrušiť aj rozhodnutie prvostupňového 
správneho orgánu zo dňa 21.3.2005 č. P/658/2/2004.  

 
Žalovaný navrhol žalobu žalobcu ako nedôvodnú zamietnuť, pretože námietky žalobcu sú 

nedôvodné, nemajú právnu oporu v zákone a sú právne irelevantné. Kontrolný orgán 
postupoval v zmysle zákona č. 361/1992 Zb. a správny orgán správne zistil skutkový stav a 
vyvodil ten záver, že kontrolovaný subjekt porušil uvedený právny predpis. Na základe tohto 
zistenia bola uložená pokuta, ktorú považuje za primeranú k zistenému porušeniu zákona a 
rozsahu dopadu na spotrebiteľa, s prihliadnutím na šírku obchodných aktivít dotknutého 
subjektu. Námietky žalobcu týkajúce sa subjektu oprávneného ukladať pokuty považuje za 
nepodstatné s poukazom na § 3 ods. 2,4 zák. č. 128/2002 Z.z. a § 58 ods. 1 zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (ďalej len "SP"). Pokiaľ ide o výšku pokuty, táto je závislá na úvahe 
prvostupňového správneho orgánu, ktorý vychádzal z charakteru zisteného skutkového stavu 
a v rozhodnutí sa kvalifikovane vysporiadal so všetkými skutočnosťami odôvodľ1ujúcimi jej 
výšku, pričom výška pokuty bola stanovená v dolnej hranici zákonnej sadzby. Bolo 
prih1iadnuté aj na charakter výrobkov ako výrobkov, ktoré svojimi vlastnosťami predstavujú 
zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu. Pokuta bola uložená za porušenie § 5 zák.  
č. 634/1992 Zb., teda z dôvodu, že žalobca nezabezpečil predaj výrobkov a poskytovanie 
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služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie. Kontrolou bolo 
zistené, že v čase predaja nebol prítomný v predajni žiaden predavač, ktorý by spotrebiteľa pri 
predaj i pyrotechnických predmetov upozornil na dodržanie návodu na používanie, čo 
vyplýva z presne a spoľahlivo zisteného skutkového stavu, zaznamenaného v inšpekčnom 
zázname.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie podľa § 244 a nasl. 

O.s.p., preskúmal podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. napadnuté rozhodnutie a 
konanie mu predchádzajúce a to v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe (§ 249 ods. 2 O.s.p.), 
na nariadenom pojednávaní, a dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade so 
zákonom a preto žaloba nie je dôvodná.  

 
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných 

prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa 
zakladajú, menia alebo zrušujú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako 
aj rozhodnutia, ktorými práva a zákonom chránené záujmy týchto osôb môžu byť dotknuté.  

 
Úlohou súdu v predmetnej veci bolo preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného vo 

veci uloženia pokuty žalobcovi za porušenie povinnosti podľa § 24 ods. 1 v spojení s § 5 zák. 
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Na uvedené konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní.  

 
Podľa § 3 ods. l SP, správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými 

právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy 
fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.  

 
Zakotvená zásada zákonnosti vyjadruje požiadavku, aby správne orgány v konaní pri 

vydávaní rozhodnutia dodržiavali procesné predpisy, ako aj iné hmotnoprávne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na prejednávanú vec.  

 
Podľa § 46 SP, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi 

predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.  

 
Správny poriadok odvolacie konanie podrobne neupravuje. Správne konanie od jeho 

začatia až do doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu tvorí jeden celok. Ustanovenia 
správneho poriadku vzťahujúce sa na vydanie prvostupňového administratívneho rozhodnutia 
majú všeobecnú platnosť a vzťahujú sa aj na odvolacie konanie.  

 
Podľa § 47 ods. 2 SP, výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia 

právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť 
trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, 
správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia než ustanovuje osobitný zákon.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb., za porušenie povinnosti ustanovenej týmto 

zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, výrobcovi alebo 
dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 2.000.000,- Sk.  
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Za opakované porušenie povinností v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do 

výšky 5.000.000,- Sk.  
 
Podľa ods. 6 cit. ust., pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť veci, spôsob, dĺžku trvania a následky porušenia povinnosti  
a mieru zavinenia.  
 
Podľa § 5 zák. č. 634/1992 Zb., je predávajúci povinný predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.  
 
Podľa § 4 ods. 1 zák. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská obchodná 
inšpekcia kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.  

 
Podľa ods. 2 cit. ust., Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu 

u fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich alebo dodávajúcich výrobky na vnútorný 
trh alebo poskytujúcich služby (ďalej len "kontrolované osoby")  

a) zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa ods. 1,  
b) vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá ochranné 

opatrenia na ich odstránenie,  
c)kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,  
d) zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,  
e) informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom 

nebezpečných výrobkov  
f) využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov,  
g) ukladá pokuty 
 
Podľa § 7 ods. 3 cit. zákona, kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť 

zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich 
odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.  

 
Podľa § 8 ods. 1 vyhl. č. 536/1991 Zb., sa na predaj pyrotechnických predmetov vzťahujú 

osobitné predpisy (občiansky zákonník, zákon o živnostenskom podnikaní, obchodný 
zákonník).  

 
Podľa § 8 ods. 2 cit. vyhl., predávať pyrotechnické predmety tried II. a III. a podtriedy T1 

môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechniky, strelmajstra alebo odpaľovača olu1ostrojov 
alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu uvedenom 
v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len "predavač") v organizácii poverenej Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky.  

 
Napokon podľa § 8 ods. 3 cit. vyhl., je predavač povinný pri predaji pyrotechnických 

predmetov uvedených v ods. 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na 
požiadanie podať vysvetlenie.  

 
Z pripojeného administratívneho spisu žalovaného súd zistil, že dňa 14.12.2004 bola 

vykonaná inšpektormi SOI kontrola v prevádzkovej jednotke BILLA, s.r.o., Revolučné. nám.  
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34, Galanta. Pri kontrole predaja pyrotechnických predmetov bolo inšpektormi zistené, že 
výrobky boli predávané samoobslužným spôsobom a v čase kontroly nebol v tomto oddelení 
prítomný žiaden predavač - dozorujúca osoba, ktorá by upozorňovala kupujúceho na nutnosť 
dodržiavať určité pravidlá pri používaní týchto výrobkov, čo je v rozpore s § 8 vyhl.  
č. 536/1991 Zb .. Predavačka nebola prítomná z dôvodu, že si "odskočila" vybaviť 
reklamáciu.  

 
Na základe vykonanej kontroly bol v prevádzkarni žalobcu spísaný inšpekčný záznam 

s upozornením, aby kontrolovaný subjekt zabezpečil trvale prítomného pracovníka pri 
predávaných pyrotechnických výrobkoch počas predajnej doby a bolo uložené opatrenie, 
ktorým sa zakázal predaj pyrotechnických výrobkov na dva predajné dni.  

 
Oznámením zo dňa 9.2.2005 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trnave pre 

Trnavský kraj oznámil žalobcovi začatie správneho konania na základe vykonanej kontroly zo 
dňa 14.12.2004 z dôvodu, že boli zistené predmetné nedostatky. Nakoľko žalobca neuviedol 
žiadne nové skutočnosti ani dôkazy ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené porušenie 
povinnosti v lehote mu stanovenej, prvostupňový správny orgán vo svojom rozhodnutí zo dňa 
21.3.2005 uložil žalobcovi pokutu vo výške 250.000,- Sk z dôvodu, že žalobca nedodržal 
povinnosť, aby pri predaji bol prítomný predavač - dozorujúca osoba pri ponúkaných 
pyrotechnických predmetoch, čím došlo k porušeniu povinnosti ustanovenej v § 8 ods. 2 vyhl. 
č. 536/1991 Zb. a § 5 zák. č. 634/1992 Zb .. Proti tomuto rozhodnutiu podal včas odvolanie 
žalobca, ktoré žalovaný rozhodnutím zo dňa 17.10.2005 zamietol a prvostupňové rozhodnutie 
správneho orgánu potvrdil.  

 
Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že v čase vykonanej kontroly sa nenachádzal 

v predajni predavač, ktorý by upozorňoval kupujúceho na dodržiavanie návodu na 
používanie, resp. podala kupujúcemu požadovanú informáciu, pretože kvalifikovaná 
predavačka si bola vybaviť reklamáciu (por. inšpekčný záznam zo dňa 14.12.2004, založený 
v administratívnom spise).  

 
V § 8 ods. 3 vyhl. č. 536/1991 Zb., je stanovená povinnosť predavača pri predaji upozorniť 

kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie. I keď 
v ust. § 8 cit. vyhl. nie je výslovne uvedená povinnosť predavača pri predaji pyrotechnických 
výrobkov upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu ústne, vyplýva to z jeho logického 
výkladu, pretože predavačovi tu vyplýva povinnosť "podať vysvetlenie", ktoré možno chápať 
jedine tak, že na požiadanie spotrebiteľa, predavač vysvetlí kupujúcemu postup, akým treba 
pri manipulácii s pyrotechnickým výrobkom manipulovať.  

 
Napokon povinnosti zabezpečiť prítomnosť dozorujúcej osoby pri predaji pyrotechnických 

výrobkov si zjavne uvedomoval i žalobca, pretože na tento účel poskytol svojej 
zamestnankyni príslušné školenie a sám poukazuje len na krátkodobú neprítomnosť príslušnej 
predavačky, pričom takýto stav odôvodňoval tým, že si odišla vybaviť reklamáciu.  

 
Neobstojí potom ani námietka žalobcu týkajúca sa písomného návodu na používanie, na 

ktorom je kupujúci upozorňovaný na potrebu dodržiavania návodov na používanie 
pyrotechnických predmetov. I keď možno pripustiť, že predávajúci s ohľadom na vyššie 
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citované znenie § 8 ods. 3 vyhl. č. 536/1991 Zb. by sa mohol domnievať, že povinnosť 
predavača upozorniť na dodržanie návodu na používanie môže byť splnená aj písomným 
upozornením, v prejednávanej veci nepochybne aj žalobca si bol vedomý svojej povinnosti 
zabezpečiť aj prítomnosť dozorujúcej osoby v oddelení s pyrotechnickými výrobkami, čo 
vyplýva z jeho vyjadrení v predmetnej veci.  

 
S prihliadnutím na tieto skutočnosti dospel súd k názoru, že zo strany žalobcu došlo pri 

predaji pyrotechnických výrobkov v danom prípade k porušeniu povinnosti vyplývajúcej mu 
z § 5 zák. č.634/1992 Zb., nakoľko žalobca si nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z vyhl.  
č. 536/1991 Zb., ktorej účelom bolo upraviť realizáciu práva štátu v oblasti predaja 
pyrotechnických výrobkov. Účelom osobitnej právnej úpravy predaja tohto druhu tovaru je 
ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, takže neinformovaním spotrebiteľa dostatočným 
spôsobom o nutnosti dodržiavania návodu na používanie takýchto výrobkov môže prísť 
k ohrozeniu zdravia alebo majetku osoby, ktorá nebola zodpovedným pracovníkom na 
potrebu dodržiavania návodu a spôsobu manipulácie s výrobkom upozornená. Z hľadiska 
požiadaviek vyhlášky je preto nepostačujúce spotrebiteľa len informovať písomným návodom 
na používanie priamo na výrobku a to predovšetkým s prihliadnutím na špecifiká 
predávaného druhu výrobku v porovnaní s tovarom bežnej spotreby. Špecifickosť 
predmetného tovaru sa prejavila i v potrebe upraviť spôsob a podmienky jeho predaja 
v osobitnom právnom predpise. S prihliadnutím na charakter výrobku zákonodarca zjavne 
považoval, v záujme bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa pri následnej manipulácii 
s predmetným tovarom, za potrebné sprísniť podmienky predaja takýchto výrobkov a to 
zabezpečením prítomnosti kvalifikovaného predavača, ktorý by kupujúceho upozornil na 
potrebu dodržiavania návodu na používanie a v prípade potreby podal i ďalšie potrebné 
vysvetlenie.  

 
Ak potom s prihliadnutím na tieto skutočnosti žalovaný uložil pokutu za porušenie vyššie 

uvedených ustanovení v dolnej hranici prípustnej sadzby, bolo potrebné vysloviť, že výška 
pokuty uložená rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu bola primeraná.  

 
Vychádzajúc zo skutočností vyššie uvedených, postup žalovaného správneho orgánu bol 

zákonný a napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Súd preto dospel 
k záveru, že námietky žalobcu neodôvodňujú zrušenie napadnutého rozhodnutia žalovaného a 
keďže toto považoval za vydané v súlade so zákonom, žalobu žalobcu podľa § 250j ods. l 
O.s.p. v celom rozsahu zamietol.  

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. l O.s.p. tak, že žalobcovi náhradu 
trov konania nepriznal, pretože takúto náhradu mu možno priznať len v prípade úspechu.  
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia, písomne, dvojmo, na Najvyšší súd SR, prostredníctvom 
Krajského súdu v Bratislave.  

 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, 
v čom  sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho 
sa  

 
V Bratislave, dňa 1. februára 2007 
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Najvyšší súd  
Slovenskej republiky 
 
 
 

 
 

ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu 
JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Ivana 
Rumanu v právnej veci žalobcu: BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská č. 19/A, 
Bratislava,  zastúpeného JUDr. Ľubomírom Schweighoferom, advokátom so sídlom 
Šafárikovo nám. č. 2, Bratislava, proti žalovanému: Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozsk á č. 32, Bratislava,  
v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/658/2/2004 zo dňa 
17. októbra 2005, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 1. 
februára 2007 č. 1 S 359/2005-41 takto  

 
 

r o z h o d o l: 
 
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave  
z 1. februára 2007 č. 1 S 359/2005-41 p o t v r d z u j e.   
 

Žalobcovi právo na náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva. 
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu, ktorou sa 
žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. P/658/2/2004 zo dňa 17. 
októbra 2005, ktorým žalovaný potvrdil prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trnave pre Trnavský kraj č. P/658/2/2004 zo dňa 
21.3.2005, na základe ktorých bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 250 000 Sk 
za porušenie ustanovenia § 5 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. 
V odôvodnení krajský súd uviedol, že v danom prípade došlo zo strany žalobcu pri 
predaji pyrotechnických výrobkov k porušeniu § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, 
keďže si žalobca nesplnil povinnosť vyplývajúcu z vyhlášky č. 536/1991 Zb., ktorej 
účelom bolo upraviť realizáciu práva štátu v oblasti predaja pyrotechnických  
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výrobkov. Podľa krajského súdu, s ohľadom na ustanovenia cit. vyhlášky, nie je  
postačujúce spotrebiteľa informovať len písomným návodom na používanie 
uvedeným priamo na výrobku, ale v záujme bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa je 
potrebné zabezpečiť prítomnosť kvalifikovaného predavača, ktorý by kupujúceho 
upozornil na potrebu dodržiavania návodu na používanie a v prípade potreby podal i 
ďalšie potrebné vysvetlenie;. Povinnosť zabezpečiť prítomnosť dozorujúcej osoby pri 
predaji pyrotechnických výrobkov si podľa krajského súdu zjavne uvedomoval aj 
žalobca, ktorý na tento účel poskytol svojej zamestnankyni školenie a zdôraznil len 
jej krátkodobú neprítomnosť, a to z dôvodu, že si odišla vybaviť reklamáciu. Aj keď 
by sa žalobca mohol domnievať, že povinnosť predavača upozorniť na dodržanie 
návodu na používanie môže byť splnená aj písomným upozornením, z vyjadrení 
žalobcu v prejednávanej veci vyplynulo, že si bol vedomý povinnosti zabezpečiť aj 
prítomnosť dozorujúcej osoby v oddelení s pyrotechnickými výrobkami. Po 
vyhodnotení všetkých skutočností krajský súd dospel k záveru, že postup 
žalovaného správneho orgánu bol zákonný a uložená pokuta, nachádzajúca sa 
v dolnej hranici prípustnej sadzby, je primeraná.  

 
Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, pričom 

navrhoval napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie 
konanie, resp. alternatívne napadnutý rozsudok zmeniť a podľa § 250j ods. 2 písm. 
a) O.s.p. zrušiť rozhodnutie žalovaného ako aj prvostupňové rozhodnutie 
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trnave pre Trnavský kraj.  

 
Žalobca namietal, že nie je pravdivé tvrdenie, že v predajni nebol prítomný 

kvalifikovaný predavač pyrotechnických výrobkov. Ako to vyplýva aj z inšpekčného 
záznamu, konkrétna kvalifikovaná predavačka bola prítomná v predajni, 
nenachádzala sa však v oddelení s pyrotechnikou, a to z dôvodu, že bola vybaviť 
reklamáciu.  

 
Podľa žalobcu z napadnutého rozsudku vyplýva, že súd dospel k záveru, že pri 

predaji pyrotechnických výrobkov sa vyžaduje trvalá prítomnosť dozorujúcej osoby. 
Žalobca je však toho názoru, že vyhláška o pyrotechnických výrobkoch nestanovuje 
povinnosť trvalej prítomnosti predavača pri pyrotechnických výrobkoch. V texte 
vyhlášky nie je stanovená konkrétna forma, akou má predavač realizovať 
upozornenie na nutnosť dodržiavania návodu na používanie, preto je výlučne na 
ňom, akú formu zvolí. Ak teda žalobca považoval za vhodné realizovať upozornenie 
v písomnej podobe formou priloženého letáku, nie je možné ho za to sankcionovať, 
nakoľko dodržal ustanovenia zákona.  

 
Vo svojom odvolaní žalobca ďalej upriamil pozornosť na časť paragrafového 

znenia § 8 ods. 3 vyhlášky, v ktorom je uvedené „. a na požiadanie podať 
vysvetlenie." Žalobca je toho názoru, že na podanie vysvetlenia je potrebné aktívne 
konanie zákazníka, ktorý vyvinie činnosť smerujúcu k získaniu podrobnejších 
informácií. V prípade takejto situácie bude možná ústna forma podania informácie, 
pričom v každej filiálke žalobcu je prítomný predavač pripravený kedykoľvek 
v prípade potreby podať kvalifikované vysvetlenie. Navyše v písomnom upozornení  
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je uvedené, že prípadné ďalšie vysvetlenie podá pracovník v kancelárii vedúceho. 
V predmetnej veci žalovaný nevyhľadal kvalifikovaného predavača v zmysle letáku 
umiestnenom pri regáloch s pyrotechnickými výrobkami, ale mal zato, že tento 
kvalifikovaný predavač sa má nachádzať priamo pri regáloch s pyrotechnickými 
výrobkami.  
 

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je žalobca toho názoru, že mu bola 
uložená pokuta za nedodržanie povinností, ktoré v zákone, či vo vyhláške nie sú 
stanovené, a preto žalovaný konal nad rámec zákona. Pre prípad, že by odvolací súd 
dospel k záveru, že zo strany žalobcu došlo k určitému porušeniu zákona, poukázal 
žalobca na neprimeranosť uloženej pokuty vzhľadom na nepresnosť ustanovení vo 
vyhláške o pyrotechnických výrobkoch.  

 
Žalovaný vo svojom vyjadrení k odvolaniu žiadal, aby odvolací súd napadnutý 

rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil. K námietkam žalobcu uviedol, 
že v žiadnom svojom rozhodnutí v predmetnom konaní, ani vo vyjadrení k podanej 
žalobe, netvrdil, že sa v kontrolovanej prevádzke v čase kontroly vôbec nenachádzal 
kvalifikovaný predavač. Pre začatie správneho konania však bola rozhodujúcou 
skutočnosť, že v čase nákupu pyrotechnického predmetu triedy II. nebol prítomný 
žiaden predavač, ktorý by spotrebiteľa (inšpektora) upozornil na dodržiavanie návodu 
na použitie. Podľa žalovaného je treba rozlišovať na jednej strane prítomnosť 
kvalifikovaného predavača niekde v prevádzke (nie však pri regáli s pyrotechnikou) a 
na druhej strane fakt, že inšpektori v pozícii spotrebiteľov si úplne voľne vzali 
pyrotechnický predmet II. triedy bez toho, aby boli kvalifikovaným predavačom 
poučení o povinnosti dodržiavať návod na použitie. Žalovaný nepovažuje za 
hodnoverný argument žalobcu, že práve v čase inšpekcie nebola pri regáloch 
s pyrotechnikou prítomná predavačka, ktorá "náhodou" v tej chvíli vybavovala 
reklamáciu v priestoroch kancelárie vedúceho. Z celkového prístupu žalobcu totiž 
vyplýva, že považoval za postačujúce upozorniť spotrebiteľa na dodržiavanie návodu 
na používanie písomným oznamom.  

 
Žalovaný tiež uviedol, že žalobca sa nemôže zbaviť svojej zodpovednosti tým, 

že upozorní kupujúceho písomnou formou. Kupujúceho totiž neupozorňuje žalobca 
ako predajca, ale jeho zamestnanec - konkrétna fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu. Žalovaný je toho názoru, že ak by postačovalo len 
písomné upozornenie, nebolo by vo vyhláške výslovne uvedené, kto je predavač a 
aké má povinnosti voči spotrebiteľom.  

 
Pokiaľ ide o výšku uloženej pokuty, žalovaný ju vzhľadom na charakter 

porušenej povinnosti ako aj možné následky na zdravie a majetok spotrebiteľov 
považuje za primeranú.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) 

preskúmal napadnutý rozsudok podľa § 250ja ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že 
odvolanie žalobcu nie je dôvodné.  
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Podľa § 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu 

vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov kontrolou 
vnútorného trhu sa zisťuje, či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä či sa predávajú a 
poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite.  

 
Podľa § 3 ods. 1 cit. zákona orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská 

obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá.  
 
Podľa § 5 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný 
 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich 
riadne a bezpečné vykonávanie.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinnosti 

ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitnému predpisu 
predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným  
v § 27 pokutu až do výšky 2 000 000 Sk. Za opakované porušenie povinnosti 
v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky 5 000 000 Sk.  

 
Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch sa 

pyrotechnické výrobky delia na  
a) pyrotechnické predmety - výrobky obsahujúce technologicky spracované 

pyrotechnické zloženie, prípadne aj malé množstvo výbušnín, ktoré sú nebezpečné 
predovšetkým z hľadiska požiarnej bezpečnosti, avšak pri dodržaní návodu na 
používanie neohrozujú bezpečnosť osôb a majetku,  

b) výbušné predmety - výrobky obsahujúce technologicky spracované 
pyrotechnické zloženie a výbušniny, ktoré môžu výbuchom ohroziť bezpečnosť osôb 
a majetku.  

 
Podľa ods. 3 pyrotechnické predmety na zábavné účely sa zaraďujú podľa 

stupňa nebezpečenstva do tried l, II a III.  
 
Podľa ods. 4 pyrotechnické predmety na technické účely sa zaraďujú podľa 

stupňa nebezpečenstva do podtried T0 a T1.  
 
Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky predávať pyrotechnické predmety tried " a III a 

podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo 
odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa 
osnovy a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len "predavač") 
v organizácii poverenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.  

 
Podľa ods. 3 predavač je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov 

uvedených v odseku 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a 
na požiadanie podať vysvetlenie.  
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Z predloženého administratívneho spisu Najvyšší súd zistil, že dňa 14.12.2004 

inšpektori SOI so sídlom v Trnave vykonali kontrolu v prevádzkovej jednotke Billa, 
Revolučné nám. 34, Galanta, zameranú na preverenie dodržiavania zásad 
bezpečnosti pri predaji pyrotechnických výrobkov. Pri kontrolnom nákupe boli 
inšpektormi zakúpené 2 druhy pyrotechnických výrokov triedy II v celkovej hodnote 
77,- Sk. Tento nákup bol vykonaný samoobslužným spôsobom, pričom v priestoroch 
predaja pyrotechniky nebol prítomný žiaden predavač, a preto spotrebiteľ (inšpektor) 
nebol upozornený na dodržiavanie návodu na použitie. Ku kontrolným zisteniam 
podala do inšpekčného záznamu vyjadrenie vedúca prevádzkovej jednotky, ktorá 
uviedla, že predavačka nebola prítomná nedopatrením, pretože si odskočila vybaviť 
reklamáciu.  

 
Zistené skutočnosti vyhodnotil prvostupňový správny orgán ako porušenie ust.  

§ 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a uložil žalobcovi pokutu vo výške 250 000 Sk 
podľa § 24 ods. 1 za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom.  

 
Pri určení výšky pokuty správny orgán prihliadol na charakter protiprávneho 

konania, na spôsob porušenia povinnosti, ako aj na možné následky, nakoľko 
neinformovaním spotrebiteľa o nutnosti dodržiavania návodu na použitie by mohlo 
dôjsť k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb. Zohľadnil tiež možnosť 
neoprávnenej manipulácie s pyrotechnickými výrobkami zo strany spotrebiteľa 
priamo v kontrolovanej prevádzke, ku ktorej by pri absencii prítomnosti zodpovednej 
osoby mohlo dôjsť.  

 
Žalovaný správny orgán rozhodnutie prvostupňového orgánu na základe 

odvolania žalobcu potvrdil čo do dôvodov aj výšky uloženej sankcie.  
 
Žalobca v podanej žalobe ako aj v odvolaní proti rozsudku krajského súdu 

namietal, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné, nakoľko správny orgán konal nad 
rámec zákona, keď žalobcu sankcionoval za nesplnenie povinnosti, ktorú zákon ani 
vyhláška výslovne neukladá. Sporné ustanovenia vyhlášky (§ 8 ods. 3) totiž výslovne 
neupravuje, akou formou má predávajúci realizovať "upozornenie" spotrebiteľa pri 
predaji pyrotechnických výrobkov.  

 
Odvolací súd poukazuje na to, že pri výklade právneho predpisu je potrebné 

v prípade nejasností vychádzať aj z tzv. ;,ducha zákona", t.j. z účelu, ktorý 
zákonodarca jeho prijatím sledoval.  

 
Pokiaľ' ide o ust. § 8 vyhlášky je zrejmé, že jeho zmyslom je zabezpečiť, aby 

predmety, ktoré si vyžadujú zvláštne zaobchádzanie, a takými pyrotechnické výrobky 
nepochybne sú, boli predávané pod odborným dohľadom, za ktorý táto právna norma 
považuje len osoby s určitou odbornou kvalifikáciou, prípadne osoby, ktoré úspešne 
absolvovali požadované školenie. Len takto odborne spôsobilý predavač vie pri 
predaji pyrotechnických výrobkov náležite poučiť a upozorniť spotrebiteľa tak, ako to 
vyžaduje vyhláška.  

 
 



5 Sžf/24/2007 
6 
 

Splnenie povinnosti týkajúcej sa bezpečnosti predaja pyrotechnických výrobkov, 
ktorá vyplýva z ust. § 5 zákona o ochrane spotrebitelia a v tomto kontexte aj z ust.  
§ 8 ods. 3 vyhlášky môže predávajúci zabezpečiť len osobnou prítomnosťou 
kvalifikovaného predavača v bezprostrednom priestore, v ktorom sú ponúkané 
pyrotechnické výrobky.  

 
V prejednávanom prípade však v čase vykonávania kontroly nebol pri regáloch 

s pyrotechnickými výrobkami triedy II prítomný kvalifikovaný predavač, ktorý by 
spotrebiteľa upozornil na nevyhnutnosť dodržiavania návodu na použitie. Tento 
nedostatok nie je podľa názoru odvolacieho súdu možné odstrániť písomnou 
informáciou nachádzajúcou sa pri voľne uloženom pyrotechnickom tovare vo forme 
letáku. Ak by postačovalo písomné upozornenie na dodržiavanie návodu na použitie, 
túto funkciu by splnil samotný návod na použitie, ktorý je súčasťou každého balenia 
výrobku. Pri takomto druhu tovaru je však potrebné vo zvýšenej miere dbať na 
ochranu spotrebiteľa, ako aj na ochranu iných osôb a majetku, pričom táto ochrana 
má byť zabezpečená osobnou prítomnosťou predavača pri regáloch 
s pyrotechnickými výrobkami, aby mal reálnu možnosť upozorniť každého jedného 
kupujúceho na nutnosť dodržiavania návodu na použitie, prípadne podať ďalšie 
vysvetlenie k používaniu a manipulácii s týmito predmetmi.  
 

Odvolací súd preto dospel k záveru, že uloženie sankcie za porušenie 
povinnosti ustanovenej v § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa bolo dôvodné.  

 
Pokiaľ' ide o námietku neprimeranej výšky uloženej sankcie, odvolací súd 

z napadnutého rozhodnutia zistil, že správny orgán sa podrobne zaoberal dôvodmi 
jej uloženia, rozsahom následkov/ktoré môže zanedbanie bezpečnostných predpisov 
spôsobiť a z toho vyplývajúcou spoločenskou nebezpečnosťou takéhoto konania. Pri 
jej ukladaní zohľadnil tiež možnosť neoprávnenej manipulácie s pyrotechnickými 
výrobkami zo strany spotrebiteľa priamo v kontrolovanej prevádzkovej jednotke. 
Preto sa odvolací súd plne stotožnil s dôvodmi rozhodnutia a s výškou uloženej 
pokuty, ktorá je v dolnom rozmedzí prípustnej sadzby a podľa názoru odvolacieho 
súdu je primeraná tak z hľadiska represívneho ako aj preventívneho.  

 
Vzhľadom na vyššie uvedené preto Najvyšší súd Slovenskej republiky 

napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave podľa § 219 O.S.P. potvrdil.  
 
O trovách odvolacieho konania rozhodol súd podľa § 224 ods.1 v spojení  

§ 250k ods.1 O.S.P. podľa ktorého neúspešný žalobca nemá právo na náhradu trov 
odvolacieho konania.  

 
 
V Bratislave d ňa 13. mája 2008 

 
 
 
 
 



Najvyšší súd 
Slovenskej republiky 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ivana 

Rumanu a členov JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci 
žalobcu Billa spol. s r.o., so sídlom Bajkalská ul. č. 19/A, Bratislava,  
zastúpeného JUDr. Ľubomírom Schweighoferom, advokátom, so sídlom Šafárikovo 
nám. č. 2, Bratislava, proti žalovanému Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídl om v Bratislave, 
Prievozská č. 32 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného  
č. P/1072/1/2004 zo dňa 13.7.2005, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského 
súdu v Bratislave, č.k. 1 S/238/2005-38 zo dňa 25.5.2006 takto  

 
r o z h o d o l 

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave  

č.k. 1 S/238/2005-38 zo dňa 25.5.2006 mení tak, že napadnuté rozhodnutie 
Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave  
č. P/1 072/1/2004 zo dňa 13.7.2005 v spojení s rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej 
obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/1072/1/2004 zo 
dňa 27.4.2005 v časti výroku o výške sankcie zrne ň uje tak, že žalobcovi ukladá 
pokutu vo výške 100 000 Sk, ktorú je žalobca povinný zaplatiť do 15 dní na účet 
žalovaného, vo zvyšku žalobu zamieta.  

 
 
Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.  
 
 

odôvodnenie 
 
 
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 250j ods. 2 písm. a) 

OSP zrušil rozhodnutie žalovaného P/1 072/1/2004 zo dňa 13.7.2005, ako aj 
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský 
kraj č. P/1072/1/2004 zo dňa 27.4.2005, na základe ktorých bola žalobcovi uložená  
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pokuta vo výške 1 000 000 Sk za porušenie ust. § 5 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa (ďalej len "zákon") za nedodržanie povinnosti podľa § 8 vyhl.  
č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch (ďalej len "vyhláška") a vrátil mu vec 
na ďalšie konanie s tým, že napadnuté rozhodnutie vychádzali z nesprávneho 
právneho posúdenia veci správnymi orgánmi. V odôvodnení uviedol, že v danom 
prípade nie je možné konanie žalobcu kvalifikovať ako nedodržanie jeho povinnosti, 
z dôvodu nejasnosti aplikácie § 8 ods. 3 vyhlášky v podmienkach samoobslužného 
predaja.  

 
Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote odvolanie žalobca aj žalovaný. 
 
Žalobca namietal nesprávnosť výroku o trovách konania a žiadal, aby 

odvolací súd zmenil rozhodnutie krajského súdu v časti výroku o trovách konania 
tak, že ich náhradu vo vyúčtovanom rozsahu prizná žalobcovi, keďže tento mal vo 
veci plný úspech.  

 
Žalovaný vo svojom odvolaní namietal, že krajský súd svoje rozhodnutie 

postavil na veľmi zužujúcom výklade ust. § 8 ods. 3 vyhlášky pokiaľ!' ide o definíciu 
predavača, podmienok predaja pyrotechnických výrobkov, či charakteru prevádzky. 
Podľa jeho názoru predavačom v zmysle § 8 ods. 3 vyhlášky môže byť len konkrétna 
fyzická osoba, ktorá môže prípadne upozorniť kupujúceho na osobitné podmienky 
zaobchádzania s pyrotechnickým tovarom a dodržiavanie návodu na použitie a 
prítomnosť kvalifikovaného predavača je nevyhnutná všade a priamo tam, kde sa 
predávajú pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 podľa § 2 vyhlášky. 
V kontrolovanej prevádzke žalobca predával pyrotechnické výrobky II. triedy bez 
prítomnosti kvalifikovaného predavača, čo žalovaný kvalifikoval ako porušenie § 5 
zákona a sankcionoval. Podľa jeho názoru pokiaľ!' krajský súd došiel k záveru, že  
§ 8 vyhlášky je nejednoznačný, nie je možné túto nejednoznačnosť vykladať tak, aby 
ju bolo možné zneužiť v neprospech bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa. Takýto 
výklad by značne zúžil právomoci žalovaného, ktoré tento má v rámci plnenia úloh 
spojených s ochranou práv a záujmov spotrebiteľa a teda širokej verejnosti. Preto 
žiadal, aby odvolací súd rozhodnutie krajského súdu zmenil tak, že žalobu žalobcu 
proti vyššie uvedenému rozhodnutiu žalovaného zamietne.  

 
Žalobca vo svojom vyjadrení k odvolaniu zo dňa 30.3.2007 žiadal, aby 

odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil. 
Namietol, že žalobcovi bola uložená pokuta za nedodržanie povinností, ktoré 
v zákone, či vo vyhláške nie sú stanovené, pričom žalobca dodržal všetky zákonom 
vyžadované podmienky predaja pyrotechnických predmetov.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) 

preskúmal vec podľa § 250ja ods. 3 OSP a podľa § 220 OSP napadnutý rozsudok 
zmenil, keďže neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie ani zrušenie.  

 
Najvyšší súd sa nestotožnil s právnym názorom krajského súdu pokiaľ l' ide 

o interpretáciu a aplikáciu ust. § 8 ods. 2 a 3 vyhl. 536/1991 Zb. o pyrotechnických  
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výrobkoch. Spor medzi účastníkmi konania bol o výklad obsahu pojmu "predavač", 
najmä ako definovať predavača pri samoobslužnom predaji.  

 
Podľa § 8 ods.2 vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch predávať 

pyrotechnické predmety tried /l a 11/ a podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou 
pyrotechnika, streImajstra alebo odpaľovača ohňostrojov 6) alebo osoby, ktoré 
úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 
tejto vyhlášky (ďalej len "predavač') v organizácii poverenej Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky.  

 
Podľa § 8 ods. 2 vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch predavač 

je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov uvedených v odseku 2 upozorniť 
kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie.  

 
V predmetnom prípade je definícia pojmu "predavač", pre potreby tejto 

vyhlášky, obsiahnutá v § 8 ods.' 2 vyhlášky. Z kontextu tohto ustanovenia 
vyplýva, že to môže by ť len fyzická osoba,  pretože len takáto osoba môže 
absolvovať školenia resp. spĺňať kvalifikačné predpoklady. Právnická osoba tieto 
podmienky môže spĺňať len nepriamo - prostredníctvom zodpovedných pracovníkov 
- fyzických osôb. Samoobslužný predaj je preto vylú čený . Pokiaľ ide o ust. § 8 
vyhlášky je zrejmé, že jeho 'zmyslom je zabezpečiť, aby predmety, ktoré si vyžadujú 
zvláštne zaobchádzanie a takým pyrotechnické výrobky nepochybne sú, boli 
predávané pod odborným dohľadom, ktorý za súčasných podmienok vývoja vedy a 
techniky vie zabezpečiť jedine kontrola pracovníkmi - predavačmi, ktorí prešli 
špeciálnym školením. Len takýto pracovník, ak je osobne prítomný, vie náležite 
poučiť a upozorniť spotrebiteľa tak, ako to vyžaduje vyhláška pri predaji 
pyrotechnických výrobkov II. triedy a predmetov T1. Iba týmto spôsobom môže 
predávajúci zabezpečiť splnenie všeobecnej povinnosti týkajúcej sa bezpečnosti 
predaja výrobkov, ktorá pre neho vyplýva z ust. § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a 
v tomto kontexte aj z ust. § 9 ods. 3 vyhlášky. Tento nedostatok nie je podľa názoru 
odvolacieho súdu možné odstrániť písomnou informáciou nachádzajúcou sa pri 
voľne uloženom pyrotechnickom tovare, na koho sa spotrebitelia majú v prípade 
potreby obrátiť, ako tomu bolo pri vykonanej kontrole.  

 
Z uvedených dôvodov odvolací súd dospel k záveru, že uloženie sankcie bolo 

dôvodné, nakoľko § 8 ods. 3 vyhlášky neumožňuje samoobslužný predaj. Je na 
zodpovednosti predávajúceho, akým spôsobom fyzickú prítomnosť "predavačov" 
v zmysle § 8 ods. 2 vyhlášky pri regáloch s pyrotechnickými výrobkami zabezpečí.  

 
Pokiaľ' žalovaný uložil pokutu vo výške 1 000 000 Sk, odvolací súd 

s poukazom na ust. § 250i ods. 2 OSP zvážil výšku uloženej pokuty. Dospel 
k záveru, že skutkové okolnosti identifikované v odôvodnení napadnutého 
rozhodnutia žalovaného odôvodňujú sankciu vo výške 100.000 Sk. Konštatovanie 
porušenia predpisov o predaji pyrotechnických výrobkov sa viaže na konkrétny 
kontrolný nákup, tak ako je to zapísaný v zázname z kontroly a nie na nesprávny 
spôsob predaja vo všeobecnosti, nakoľko podklady na takýto záver sa v zázname 
z kontroly nenachádzajú.  
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O trovách odvolacieho konania rozhodol pod/'a § 224 ods. 1 OSP v spojení § 250k 
ods. 1 OSP Žalobca síce mal čiastočný úspech vo veci, ale len pokiaľ ide o výšku 
pokuty a nie pokiaľ ide o oprávnenosť samotnej sankcie. Žalovanému trovy 
odvolacieho konania nevznikli.  
 
 
P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný o pravný prostriedok.  
 
V Bratislave d ňa 20. septembra 2007 
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ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Baranovej, 
sudcov JUDr. Milana Končeka a JUDr. Valérie Mihalčínovej, v právnej veci žalobcu 
Bytového hospodárstva Mesta Krompachy, spol. s r.o., IČO:31687S63, so sídlom 
v Krompachoch, Ul. SNP č. 1, zastúpeného konateľom Júliusom Maculom, zastúpeného 
advokátom JUDr. Pavlom Hovanom, advokátom, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Ul. Ing. 
Kožucha č. 1, proti žalovanému Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej 
inšpekcie, so sídlom v Bratislave, Prievozská ul. 32, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného 
zo dňa 12.9.2005 č. P/0139/08/05, takto  

 
 

r o z h o d o l: 
 
 

Žalobu zamieta 
 
 

Žalobcovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.  
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 

Žalovaný rozhodnutím zo dňa 12.9.200S č. P/0139/08/0S podľa § S9 ods.2 zákona 
o správnom konaní zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košicky kraj so sídlom v Košiciach P/0139/08/05 zo dňa 
12.9.2005 ktorým bola žalobcovi uložená pokuta v sume 50 000,- Sk podľa § 24 ods.1 zákona 
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon 
o ochrane spotrebiteľa") za porušenie povinnosti podľa § 3 ods. l písm. d) zákona o ochrane 
spotrebiteľa, ktorého sa žalobca dopustil nesprávnym účtovaním nákladov na ohrev a objem 
teplej úžitkovej vody konečným odberateľom napojeným na zdroj kotolňa Mier za rok 2003. 
Rozhodnutie žalovaného bolo žalobcovi doručené dňa 16.9.2005.  
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Žalobca sa včas podanou žalobou zo dňa 10.11.2005 domáhal zrušenia rozhodnutia 
žalovaného a vrátenia veci na nové konanie s odôvodnením, že žalovaný nesprávne zistil 
skutkový stav veci, pretože neskúmal ako došlo k zmene výšky koeficientu, pričom dôvodom 
jeho zmeny bolo spresnenie údajov o množstve spotrebovanej teplej úžitkovej vody zo strany 
užívateľov bytov a následné oznámenie skutočne nameranej spotreby žalobcom dodávateľovi 
tepla. Záver správneho orgánu, že žalobca účtoval väčšie množstvo tepla na ohrev teplej 
úžitkovej vody, ako bolo účtované dodávateľom tepla, nie je pravdivý. Jednotlivým 
vlastníkom bytov bolo účtované len väčšie množstvo studenej vody používanej na ohrev 
teplej úžitkovej vody, a to o sumu zrážkovej vody, avšak túto sumu by boli vlastníci bytov 
povinní uhradiť ako samostatnú položku v dôsledku nákladov na výrobu tepla. Z uvedeného 
žalobca vyvodil, že vlastníci bytov neboli ukrátení. Žalobca pripustil, že zrážková voda sa 
mala vo vyúčtovaní zobraziť ako samostatná položka, čo sa v dôsledku neúmyselnej chyby 
pracovníka nestalo. Žalobca ďalej namieta výšku uloženej sankcie vzhľadom na menšiu 
závažnosť porušenia povinností, ako aj jej nedostatočné odôvodnenie.  

Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 25.1.2006 navrhol, aby súd žalobu zamietol, 
pretože rozhodnutie bolo vydané na základe spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a v 
súlade s platnými právnymi predpismi. Žalovaný ďalej uviedol, že nesprávne účtovanie bolo 
preukázané kontrolnými výpočtami vzťahujúcimi sa na vybraných spotrebiteľov, pričom 
podklady, z ktorých inšpektori vychádzali, sú súčasťou inšpekčného záznamu.  

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.S.P.. preskúmal zákonnosť žalobou napadnutého 
rozhodnutia, ako aj postupu správneho orgánu pred jeho vydaním, a to v rozsahu a z dôvodov 
uvedených v žalobe, oboznámil sa s administratívnym spisom žalovaného a dospel k záveru, 
že žaloba nie je dôvodná.  

Z administratívneho spisu súd zistil, že rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 
obchodnej inšpekcie pre Košický kraj zo dňa 2.5.2005 bolo vydané na základe výsledkov 
inšpekcie obsiahnutých v inšpekčnom zázname zo dňa 24.2.2005. Prílohu inšpekčného 
záznamu č. 1 tvorí faktúra č. 248/2003 vystavená dňa 15.1.2004, ktorou dodávateľ tepla a 
teplej úžitkovej vody Termokomplex, s.r.o., so sídl9m v Krompachoch, Hlavná ul. 42, 
fakturoval žalobcovi náklady spotreby tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2003. Z uvedenej 
faktúry vyplýva, že celkové množstvo dodanej teplej úžitkovej vody pre bloky napojené na 
kotolňu Mier je 13860 m3 , súčet nameraných spotrieb teplej úžitkovej vody v blokoch 
napojených na kotolňu Mier je 11,581 m3 , z toho v bloku Lorencova 1100 (ktorý bol 
predmetom kontroly) 1400 m3 , koeficient úpravy udaný dodávateľom je 1,1967. Prílohu č. 7 
k inšpekčnému záznamu tvorí zmluva o výkone správy uzavretá žalobcom a vlastníkmi bytu 
v predmetnom bloku zo dňa 3.4.1995. Podľa čl. 2 ods.5 tejto zmluvy sa žalobca zaviazal 
rozúčtovať skutočné náklady za poskytnuté plnenia na jednotlivé byty a nebytové priestory 
podľa skutočne nameraných hodnôt za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Príloha  
č. 8 k inšpekčnému záznamu je vyúčtovanie nákladov za služby spojené s bývaním za 
obdobie roku 2003 vyhotovené žalobcom pre 6 vlastníkov bytov, z ktorých vyplýva, že 
celkové rozúčtovávané množstvo dodanej teplej úžitkovej vody je 13903,26087 m3. 
Koeficient spotreby teplej úžitkovej vody uvedený v týchto vyúčtovaniach je 1,20967.  

 
Podľa § 3 ods.1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný 

správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a pri poskytovaní služieb.  
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Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa orgány príslušné podľa osobitného 

predpisu uložia predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám 
uvedeným v § 27 za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom pokutu až do výšky 
2.000.000,- Sk.  

 
Súd dospel k záveru, že povinnosťou žalobcu bolo s poukazom na § 3 ods. 1 písm. d) 

zákona o ochrane spotrebiteľa správne rozúčtovať jednotlivým vlastníkom bytov v bloku 
Lorencova 1100 náklady na množstvo dodanej teplej úžitkovej vody, ktoré vyfakturoval 
dodávateľ Termokomplex s.r.o., Krompachy, žalobcovi na predmetný blok, t.j. 1400 m3 a 
tento údaj upraviť koeficientom určeným na základe fakturovaných údajov, t.j. 1,1967 (pomer 
fakturovaného dodaného množstva teplej úžitkovej vody a množstva spotrebovanej teplej 
úžitkovej vody odčítanej na meračoch spotrebiteľov použitého dodávateľom tepla). Žalobca 
použil koeficient 1,20967, ktorý nezodpovedá fakturovaným údajom. Žalobca tvrdenie 
o zmene koeficientu v dôsledku korekcií nahlásených údajov o stavoch na pomerných 
meračoch zo strany vlastníkov bytov v konaní nepreukázal, naopak pôvodný údaj o súčte 
spotrieb teplej úžitkovej vody odčítaných z pomerných meračov 11581 m3 Cz tohto 1400m3 
v bloku Lorencova 1100) je jediným preukázaným fakturovaným údajom zo strany 
dodávateľa teplej úžitkovej vody. Súd sa stotožňuje s právnym názorom žalovaného, že 
žalobca porušil povinnosť uloženú § 3 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa, keď 
účtoval iné ako skutočné náklady fakturované dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody, 
pričom vzhľadom k objektívnej zodpovednosti za porušenie povinnosti bez možnosti 
zbavenia sa zodpovednosti, nie je pre rozhodovanie súdu významné ako k nesprávnym 
údajom uvedeným vo vyúčtovaniach žalobca dospel. V dôsledku použitia koeficientu, ktorý 
nemá základ v predmetnej faktúre, došlo k určeniu vyšších cien za objem a ohrev teplej 
úžitkovej vody. Ukrátenie jednotlivých vlastníkov bytov je vyčíslené v rozhodnutí správneho 
orgánu prvého stupňa.  

 
Námietku o neprimeranosti uloženej sankcie súd považuje za nedôvodnú. Výška 

sankcie bola určená na základe správneho uváženia žalovaného, v rámci zákonného rozpätia. 
Žalovaný teda pri ukladaní sankcie nevybočil z medzí a hľadísk ustanovených zákonom a jej 
výšku náležite odôvodnil.  

 
Pretože súd námietky žalobcu nepovažoval za dôvodné, žalobu podľa § 250j ods. 1 

O.S.P. zamietol.  
 
Vzhľadom na výsledok konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O.S.P. neúspešnému 

žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.  
 
 
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to 
písomne v dvoch vyhotoveniach.  
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému 
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu 
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.  
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Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že  
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p,  
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,  
c)súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, 
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,  
d)  súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým  
zisteniam,  
e)  doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné  
dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a O.s.p.),  
f)  rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.  
 
 
V Košiciach 14. decembra 2006 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. 

Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky 
Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: Bytové hospodárstvo Mesta Krompachy, 
spol. s r.o . ul. SNP 1, Krompachy, zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom 
Hovanom, ul. Ing. Kožucha 1, Spišská Nová Ves, proti žalovanému: Slovenská 
obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej  obchodnej inšpekcie so 
sídlom v Bratislave, Prievozská č. 32, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného č P/0139/08/05 zo dňa 12.9.2005, na odvolanie žalobcu proti rozsudku 
Krajského súdu v Košiciach č. k. 2S 22/2005-33 zo dňa 14. decembra 2006, takto  

 
r o z h o d o l 

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu 

v Košiciach č. k. 2S 22/2005-33 zo dňa 14. decembra 2006 p o t v r d z u j e.  
 
Žalobcovi náhradu trov  odvolacieho konania nepriznáva. 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
 
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu žalobcu, 

ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č P/0139/08/05 
zo dňa 12.9.2005 ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil 
prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Košiciach pre Košický kraj zo dňa 2.5.2005 č P/0139/08/05, ktorým bola žalobcovi 
podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa uložená pokuta vo 
výške 50.000,- Sk pre porušenie § 3 ods. 1 písm. d/ zákona č. 634/1992 Zb. 
o ochrane spotrebiteľa spočívajúce v nesprávnom účtovaní ceny pri poskytovaní 
služieb, keď ako priamy správca vlastníkov bytov napojených na zdroj 1. j. kotolňa 
Mier vo vyúčtovaní za rok 2003 nesprávne účtoval objem a ohrev teplej úžitkovej 
vody.  
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V odôvodnení sa stotožnil s názorom žalovaného, že zo strany žalobcu došlo 

k porušeniu povinnosti žalobcu správne rozúčtovať jednotlivým vlastníkom bytov 
v bloku Lorencova 1100 náklady na množstvo dodanej teplej úžitkovej vody, ktoré 
vyfakturoval dodávateľ Termokomlex s.r.o. Krompachy žalobcovi na predmetný blok, 
t.j. 1400 m3 a tento údaj upravil koeficientom určeným na základe fakturovaných 
údajov, t.j. 1,1967 (pomer fakturovaného dodaného množstva teplej úžitkovej vody a 
množstva spotrebovanej teplej úžitkovej vody odčítanej na meračoch spotrebiteľov 
použitého dodávateľom tepla). Krajský súd sa stotožnil so zistením žalovaného, že 
žalobca použil koeficient 1,20967, ktorý nezodpovedá fakturovaným údajom a že 
žalobca tvrdenie o zmene koeficientu v dôsledku korekcií nahlásených údajov 
o stavoch na pomerných meračoch zo strany vlastníkov bytov v konaní nepreukázal, 
naopak pôvodný údaj o súčte spotrieb teplej úžitkovej vody odčítaných z pomerných 
meračov 11581 m3 (z toho 1400 m3 v bloku Lorencova 1100) je jediným 
preukázaným fakturovaným údajom zo strany dodávateľa teplej úžitkovej vody. Na 
základe uvedeného dospel krajský súd k záveru, že žalovaný správne zistil 
porušenie povinnosti žalobcu uloženej v ustanovení § 3 ods. 1 písm. dl zákona 
o ochrane spotrebiteľa, keď účtoval iné ako skutočné náklady fakturované 
dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody, pričom vzhľadom k objektívnej 
zodpovednosti za porušenie povinnosti bez možnosti zbavenia sa zodpovednosti, nie 
je pre rozhodovanie súdu významné ako k nesprávnym údajom uvedeným vo 
vyúčtovaniach žalobca dospel. V dôsledku použitia koeficientu, ktorý nemá základ 
v predmetnej faktúre, došlo podľa krajského súdu k určeniu vyšších cien za objem a 
ohrev teplej úžitkovej vody.  

 
Krajský súd námietku o neprimeranosti. uloženej sankcie považoval za 

nedôvodnú, nakoľko výška uloženej sankcie bola určená na základe správneho 
uváženia žalovaného v rámci zákonného rozpätia, žalovaný teda nevybočil pri 
ukladaní sankcie z medzí a hľadísk ustanovených zákonom a jej výšku náležite 
odôvodnil.  

 
Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie domáhajúc sa 

jeho zrušenia a vrátenia veci na ďalšie konanie. Zotrval na svojich námietkach, že 
zmena koeficientu spotreby teplej úžitkovej vody nebola zapríčinená konaním 
žalobcu, žalobca len evidoval hodnoty, uvedené vlastníkmi bytov z jednotlivých 
meračov a tieto hodnoty porovnal s určeným meradlom, čím vznikol koeficient 
spotreby teplej úžitkovej vody. Podľa žalobcu, zmena výšky koeficientu bola 
zapríčinená správaním sa vlastníkov bytov, oneskoreným oznámením údajov, pričom 
krajskému súdu vyčítal, že pri dokazovaní sa týmito námietkami žalobcu nezaoberal.  

 
Žalobca napokon poukázal na skutočnosť, že z odôvodnenia výšky pokuty 

vyplýva, že pokuta bola uložená v danej výške z dôvodu, že žalobca spôsobil 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov škodu a získal neoprávnený zisk, pričom 
podľa žalobcu z účtovnej evidencie žalobcu jednoznačne vyplýva, že škoda 
vlastníkom bytov a nebytových priestorov spôsobená nebola, rozdiely len v niekoľko 
korunových hodnotách boli spôsobené matematickým zaokrúhľovaním, a teda 
nemožno súhlasiť s tým, že pokuta bola uložená dôvodne, pričom jej odôvodnenie  
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považoval žalobca za zmätočné. Zároveň poukázal na to, že v obdobných prípadoch 
žalovaný uložil pokutu vo výške 10.000,- Sk.  

 
Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu vyjadril tak, že napadnutý rozsudok navrhol 

potvrdiť. Vyjadril presvedčenie, že so všetkými námietkami žalobcu sa dostatočne 
vysporiadal v odôvodnení rozhodnutia. Podklady, z ktorých inšpektori sal vychádzali 
pri jednotlivých výpočtoch sú súčasťou inšpekčného záznamu a obsahujú aj 
odpočtové listy stavu vodomerov, z ktorých bol objem teplej úžitkovej vody 
zaevidovaný. Kontrolné prepočty boli vykonané podľa predložených faktúr jednotným 
spôsobom podľa žalovaného odôvodňujú postih žalobcu za nesprávne účtovaný 
objem a ohrev teplej úžitkovej vody vo vyúčtovaní za rok 2003.  

 
K námietke žalobcu ohľadne uloženia pokút vo výške 10.000,- Sk v obdobných 

prípadoch, žalovaný uviedol, že sa k takémuto tvrdeniu nemôže vyjadriť, vzhľadom 
k tomu, že žalobca neuviedol, o aké konkrétne prípady sa malo jednať. Súčasne 
poukázal na to, že každý jeden prípad je posudzovaný osobitne s ohľadom na 
kritériá, ktoré požaduje zohľadniť zákon.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.S.P.) 

preskúmal vec podľa § 250ja ods. 3 O.S.P a dospel k záveru, že odvolaniu žalobcu 
nemožno priznať úspech.  

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných 
prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy (§ 244 ods. 1 
O.S.P.).  

 
V zmysle ustanovení druhej hlavy piatej časti O.S.P sa postupuje v prípadoch, 

v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená 
rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť 
tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 1 O.S.P).  

 
Podľa § 3 ods. 1 zák. č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 128/2002 Z.z."), orgánom kontroly 
vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a 
rozhodovacej činnosti je nezávislá.  

 
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia je 

orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 
republiky. Je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet v kapitole 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Člení sa na 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave (ďalej 
len "ústredný inšpektorát") a jemu podriadené inšpektoráty Slovenskej obchodnej 
inšpekcie (ďalej len "inšpektorát"), a to:  

 
a)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj,  
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b) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský 
kraj, 

 
c) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre 

Trenčiansky kraj,  
d) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  
 
e) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský 

kraj,  
 
f) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj,  
 
g) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre 

Prešovský kraj,  
 
h) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj.  
Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 128/2002 Z. z. inšpektorát je v správnom konaní 

orgánom prvého stupňa.  
 
Podľa § 3 ods. 1 písm. dl zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný 

správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a pri poskytovaní služieb.  
V predmetnej veci je potrebné predostrieť, že predmetom odvolacieho konania 

bol rozsudok krajského súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcu proti 
rozhodnutiu žalovaného ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného č. P/0139/08/05 zo dňa 12.9.2005, (ktorým žalovaný zamietol odvolanie 
žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 
inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj zo dňa 2.5.2005, ktorým bola 
žalobcovi podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa uložená 
pokuta vo výške 50.000,- Sk pre porušenie § 3 ods. 1 písm. dl zákona o ochrane 
spotrebiteľa), preto primárne v medziach odvolania Najvyšší súd Slovenskej 
republiky ako súd odvolací preskúmal rozsudok krajského súdu ako aj konanie, ktoré 
mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania skúmal aj napadnuté 
rozhodnutie žalovaného, najmä z toho pohľadu, či sa krajský súd vysporiadal so 
všetkými námietkami žalobcu uplatnenými v žalobe a z takto vymedzeného rozsahu 
či správne posúdil zákonnosť a správnosť napadnutého rozhodnutia.  

 
Nebolo sporným, že žalobca ako priamy správca vlastníkov bytov napojených 

na zdroj kotolňa Mier vo vyúčtovaní cien pri poskytovaní služieb za rok 2003 
nesprávne účtoval objem a ohrev teplej úžitkovej vody, keď bolo inšpektormi SOI 
spoľahlivo zistené a preukázané, že na byty napojené na kotolňu Mier nezúčtoval 
skutočne vyfakturovaný objem studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody 
13859,52 m3 v maximálnej cene 26,22 Sk/m3 v hodnote 363.396,60,- Sk, ale objem 
13903,26087 m3 v hodnote 364.543,- Sk, keď z faktúry č. 248/03 do objemu teplej 
úžitkovej vody započítal aj čiastku 1.475,16,- Sk, ktorú dodávateľ fakturoval za  
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zrážkovú vodu, čo malo dopad aj na koeficient úpravy. Došlo tak k neoprávnenému 
na výšeniu koeficientu úpravy na 1,20967 namiesto 1,1967 (koeficient daný 
dodávateľom teplej úžitkovej vody za zdroj), ktorý následne potom ovplyvnil 
nesprávny prepočet objemu, ako aj spotrebu tepla a ohrevu vody u vlastníkov bytov.  

 
Uvedené zistenia nachádzajú oporu vo vykonaných dôkazoch, a to v prílohe 

inšpekčného záznamu č. 1, ktorú tvorí faktúra č. 248/2003 vystavená dňa 15.1.2004, 
ktorou dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody Termokomlex s.r.o. fakturoval 
žalobcovi náklady spotreby tepla a teplej úžitkovej vody za rok 2003, ako aj v prílohe 
č. 7 k inšpekčnému záznamu, ktorú tvorí zmluva o výkone správy uzavretá medzi 
žalobcom a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Podľa čl. 2 ods. 5 uvedenej 
zmluvy sa žalobca zaviazal rozúčtovať skutočné náklady za poskytnuté plnenia na 
jednotlivé byty a nebytové priestory podľa skutočne nameraných hodnôt za dodávku 
tepla a teplej úžitkovej vody. Skutkové zistenia napokon nachádzajú oporu aj 
v prílohe č. 8 k inšpekčnému záznamu, ktorú tvorí vyúčtovanie nákladov za služby 
spojené s bývaním za obdobie roku 2003 vyhotovené žalobcom pre 6 vlastníkov, 
z ktorých vyplýva, že celkové rozúčtované množstvo dodanej teplej úžitkovej vody je 
13903,26087 m3 a koeficient spotreby teplej úžitkovej vody v týchto vyúčtovaniach je 
1,20967.  

 
Zákon o ochrane spotrebiteľa ustanovuje niektoré podmienky podnikania 

významné pre ochranu spotrebiteľa. Jednou z týchto podmienok je povinnosť 
predávajúceho správne účtovať ceny pri predaji výrobkov a pri poskytovaní služieb  
(§ 3 ods. 1 písm. dl zákona o ochrane spotrebiteľa).  

 
Povinnosťou žalobcu s poukazom na § 3 ods. 1 písm. dl zákona o ochrane 

spotrebiteľa bolo správne rozúčtovať jednotlivým vlastníkom bytov v bloku Lorencova 
1100 náklady na množstvo dodanej teplej úžitkovej vody, ktoré vyfakturoval 
dodávateľ Termokomlex s.r.o. žalobcovi na predmetný blok, t.j. 1400 m3 a tento údaj 
upraviť koeficientom určeným na základe fakturovaných údajov, t.j. 1,1967 (pomer 
fakturovaného dodaného množstva teplej úžitkovej vody a množstva spotrebovanej 
teplej úžitkovej vody odčítanej na meračoch spotrebiteľov použitého dodávateľom 
tepla. Z pripojeného administratívneho spisu odvolací súd nemal pochybnosti 
o zistení žalovaného, že žalobca použil koeficient 1,20967, ktorý nezodpovedal 
fakturovaným údajom.  

 
Odvolací súd sa stotožnil so záverom krajského súdu, že žalobca tvrdenie 

o zmene koeficientu v dôsledku korekcií nahlásených údajov o stavoch na 
pomerných meračoch zo strany vlastníkov bytov v konaní nielenže nepreukázal, ale 
naopak pôvodný údaj o súčte spotrieb teplej úžitkovej vody odčítaných z pomerných 
meračov 11581 m3 (z toho 1400m3 v bloku 1100) je jediným preukázaným 
fakturovaným údajom zo strany dodávateľa teplej úžitkovej vody.  

 
Konanie žalobcu posúdil prvostupňový správny orgán ako porušenie zákona 

o ochrane spotrebiteľa - § 3 ods. 1 písm. dl zákona o ochrane spotrebiteľa a uložil 
v správnom konaní žalobcovi rozhodnutím zo dňa 2.5.2005 pokutu vo výške  
50.000,- Sk.  
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Žalovaný správny orgán ako správny orgán druhého stupňa rozhodnutím zo 

dňa 12.9.2005 pod č P/0139/08/05 odvolanie žalobcu odmietol a rozhodnutie 
prvostupňového správneho orgánu potvrdil. Žalovaný správny orgán neakceptoval 
námietky žalobcu uvedené v jeho odvolaní a vzhľadom na spoľahlivo zistený 
skutkový stav a správnu aplikáciu zákona prvostupňové rozhodnutie potvrdil.  

 
Podľa odvolacieho súdu sa krajský súd podrobne zaoberal všetkými žalobnými 

námietkami, ktoré sú totožné s námietkami odvolacími a dospel k správnemu záveru, 
že žalovaný ako aj prvostupňový správny orgán dospeli k správnemu záveru, že 
žalobca porušil povinnosť uloženú v ustanovení § 3 ods. 1 písm. dl zákona o ochrane 
spotrebiteľa spočívajúcu v povinnosti správne účtovať ceny pri poskytovaní služieb.  

 
Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení a zisteného skutkového stavu 

odvolací súd dospel k záveru, že žalobcovi sa nepodarilo preukázať tvrdenie 
o zmene koeficientu v dôsledku korekcií nahlásených údajov o stavoch na 
pomerných meračoch zo strany vlastníkov bytov v konaní, pričom krajský súd 
správne poukázal na to, že pôvodný údaj o súčte spotrieb teplej úžitkovej vody 
odčítaných z pomerných meračov 11581 m3 (z toho 1400m3 v bloku 1100) bol 
jediným preukázaným fakturovaným údajom zo strany dodávateľa teplej úžitkovej 
vody, pričom odvolací súd sa stotožnil s vysloveným názorom krajského súdu, podľa 
ktorého vzhľadom k objektívnej zodpovednosti žalobcu za porušenie uvedenej 
povinnosti nebolo pre rozhodovanie súdu významné ako k nesprávnym údajom 
uvedených vo vyúčtovaniach dospel.  

 
V postupe krajského súdu, (ktorý si osvojil názor žalovaného, že za 

nedodržanie zákonných povinností uvedených v 3 ods. 1, písm. dl zákona o ochrane 
bola prvostupňovým správnym orgán()m dôvodne uložená žalobcovi pokuta podľa  
§ 24 zákona o ochrane spotrebiteľa, a to na základe spoľahlivo zisteného skutkového 
stavu veci v správnom konaní, z ktorého bolo potrebné vychádzať), nezistil odvolací 
súd žiadne pochybenie.  

 
Námietku žalobcu, podľa ktorej nebola spôsobená škoda vlastníkom bytov a 

nebytových priestorov, pretože rozdiely len v niekoľkokorunových hodnotách boli 
spôsobené matematickým zaokrúhľovaním, teda podľa žalobcu pokuta bola uložená 
nedôvodne, vyhodnotil odvolací súd za nedôvodnú.  

 
Z inšpekčných záznamov, ktoré boli podkladom rozhodnutia prvostupňového 

správneho orgánu totiž vyplýva, akým spôsobom došlo k poškodeniu spotrebiteľov, 
pričom z rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu vyplýva, že pri ukladaní 
výšky pokuty prihliadol nielen na zistenia o poškodení spotrebiteľov v rozhodnutí 
označených vlastníkov bytov vyjadrením výšky neoprávneného navýšenia výslednej 
ceny v neprospech vlastníkov bytov, ale že prihliadol aj na skutočnosť, že 
k poškodeniu spotrebiteľov došlo plošne, keďže na základe zistení doložených 
vyúčtovaním za rok 2003, na kotolňu Mier boli napojené obytné byty na ulici 
Lorencova 1091,1092,1095,1096,1097,1099,1100,1102.  
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Keďže z napadnutého rozhodnutia žalovaného vyplýva, že sa uvedenou 
námietkou žalobcu zaoberal, z rozhodnutia žalovaného vyplýva, že pri ukladaní 
pokuty bolo prihliadnuté na počet spotrebiteľov, ktorí boli poškodení sankcionovaným 
konaním, pričom o správnosti týchto záverov nemal odvolací súd pochybnosti, 
uvedenú námietku nepovažoval za dôvodnú.  

 
Neobstojí ani námietka žalobcu ohľadne výšky uloženej sankcie, s ktorou sa 

krajský súd zaoberal, keď túto považoval za nedôvodnú, nakoľko výška uloženej 
sankcie bola podľa krajského súdu určená na základe správneho uváženia 
žalovaného v rámci zákonného rozpätia. Odvolací súd sa stotožňuje so záverom 
krajského súdu, že žalovaný nevybočil pri ukladaní sankcie z medzí a hľadísk 
ustanovených zákonom a jej výšku náležite odôvodnil.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že 

námietky žalobcu vznesené v odvolaní nie sú opodstatnené, Preto stotožniac sa s 
právnym posúdením veci krajským súdom uvedeným i v odôvodnení napadnutého 
rozsudku, na ktoré v podrobnostiach poukazuje, napadnutý rozsudok krajského súdu 
podľa § 219 O.S.P. potvrdil.  

 
O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 OSP a § 142 

ods. 1 O.S.P s poukazom na § 246c veta prvá O.S.P a § 250k ods. 1 O.S.P, nakoľko 
žalobca v odvolacom konaní úspech nemal a žalovanému náhrada trov konania zo 
zákona neprislúcha a ani mu v odvolacom konaní trovy nevznikli.  

 
 
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok. 
 
 
V Bratislave, d ňa 26. februára 2008 
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ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Edity 
Bakošovej a členiek senátu JUDr. Anny Peťovskej a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej 
veci žalobcu:CENEGA SLOVAKIA, s.r.o., Lama čská cesta č. 8, Bratislava, obaja zast. 
advokátom: JUDr. Tomáš Borec, Grösslingova č. 67, Bratislava, proti žalovanej: Slovenská 
obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. P/0453/1/2004 zo dňa 13. apríla 2005, takto  

 
rozhodol: 

 
Súd žalobu žalobcu 1/ z a m i e t a. 
 
Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva. 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia 

žalovaného a vrátenia veci na nové prejednanie a rozhodnutie z dôvodu, že žalovaný konal 
v rozpore so zákonom, pričom základným dôvodom nezákonnosti rozhodnutia žalovaného je 
prekročenie oprávnenia žalovaného v konaní, na základe ktorého bolo vydané napadnuté 
rozhodnutie. Podľa žalobcu zákon o Slovenskej obchodnej inšpekcii, ani zákon o kontrole 
trhu neumožňujú kontrolu diel podľa ust. § 6 zák. č. 383/1997 Z.z. (Autorský zákon), keďže 
počítačový program patrí do skupiny predmetov duševného vlastníctva a to ako literárne dielo 
požívajúce ochranu v zmysle Autorského zákona. Zákon o SOI, resp. zákon o kontrole trhu 
umožňujú vykonávať kontrolu predaja tovaru, resp. výrobkov, pričom rozdiel medzi pojmom 
tovar, resp. výrobok a dielo, ako originálny a jedinečný výsledok duševnej tvorivej činnosti je 
podľa žalobcov priepastný. Definícia počítačového programu je obsiahnutá v ust. § 5 ods. 18 
Autorského zákona, v zmysle ktorého je počítačový program súbor príkazov a inštrukcií 
použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového 
programu je aj podkladový materiál potrebný na prípravu, ak spĺňa pojmové znaky diela 
podľa § 6 ods. 1 a § 15 ods. 1 Autorského zákona, je chránený ako literárne dielo. Od pojmu 
počítačový program je potrebné odlíšiť pojem počítačová hra, ktorá je zložená z viacerých 
diel chránených zákonom, spojených \.- zmysle ust. § 8 Autorského zákona, ktoré pojednáva 
o spracovania preklade diela. Podľa žalobcu počítačová hra a jej súčasti, t.j. počítačový 
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program, návod na použitie počítačového programu, či stvárnenie obalu, v žiadnom prípade 
nie sú vecou v právnom zmysle a teda v nadväznosti na tento záver nemôžu byť ani 
výrobkom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Z ust. § l ods. 3 zák. o ochrane spotrebiteľa 
vyplýva, že tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb. Zákon 
o ochrane spotrebiteľa definuje pojem výrobok v ust. § 2 ods. l písm. f/ zák., v zmysle ktorého 
je výrobkom akákoľvek vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na 
stupeň jej spracovania a je určená na ponuku spotrebiteľa. Podľa žalobcu jediným možným 
kontrolovateľným predmetom zo strany žalovaného by mohli byť hmotné nosiče, na ktorých 
sú jednotlivé diela tvoriace počítačovú hru, zachytené. V danom prípade sa jedná o CD nosiče 
alebo iné nosiče v počítačových programoch, papier na ktorom je vytlačený návod na 
použitie, prípadne obal počítačovej hry. V tomto prípade je podľa žalobcu potrebné poskytnúť 
spotrebiteľovi informáciu v štátnom jazyku ako zaobchádzať s nosičom počítačových 
programov, t.j. ako ho správne vložiť do čítacieho zariadenia v počítači a ako ho chrániť pred 
poškodením, prípadne zničením. V tejto súvislosti žalobca poukázal aj na stanovisko 
Ministerstva kultúry SR zo dňa 27.5.2002 vyžiadané Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré 
metodicky usmerňuje žalovaného a v ktorom Ministerstvo kultúry SR potvrdzuje stanovisko 
žalobcu. Podľa žalobcu žiadnym právnym predpisom nie je ustanovená povinnosť používať, 
či šíriť diela výlučne v slovenskom jazyku. Nie je možné a prijateľné, aby žalovaný 
vyvodzoval dôsledky a sankcionoval fyzické, či právnické osoby za opomenutie, či konanie, 
ktoré nie je týmto osobám v jednoznačných intenciách uložené ako povinnosť konkrétnym 
zákonom.  

 
Žalovaný navrhol žalobu ako nedôvodnú v celom rozsahu zamietnuť. Pri právnej 

kvalifikácii zisteného skutkového stavu žalovaný vychádzal z definície výrobku v § 2 ods. l 
písm. f/ zák. o ochrane spotrebiteľa. Nespochybr'1uje, že počítačový program je predmetom 
duševného vlastníctva, hmotný nosič s počítačovým programom, ktorý je predmetom kúpnej 
zmluvy pri predaji spotrebiteľovi však spĺňa znaky výrobku, podľa definície stanovenej 
zákonom o ochrane spotrebiteľa. Inšpektormi SOI bolo zistené, že predmetné počítačové hry 
sa v kontrolovanej prevádzke nachádzali v priamej ponuke na predaj pre spotrebiteľa. Preto 
bolo povinnosťou žalobcu, aby poskytol informácie uvedené v návode na použitie, ktoré 
neboli súčasťou počítačového programu, v štátnom jazyku. Predmetom kontroly bola 
počítačová hra, ktorá je ponúkaná spotrebiteľovi ako jeden celok, samotný počítačový 
program je bez hmotného substrátu pre spotrebiteľa nepoužiteľný. Aby mohla byť počítačová 
hra spotrebiteľom využitá, nepostačuj ú iba informácie o jej nainštalovaní v slovenskom 
jazyku, ale musí byť informovaný aj o jej obsahu a pokynoch ako ju hrať, teda o jej 
používaní. Z obsahu inšpekčných záznamov vyplynulo, že počítačové hry boli spotrebiteľovi 
ponúknuté bez toho, aby bol zabezpečený preklad návodov na použitie týchto výrobkov. 
Zákon o ochrane spotrebiteľa od predávajúceho požaduje, aby zabezpečil preklad 
cudzojazyčného návodu na použitie do slovenského jazyka. Tieto informácie sú dôležité pre 
správne a plnohodnotné používanie hry. O správnosti tohto záveru svedčí aj to, že aj výrobca 
(autor) poskytuje tieto informácie písomne, spravidla vo viacerých jazykových mutáciách, 
pretože sú dôležité pre ovládanie a plnohodnotné využitie hry.  

 
Krajský súd v Bratislave, ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci podľa  

§ 244 a nasl. O.S.P., preskúmal podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O.S.P. napadnuté 
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rozhodnutie a konanie mu predchádzajúce a to v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe a 
dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.  

 
Keďže na výzvu súdu podľa § 250f O.S.P. .. na vyjadrenie sa k prejednaniu veci bez 

nariadenia pojednávania účastníci nereagovali, rozhodol súd vo veci v zmysle § 250f ods. l 
O.S.P. bez nariadenia pojednávania rozsudkom, nakoľko pre takýto postup boli splnené 
podmienky.  

 
Z obsahu pripojeného administratívneho spisu vyplynulo, že pri kontrole vykonanej dňa 

22.6.2004 a 14.10.2004 inšpektori SOI zistili, že žalobca ponúkal na predaj v čase kontroly  
8 druhov CD nosičov v celkovej hodnote 158.128,- Sk bez písomného návodu na použitie hry 
v štátnom jazyku. Na základe toho prvostupňový správny orgán za porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 11 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa rozhodnutím č. P/0453/1/2004 
zo dňa 31.12.2004 uložil žalobcovi pokutu vo výške 150.000,- Sk. Svoje rozhodnutie 
prvostupi1ový správny orgán odôvodnil tým, že pokiaľ sa výrobky predávajú na slovenskom 
trhu slovenským spotrebiteľom, podliehajú režimu zákona o ochrane spotrebiteľa, čo 
znamená, že každý výrobok nachádzajúci sa v ponuke spotrebiteľa, musí byť ponúknutý pri 
splnení všetkých zákonných povinností, medzi ktoré patria aj informačné povinnosti. 
Problematika autorských práv by mala byť riešená ešte pred uvedením výrobku na trh. Pri 
určení výšky pokuty bolo prihliadnuté na charakter a rozsah následkov protiprávneho 
konania, ktorým je následná škoda, ktorá by mohla vzniknúť spotrebiteľovi neposkytnutím 
zrozumiteľných informácií. Žalovaný sa s takouto argumentáciou stotožnil, keď vykonanou 
kontrolou bolo zistené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa a to presne a spoľahlivo. 
Nosič CD ako výrobok so všetkými svojimi špecifickými vlastnosťami jednoznačne podlieha 
úprave zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Účelom nosiča CD (výrobku) je, aby 
spotrebiteľ mohol používať program (autorské dielo), ktoré sa na 110m nachádza, 
predpokladom toho je správny návod na použitie CD, popis programu, ktorý je na ňom 
uložený, systémové požiadavky a ďalšie upozornenia uvedené písomne a v štátnom jazyku. 
Táto zákonná požiadavka zo strany žalobcu splnená nebola. Podľa žalovaného, uložené 
pokuty boli prvostupňovým správnym orgánom uložené na dolnej hranici sadzby, sú 
primerané zistenému skutkovému stavu, pričom bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho 
konania, ako aj na rozsah jeho následkov.  

 
Podľa § 244 ods. l O.S.P., v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb 

alebo opravných prostriedkov, zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.  
 
Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté rozhodnutie 

je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, t.j. najmä s hmotnými a procesnými 
administratívnymi predpismi.  

 
Súd podľa § 244 ods. I O.S.P. musí preskúmať aj zákonnosť postupu správneho orgánu.  

Postupom správneho orgánu sa vo všeobecnosti rozumie aktívna činnosť 'správneho orgánu 
podľa procesných aj hmotnoprávnych noriem, ktorou realizuje právomoc stanovenú zákonmi. 
V zákonom predpísanom postupe je správny orgán oprávnený a súčasne aj povinný 
vykonávať úkony v priebehu konania a konanie musí ukončiť vydaním rozhodnutia, ktoré má 
zákonom predpísané náležitosti, ak sa na takéto konanie vzťahuje zákon o správnom konaní 
(zák. č. 71/1967 Zb., ďalej len OSP).  
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Podľa § 46 SP, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi 

predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.  

Konanie v správnom súdnictve je ovládané dispozičnou zásadou znamenajúcou, že súd 
preskúmava napadnuté rozhodnutie len v medziach a v rozsahu určenom žalobcom. Zo žaloby 
musí byť zrejmé, v ktorých častiach a z akej stránky má súd napadnuté rozhodnutie skúmať. 
Žalobca musí poukázať na konkrétne skutočnosti, z ktorých vyvodzuje tvrdenie o porušení 
zákona, ktorý však musí tiež konkretizovať.  

 
Podľa žalobcu prvostupňový správny orgán prekročil rámec svojich právomocí, keďže 

kontroloval predmety, ktorých kontrolu im zák. č. 634/1992 Zb. vykonávať neumožňuje. 
Podľa žalobcu, počítačový program, návod na použitie počítačového programu, či stvárnenie 
obalov, nie sú vecou v právnom zmysle, a teda nemôžu byť ani výrobkom podľa zák. 
o ochrane spotrebiteľa.  

 
Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a v Jej 

medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V tomto ustanovení je vyjadrený 
princíp legality.  

 
Prvostupňový správny orgán postupujúc v súlade s ustanoveniami SP písomne oznámil 

správneho konania o uložení pokuty podľa § 24 ods. l zák. č. 634/1992 Zb. Prvostupňový 
správny orgán ako orgán kontroly vnútorného trhu zmocnený ustanovením § 3 ods. 2 písm. a) 
zák. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, 
vykonal kontrolu v mieste prevádzky žalobcu a zistil v ponuke 8 druhov hier na CD nosičoch 
bez písomného návodu na použitie hry (herného manuálu) v štátnom jazyku. Predmetom 
kontroly bolo dodržiavanie ustanovení § 11 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. 
Kontrola sa zamerala na počítačové hry realizované na CD nosičoch.  

 
Podľa § 11 zák. č. 634/1992 Zb., pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a § 10 poskytujú 

písomne, musia byť v štátnom jazyku.  
 
Podľa § 9 ods. 4 cit. zák., predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa 

o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe 
použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia 
alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné 
s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný 
zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli 
zrozumiteľné.  

 
Podľa § 10 ods. I cit. zák., predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávané výrobky 

boli viditeľne označené všeobecne zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, prípadne dovozcovi a 
dodávateľovi a o množstve. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby výrobky boli označené 
údajmi o kvalite, dátume výroby, dobe použiteľnosti a spôsobe použitia, údržby, uchovávania 
alebo skladovania týchto výrobkov. Údaje o spôsobe používania, údržby, uchovávania a 
skladovania môžu byť obsiahnuté v priloženom písomnom návode. Ak nie je účelné 
predávané výrobky vzhľadom na ich povahu takto označiť, je predávajúci povinný uvedené 
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údaje na požiadanie orgánov, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto 
zákona, alebo spotrebiteľa, ktorý preukáže právny záujem, pravdivo oznámiť, prípadne i 
doložiť.  

 
Podľa § l ods. 3 cit. zák., tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb v prípadoch, keď k plneniu dochádza na území Slovenskej republiky. Na ostatné 
prípady sa vzťahuje vtedy, ak súvisí plnenie s podnikateľskou činnosťou prevádzkovanou na 
území Slovenskej republiky.  

 
Podľa § 2 ods. 1 písm. f/ cit. zák., výrobkom je každá hnuteľná nová, použitá alebo 

upravená vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej 
spracovania, a ktorá, aj v rámci poskytnutia služby, je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo 
v prípade ktorej možno rozumne predpokladať, že ju bude spotrebiteľ používať, ak sa táto vec 

 
dodáva v rámci podnikateľskej činnosti za odplatu alebo bezodplatne. Výrobkom je aj 
hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci.  

 
Je nesporné, že žalobca 1/ ponúkal vo svojich prevádzkach, kde sa uskutočnili kontroly, 

predaj počítačových hier na CD nosičoch, čo plne korešponduje aj s predmetom činnosti 
podľa výpisu z obchodného registra, kde v prvom rade sa ako predmet činnosti uvádza kúpa 
tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi. Je nepochybné, že počítačová hra je 
tvorená počítačovým programom, ktorý je v zmysle Autorského zákona dielom. Autorský 
zákon v § 5 ods. 8 definuje počítačový program ako súbor príkazov a inštrukcií použitých 
priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené 
v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu 
je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu, ak spĺňa pojmové znaky diela podľa § 7 
ods. l, je chránený ako autorské dielo.  

 
Je nepochybné, že žalobca ako predávajúci v mieste svojej prevádzky ponúkal na predaj 

počítačové programy zapísané na CD nosičoch, ktoré boli zabalené a ponúknuté 
spotrebiteľovi tak, že napíl1ali definíciu veci v zmysle Občianskeho zákonníka. Informačné 
povinnosti uvedené v § 9 a 10 zák. o ochrane spotrebiteľa nevyžadujú, aby sa prekladom 
zasahovalo do samotného programu. Balenie počítačovej hry ako výrobku predávaného 
spotrebiteľom v obchode obsahuje aj návod, ktorého znalosť zabezpečuje bezproblémovú 
inštaláciu hry a jej užívanie spôsobom predpokladaným výrobcom hry a očakávanom 
spotrebiteľom.  

 
Prvostupňovým správnym orgánom bol v predmetnom prípade spoľahlivo zistený a 

preukázaný skutkový stav pri kontrole, keď tento zistil, že základný inštalačný manuál 
priložený k PC hrám neobsahoval zákonom stanovenú požiadavku zrozumiteľnosti údajov 
poskytnutých predajcom na použitie výrobku. Žalobca argumentoval, že dielom je i návod  
na použitie k počítačovému programu a grafické stvárnenie obalu. Prekladom návodu by 
podľa žalobcu došlo k zásahom do autorských práv. V tejto súvislosti považuje súd  
za dôležité uviesť, že požiadavka SOI na dodržiavanie ustanovení zák. o ochrane spotrebiteľa 
vo vzťahu k predávaným výrobkom neznamená zákonite dotknutie sa autorského práva, či 
iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva. V opačnom prípade by bola bezpredmetná 
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požiadavka zákonodarcu vyžadovať preklad cudzích písomných návodov k výrobkom 
v zmysle zák. o ochrane spotrebiteľa, keďže aj takéto návody spoľahlivo napĺňajú definíciu 
autorského diela. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ' zák. o ochrane spotrebiteľa od 
predávajúceho požaduje, aby zabezpečil preklad cudzojazyčného návodu na použitie do 
slovenského jazyka, je potrebné, aby predmetné počítačové hry na CD nosičoch, ktoré síce 
obsahovali pripojený návod na použitie, avšak v cudzom jazyku, aby predávajúci v zmysle  
§ 11 zák. o ochrane spotrebiteľa zabezpečil preklad takéhoto cudzojazyčného návodu na 
použitie do slovenského jazyka. Jednalo sa o návody na použitie, teda o návody, ako hru s CD 
nosičov nainštalovať do počítača, resp. spustiť na hernom zariadení a ako hru ovládať a tiež 
opis hry, teda popis produktu ponúkaného spotrebiteľovi písomne, no v inom štátnom jazyku. 
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že CD nosič spolu s manuálmi bez ohľadu na to, čo je 
jeho obsahom, spoľahlivo napĺňa definíciu podanú zák. o ochrane spotrebiteľa a dokonca aj 
definíciu veci podanú v právnej teórii. Aby bolo možné predviesť užívateľovi na nosiči 
ponúknutý počítačový program v podobe vnímateľnej zmyslami, je nevyhnutné vykonať 
určité úkony, aby mohol spotrebiteľ' kúpený produkt spoľahlivo používať. O týchto úkonoch 
by mal byť spotrebiteľ' informovaný. Je nepochybné, že prvostupňový správny orgán 
nesankcionoval žalobcu za to, že v štátnom jazyku nebol uvedený počítačový program, ktorý 
tvorí počítačovú hru, resp. príkazy a inštrukcie vyjadrené v zdrojovom alebo strojovom kóde 
v štátnom jazyku. 
 

Žalobca bol sankcionovaný za to, že predmetné počítačové hry na CD nosičoch boli 
spotrebiteľovi ponúknuté bez toho, aby bol zabezpečený preklad návodov na použitie týchto 
výrobkov, ktorý tvorili inštalačné a herné manuály, ktoré k predmetným počítačovým hrám 
priložené boli, avšak v inom ako štátnom jazyku.  

 
Na základe uvedených dôvodov súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie 

žalovaného bolo vydané v súlade so zákonom a preto žalobu žalobcu podľa § 250j ods. 1 
O.S.P. zamietol.  

 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.S.P.. tak, že žalobcovi 

nepriznal náhradu trov konania, pretože nemal v konaní úspech.  
 

P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia 
na Najvyšší súd SR, prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave.  
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.S.P.) 
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom 
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa 
odvolateľ domáha.  

 
 
V Bratislave, dňa 31. mája 2007 

 
 
 
 
 



Najvyšší súd 
Slovenskej republiky 

1Sžo 108/2007 
 
 
 
 
 
 

 
ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu 

senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. 
Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: CENEGA SLOVAKIA s.r. o. 
Lamačská cesta 8, Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. Tomášom Borecom 
Advokátska kancelária Bratislava, Grosslingova 67, proti žalovanému: Slovensk á 
obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obch odnej inšpekcie , 
Prievozská 32 , Bratislava  o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného  
č. P/0453/1/2004 zo dňa 13.4.2005, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského 
súdu v Bratislave, č. k. 1S 177/2005-27 zo dňa 31. mája 2007, takto  

 
 

r o z h o d o l 
 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 

S 177/2005-27 zo dňa 31. mája 2007 p o t v r d z u j e .  
 
Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva . 
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 
Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa 

žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného, uvedeného v záhlaví tohoto 
rozsudku, a o trovách konania rozhodol tak, že žalobcovi nepriznal právo na náhradu 
trov konania.  

 
Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že krajský súd po preskúmaní napadnutého 

rozhodnutia žalovaného a konania mu predchádzajúceho dospel k názoru, že žaloba 
žalobcu nie je dôvodná a rozhodnutie žalovaného, ktorým zamietol odvolanie 
žalobcu a potvrdil rozhodnutie inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 
v Bratislave zo dňa 31.12.2004 č. P/0453/1/2004 o uložení pokuty žalobcovi vo výške 
150.000,- Sk za porušenie § 11 je v súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa).  
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Krajský súd považoval za nedôvodnú námietku žalobcu, ktorú uviedol na 

obranu svojho konania, za ktoré bol sankcionovaný preskúmavanými rozhodnutiami 
správnych orgánov, že počítačový program podľa § 5 ods. 8 zákona č. 383/1997 Z. z. 
/ďalej len autorský zákon/ patrí do skupiny predmetov duševného vlastníctva, a to 
ako literárne dielo požívajúce ochranu v zmysle autorského zákona, s poukazom, že 
neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný 
na "jeho prípravu, ak spĺňa pojmové znaky diela podľa § 6 ods. 1 a § 15 ods. 1 
autorského zákona, a je tiež chránený ako literárne dielo, konštatujúc, že od pojmu 
počítačový program je potrebné odlíšiť pojem počítačová hra, ktorá je zložená z 
viacerých diel chránených v zmysle § 8 autorského zákona a to za účelom ich 
spoločného použitia, s tým, že podmienky použitia diela, ktorým sa v zmysle § 16 
ods. 2 písm. b) autorského zákona rozumie i preklad diela, sú špecifikované v ust.  
§ 11 autorského zákona a preto počítačová hra a jej súčasť t.j. počítačový program, 
návod na použitie počítačového programu, či stvárnenie obalu, v žiadnom prípade 
nie sú vecou v právnom zmysle a teda nemôžu byť ani výrobkom podľa zákona 
o ochrane spotrebiteľa.  

 
Krajský súd dospel k záveru, že prvostupňovým správnym orgánom bol 

spoľahlivo zistený a preukázaný skutkový stav pri kontrole dňa 22.6.2004 a 
14.10.2004, keď tento zistil, že základný inštalačný manuál priložený k PC hrám 
neobsahoval zákonom stanovenú požiadavku zrozumiteľnosti údajov poskytovaných 
predajcom na použitie výrobku. Tieto skutočnosti považoval súd prvého stupňa za 
preukázané i vzhľadom k tomu, že žalobca ani v odvolaní voči prvostupňovému 
rozhodnutiu ani v žalobe proti právoplatnému rozhodnutiu žalovaného ich 
nespochybňoval. Pokiaľ žalobca argumentoval, že dielom je aj návod na použitie 
počítačového programu. a grafické stvárnenie obalu a prekladom návodu by podľa 
neho došlo k zásahom do autorského diela, krajský súd uviedol, že požiadavka 
Slovenskej obchodnej inšpekcie na dodržiavaní ustanovení zákona o ochrane 
spotrebiteľa vo vzťahu k predávaným výrobkom neznamená zákonite dotknutie sa 
autorského práva, či iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva.  

 
Konštatoval, že pokiaľ zákon o ochrane spotrebiteľa od predávajúceho 

požaduje, aby zabezpečil preklad cudzojazyčného návodu na použitie do 
slovenského jazyka, pričom predmetné počítačové hry na CD nosičoch síce 
obsahovali pripojený návod na použitie, avšak v cudzom jazyku, bolo potrebné, aby 
predávajúci v zmysle § 11 zákona o ochrane spotrebiteľa zabezpečil preklad 
takéhoto cudzojazyčného návodu na ich použitie do slovenského jazyka. Krajský súd 
poukázal na to, že žalobca nebol prvostupňovým správnym orgánom sankcionovaný 
za to, že v štátnom jazyku nebol uvedený počítačový program, ktorý tvoril počítačovú 
hru, ale bol sankcionovaný za to, že predmetné počítačové hry na CD nosičoch boli 
spotrebiteľovi ponúknuté bez toho, aby bol zabezpečený preklad návodu na použitie 
týchto výrobkov, ktoré tvorili inštalačné a herné manuály, ktoré k predmetným 
počítačovým hrám síce boli priložené ale v inom ako štátnom jazyku.  

 
Proti rozsudku krajského súdu sa v zákonnej lehote odvolal žalobca. Žiadal, aby 

odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutie  
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žalovaného č. P /0453/1/2004 zo dňa 13.4.2005 zrušuje a vec vracia na nové  
prejednanie a rozhodnutie prvostupňovým orgánom. Žalobca vytýkal 
prvostupňovému súdu, že vychádzal z nesprávneho posúdenia veci, keď počítačový 
program považoval za vec, hoci ide o počítačový program, ktorý je nepochybne 
autorským dielom a nie hnuteľnou vecou podľa všeobecnej občianskoprávnej úpravy.  

 
Poukázal na to, že súd prvého stupňa sa úplne stotožnil s tvrdeniami 

žalovaného a rovnako ako aj žalovaný vôbec neprihliadol na skutočnosť, že 
počítačový program je podľa. zaužívanej právnej teórie aj právnej praxe nehmotným 
majetkom a nie vecou v zmysle OZ. Namietal, že autorské dielo sa nestáva vecou, 
ani vtedy, keď je vyjadrené na hmotnom nosiči a preto počítačový program nie je 
vecou a nemôže byť ani výrobkom podľa zákona ochrane spotrebiteľa. Uviedol, že 
naďalej trvá na to, že jediný hmotný predmet a teda vec v právnom zmysle, na ktorý 
sa vzťahuje úprava zákona o ochrane spotrebiteľa je CD nosič, na ktorom je 
počítačový program zachytený zmyslami vnímateľnej podobe, a preto CD nosič treba 
považovať za výrobok podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, z ktorých dôvodov si 
ako predajca splnil zákonné informačné povinnosti voči spotrebiteľovi, keď návod na 
použitie CD nosiča, ako veci určenej spotrebiteľovi, na ktorom bol počítačový 
program zaznamenaný, bol riadne priložený, s poukazom, že žalovaný voči tomuto 
návodu na použitie nikdy nevytýkal žiadne vecné či obsahové nedostatky a ani nikde 
neuviedol, z akých skutočností vychádzal, keď tvrdil, že žalobca predložil neúplný a 
nezrozumiteľný návod na použitie.  

 
Žalobca nesúhlasil s názorom súdu prvého stupňa, že žalobca bol povinný 

zabezpečiť preklad cudzojazyčného návodu na použitie do slovenského jazyka podľa 
§ 11 zákona o ochrane spotrebiteľa, pretože autor počítačového programu sám 
rozhoduje, čo bude obsahovať jeho autorské dielo, vrátane toho, či do svojho 
autorského diela zahrnie aj podrobný popis o charaktere herného systému, 
variantoch ·hry, ktoré sa spustia po inštalácii počítačového programu. Vytýkal súdu 
prvého stupňa, že nepostrehol, že rozdiel medzi návodom na použitie výrobku, 
v tomto prípade CD nosiča a "návodom" k samotnej počítačovej hre je zásadný, 
pretože zatiaľ' čo návod na použitie nosiča sa nepochybne riadi zákonom o ochrane 
spotrebiteľa a vzťahuje sa na výrobok, návod k počítačovej hre je zhmotnená a 
neoddeliteľná súčasť autorského diela - počítačového programu, ktorý vytvoril autor. 

 
Žalobca trval na tom, že si splnil svoju informačnú povinnosť podľa § 10 a 11 

zákona o ochrane spotrebiteľa, keď priložil k CD nosičom písomnú informáciu 
v slovenčine o spôsobe používanie tohto výrobku a vyjadril presvedčenie, že žiaden 
slovenský právny predpis od neho nevyžaduje, aby prikladal aj návod na používanie 
počítačového programu, keďže tento nie je svojou povahou vecou v právnom 
zmysle, ale je súčasťou autorského diela a teda nemôže byt' ani výrobkom, na ktorý 
sa vzťahuje zákon ochrane spotrebiteľa. Poukázal na to, že z uvedených dôvodov 
vyplýva, že žalovaný prekročil svoje oprávnenia dané mu zákonom o ochrane 
spotrebiteľa a zákonom o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 
spotrebiteľa.  
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Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril.  
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa § 246c OPS 

v spojení s § 10 ods. 2 OSP preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok krajského 
súdu a konanie mu predchádzajúce v zmysle § 246c v spojení s § 211 a násl. OSP a 
dospel k názoru, že odvolanie nie je dôvodné.  

 
Z predloženého administratívneho spisového materiálu v danej veci vyplýva, že 

Inšpektorát SOI v Bratislave pre Bratislavský kraj rozhodnutím č. P/0453/1/2004 zo 
dňa 31.12.2004 uložil žalobcovi podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa 
peňažnú pokutu v sume 150.000,- Sk, pre porušenie § 11 zákona o ochrane 
spotrebiteľa z dôvodu, že inšpektormi SOI vykonanou kontrolou u žalobcu 22.6.2004 
a 14.10.2004 bolo zistené v ponuke spotrebiteľovi 8 druhov hier na CD nosičoch do 
PC v celkovej hodnote 158.128,- SK bez písomného návodu na použitie v štátnom 
jazyku.  

 
Na základe odvolania žalobcu žalovaný rozhodnutím č.P/0453/1/2004 zo dňa 

13.4.2005 odvolanie žalobcu zamietol a prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu SOI 
potvrdil stotožniac sa so skutkovými ako aj právnymi dôvodmi prvostupňového 
správneho orgánu. Konštatoval, že vykonanou kontrolou bolo porušenie zákona 
o ochrane spotrebiteľa presne a spoľahlivo zistené. Námietky žalobcu hodnotil ako 
bezpredmetné, keďže počítačová hra na CD nosiči je výrobkom podľa zákona 
o ochrane spotrebiteľa, bez ohľadu na to, že jej základom je počítačový program, 
ktorý je dielom v zmysle autorského zákona, a ktoré požíva ochranu podľa tohto 
zákona. Poukázal na to, že v konečnom dôsledku je počítačová hra spotrebiteľovi 
ponúkaná ako jeden celok, samotný počítačový program je bez hmotného substrátu 
pre spotrebiteľa nepoužiteľný. Aby mohla byť počítačová hra spotrebiteľovi v plnej 
miere využitá, nepostačujú informácie o jej nainštalovaní v slovenskom jazyku. 
V tejto súvislosti zdôraznil, že zákon o ochrane spotrebiteľa v § 10 ods. 1 druhej vety 
zakotvuje, že informácie o spôsobe používania v štátnom jazyku sa musia uvádzať 
na výrobkoch, kde to vyžaduje povaha a účel využitia výrobku. Tieto informácie sa 
nenachádzali na výrobku v štátnom jazyku, aj keď zákon o ochrane spotrebiteľa  
v § 11 požaduje ...  

 
Uloženie pokuty považoval za dôvodné, s tým, že pri uložení pokuty bolo 

prihliadnuté na charakter protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov a 
poškodenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní povinnosti uvádzať zákonom 
požadované údaje o používaní výrobkov v štátnom jazyku. Výška postihu bola 
stanovená na základe zistenia, že došlo k porušeniu § 11 zákona o ochrane 
spotrebiteľa v prípade 8 druhov CD nosičov v hodnote 158.128,- Sk a podľa názoru 
žalovaného je predaj, resp. kúpa predmetných výrobkov ohrozovaním majetku 
spotrebiteľa v prípade ich nesprávneho používania v dôsledku absencie písomných 
informácií v štátnom jazyku, pričom celkový počet výrobkov, u ktorých boli zistené 
nedostatky v označení, nasvedčuje tomu, že nešlo o náhodne sa vyskytujúci 
nedostatok. Dôležitou bola podľa žalovaného aj skutočnosť, že kontrola bola 
vykonaná v prevádzke žalobcu, z ktorej sú dodávané výrobky ďalej do 
maloobchodnej siete a prostredníctvom ktorej sa dostávajú priamo k spotrebiteľovi.  
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Predmetom kontroly bolo dodržiavanie ustanovení § 11 zákona o ochrane 

spotrebiteľa, podľa ktorého pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a § 10 poskytujú 
písomne, musia byt' v štátnom jazyku.  

 
Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je ustanoviť niektoré podmienky 

podnikania významné pre ochranu spotrebiteľa, úlohy verejnej správy v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a oprávnenia spotrebiteľov, združení spotrebiteľov alebo iných 
právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľa. Tento zákon sa vzťahuje na 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prípadoch, keď k plneniu dochádza na 
území Slovenskej republiky (§ 1 ods. 1, 3 zákona o ochrane spotrebiteľa).  

 
Spotrebiteľom v zmysle § 2 ods. 1 písm. a/ zákona o ochrane spotrebiteľa sa 

rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu 
osobnú spotrebu fyzických osôb, .. najmä pre seba a pre príslušníkov svojej 
domácnosti. Predávajúcim sa v zmysle § 2 ods. 1 písm. b / uvedeného zákona 
rozumie podnikateľ', ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby.  

 
Výrobkom v zmysle § 2 ods. 1 písm. f / zákona o ochrane spotrebiteľa sa 

rozumie každá hnuteľná nová, použitá alebo upravená vec, ktorá bola vyrobená, 
vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá, aj 
v rámci poskytnutia služby, je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo v prípade ktorej 
možno rozumne predpokladať, že ju bude spotrebiteľ používať, ak sa táto vec 
dodáva v rámci podnikateľskej činnosti za odplatu alebo bezodplatne. Výrobkom je aj 
hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej alebo 
nehnuteľnej veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn určené pre spotrebiteľa.  

 
Zákon o ochrane spotrebiteľa v ustanovení § 9 a nás!. ustanovuje informačné 

povinnosti nielen predávajúcemu, ale priamo výrobcovi a dovozcovi, ktorí výrobok 
uvádzajú do obehu, tak, že priamo výrobca a dovozca sú povinní výrobok 
zrozumiteľne, viditeľne a vhodnou formou označiť informáciami, ktoré umožňujú 
zhodnotiť riziká spojené s jeho používaním alebo inými informáciami, ktoré s 
bezpečnosťou výrobku súvisia. Na výrobku musia byť uvedené údaje nevyhnutné na 
identifikáciu výrobcu a dovozcu, výrobku a v prípade potreby i série výrobkov. 
K výrobku sú povinní pripojiť aj sprievodnú dokumentáciu; sprievodnou 
dokumentáciou výrobku sú doklady, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie a používanie 
výrobku (§ 9 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný riadne 
informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere 
poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, 
ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom 
s poskytovanou službou. Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a 
dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli 
obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné. Uvedených 
povinností sa nemôže predávajúci zbaviť poukazom na skutočnosť, že mu potrebné 
alebo správne informácie neposkytol výrobca, dovozca alebo dodávateľ /§ 9 ods. 4, 5 
zákona o ochrane spotrebiteľa/o Ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o ochrane 
spotrebiteľa taktiež ukladá povinnosť predávajúcemu zabezpečiť, okrem ďalších  
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povinností, aby k výrobkom ním predávaným údaje o spôsobe používania boli 
obsiahnuté v priloženom písomnom návode. Zákon o ochrane spotrebiteľa v § 11 
ustanovuje povinnosť poskytovať informácie, ktoré sú uvedené v § 9 a § 10 tohto 
zákona a poskytujú sa písomne, v štátnom jazyku.  

 
Predmetom kontroly nebol počítačový program ako dielo a predmet ochrany 

podľa autorského zákona, ale počítačová hra, ktorá bola ponúkaná spotrebiteľovi ako 
jeden celok, pričom potrebné je zdôrazniť, že samotný počítačový program je bez 
hmotného substrátu pre spotrebiteľa nepoužiteľný. Aby počítačová hra mohla byt' 
spotrebiteľom v plnej miere využitá, bolo potrebné zabezpečiť i preklad ostatných na 
výrobku sa nachádzajúcich informácií o systémových požiadavkách, o programe a 
o vekovej hranici, potrebných pre samotné plnohodnotné použitie hry. Tieto 
informácie ako vyplynulo z obsahu administratívneho spisu sa nenachádzali na 
výrobku v štátnom jazyku, aj keď to zákon o ochrane spotrebiteľa v § 11 požaduje.  

 
Nebolo sporným, že žalobca ponúkal v mieste svojej prevádzky, kde sa 

uskutočnila kontrola, predaj počítačových hier do PC na CD nosičoch, ktorý napĺňal 
definíciu veci v zmysle OZ. Odvolací súd sa stotožnil s názorom žalobcu, že 
počítačový program je dielom v zmysle ustanovení Autorského zákona a požíva 
ochranu v zmysle ustanovení tohto zákona. Predmetom autorského práva je 
počítačový program podľa § 6 ods. 1 písm. a) autorského zákona. Jeho definíciu 
ustanovuje § 5 ods. 8 autorského zákona tak, že počítačovým programom je súbor 
príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie 
môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. 
Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný 
na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela podľa § 6 ods. 1 a § 15 ods. 1, je 
chránený ako literárne dielo.  

 
Spornou otázkou v prejednávanej veci však nebola ochrana počítačového 

programu ako autorského diela, ale či návod na použitie počítačovej hry na CD 
nosiči tvorí súčasť diela poskytovaného vo forme počítačového programu podľa 
tvrdení žalobcu a to z dôvodu, že počítačový program a "návod k počítačovej hre" sú 
neoddeliteľne spojené, pretože sú autorským dielom toho istého autora .  

. 
 Podľa názoru odvolacieho súdu "návod k počítačovej hre" by požíval ochranu 

podľa ustanovení autorského zákona, pokiaľ by bol spracovaný vo forme príkazov a 
inštrukcií napísaných alebo vyjadrených v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde, 
alebo by tvoril podkladový materiál potrebný na jeho prípravu ako neoddeliteľná 
súčasť počítačového programu; ak by spĺňal pojmové znaky diela podľa § 6 ods. 1 a 
§ 15 ods. 1 autorského zákona. Zo skutkových okolností v prejednávanej veci však 
vyplýva, že výrobca predložil k počítačovej hre návod na jej použitie písomne, avšak 
v inom ako štátnom jazyku.  

 
Z uvedeného aj podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že pokiaľ zákon 

o ochrane spotrebiteľa od predávajúceho požaduje, aby zabezpečil preklad 
cudzojazyčného návodu na použitie do slovenského jazyka, bolo potrebné, aby  
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predávajúci podľa § 11 tohoto zákona zabezpečil preklad tohto cudzojazyčného 
návodu na použitie (absencia ktorého vystavuje spotrebiteľa nebezpečenstvu 
nemožnosti riadneho alebo správneho používania predávaného výrobku) do 
slovenského jazyka v prípade predmetných počítačových hier na CD nosičoch, ktoré 
síce obsahovali pripojený písomný návod na použitie, avšak v inom ako štátnom 
jazyku, keďže v tejto súvislosti aj odvolací súd zastáva názor, že v danom prípade 
CD ROM nosič spolu s manuálmi, bez ohľadu na to, čo je jeho obsahom, spĺňa 
zákonné podmienky výrobku v zmysle § 2 ods. 1, písm. f/ zákona o ochrane 
spotrebiteľa.  

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, pokiaľ krajský súd žalobu zamietol z 

dôvodu, že preskúmavané rozhodnutie žalovaného, ktorým potvrdil rozhodnutie 
Inšpektorátu SOI v Bratislave pre Bratislavský kraj a odvolanie žalobcu zamietol, 
rozhodol vo veci správne, preto odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu 
podľa § 246cl OSP v spojení s § 2191 OSP potvrdil, keďže súd prvého stupňa 
rozhodol vo veci správne a v súlade so zákonom.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania 

nepriznal v zmysle § 246cl SP v spojení s 224 ods. 1/OSP a v spojení s § 250k  
ods. 1/OSP, pretože žalobca nemal v odvolacom konaní úspech.  

 
 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné. 
 

V Bratislave, 29. apríla 2008 
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ROZSUDOK  
V MENE SLOVENSKEJ EPUBLIKY  

 
 
Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Vaškovej 

a členov senátu JUDr. Viery Hmčárovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobkyne: 
Daniela Crkoňová, IČO: 36889172, so sídlom Moyzesova 1744, 020 01 Púchov, zastúpená 
advokátom Mgr. Jozefom Gaplovským, advokát so sídlom AK Centrum II 88, Dubnica nad 
Váhom, proti žalovanej: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, PP 29, 827 99 Bratislava, v konaní o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia žalovaného, č.k. P/0196/03/2006 zo dňa 29. novembra 2006, takto  

 
rozhodol: 

 
Krajský súd žalobu z a m i e t a 
 
Žalobkyni sa náhrada trov konania nepriznáva 
 
 
Žalovaná rozhodnutím číslo P/0196/03/2006  zo dňa 29. novembra 2006 zmenila 

rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 
sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj (ďalej len správny orgán 1. stupňa) č. P/0196/03/2006 
zo dňa 16. augusta 2006 o uložení pokuty žalobkyni vo výške 10.000.- Sk za porušenie § 12 
ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov tak, že 
znížila výšku pokuty na sumu 5.000.- Sk.  

 
O d ô v o d n e n i e: 

 
Žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala zrušenia napadnutého rozhodnutia 

žalovaného z dôvodu § 250j ods. 2 písm. a), b) a c) O.S.P. Žalobkyňa tvrdila, že napadnuté 
rozhodnutie ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu vychádzalo z nesprávneho 
právneho posúdenia. Zistenia, z ktorých rozhodnutia vychádzali boli v rozpore s obsahom 
spisov a zistený skutkový stav bol nedostačujúci na posúdenie veci. V dôvodoch žaloby 
žalobkyňa uviedla, že informáciou o jednotkovej cene je treba rozumieť informáciu 
o predajnej cene prepočítanú na určitú mieru (kilogram, meter, liter), ktorá sa obvykle 
používa pri predaji výrobku. Za informáciu o jednotkovej cene sa považuje aj informácia 
o cene za jeden kus výrobku a informácia o jednotkovej cene výrobku nemusí byť uvedená, 
ak je predajná cena výrobku zhodná s jednotkovou cenou výrobku. Žalobkyňa tvrdila, že zo  
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žiadneho predpisu jej nevyplýva povinnosť označovať ceny tovarov len cenovkou, ale môže 
ako predajca oznamovať zákazníkom cenu tovaru aj iným vhodným spôsobom prístupným 
pre spotrebiteľa. Žalovaná a aj prvostupňový správny orgán nesprávne vyhodnotili 
skutočnosť, že ide nie o samoobslužný predaj, ale o pu1tový predaj a každý zákazník sa 
mohol prostredníctvom pokladne oboznámiť s cenou tovaru.  

 
Žalovaná v písomnom vyjadrení žiadala žalobu zamietnuť z dôvodov, že správne 

orgány postupovali v súlade so zákonom a dostatočne zistili skutkový stav veci. Správny 
orgán 1. stupňa pri kontrole dňa 1.júna 2006 zistil trinásť výrobkov bez označenia 
informáciou o jednotkovej cene, čo bolo v rozpore s § 12 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. ako 
aj § 3 ods. 1 vyhl. vyhl. č. 545/2002 Z.z. o spôsobe označovania výrobkov cenami. Tvrdenie 
žalobkyne, že žiadne ust. § 12 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. neporušila je v rozpore s jasne 
stanovenou povinnosťou predávajúceho jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene 
predávaných výrobkov alebo poskytnutých služieb v okamihu ponuky. Za tým účelom je 
predávajúci povinný najmä zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciu o cene 
výrobkov alebo služieb inak vhodne sprístupniť.  

 
Krajský súd postupom podľa § 247 a nasl. O.S.P.. preskúmal napadnuté rozhodnutie 

žalovaného a konanie, ktoré mu predchádzalo, v rozsahu dôvodov žaloby. Dospel k záveru, 
že napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom, a preto žalobu podľa § 250j ods. 1 O.S.P. 
zamietol.  

 
Podľa § 244 ods. 1 O.S.P. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb 

alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.  
 
Podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O. s. p. sa postupuje v prípadoch, v ktorých 

fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a 
postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a 
postupu (§ 247 ods. 1 O.S.P.).  

 
Z podkladov pripojených v administratívnom spise žalovanej súd zistil, že žalovaná 

zmenila rozhodnutie správneho orgánu 1. stupňa zo dňa 16.augusta 2006 o uložení pokuty 
žalobkyni v sume 10.000.- Sk za porušenie ust. § 12 ods. 1 zákona č. 634/1992 a § 3 ods. 1 
vyhl. č. 545/2002 Z.z. tak, že znížila pokutu na 5.000.- Sk. Porušenie cit. ust. zákona  
č. 634/1992 a Zb. a vyhl. č. 545/2002 Z.z. žalobkyňou bolo zistené kontrolou vykonanou 
prvostupňovým správnym orgánom dňa 1.júna 2006 s tým, že trinásť druhov výrobkov 
s objemom od 75 ml do 250 ml bolo bez označenia informáciou o jednotkovej cene. Na 
základe výsledkov vykonanej kontroly bolo začaté voči žalobkyni správne konanie, o čom 
bola upovedomená oznámením o začatí správneho konania zo dňa 22. júna 2006.  

 
Z inšpekčného záznamu zo dňa l. júna 2006 súd zistil, že u žalobkyne bolo zistených 

štyridsať výrobkov, ktoré neboli označené predajnou cenou a trinásť výrobkov, ktoré neboli 
označené jednotkovou cenou. Žalobkyňa do záznamu písomne uviedla, že ceny má označené 
cez kód pokladne a teda neporušila žiaden zákon.  
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Z podkladov pripojených v administratívnom spise bolo ďalej zistené, že žalobkyňa sa 
k začatému administratívnemu konaniu vyjadrila dňa 28. júna 2006 tak, že všetky ceny 
tovarov sú uvedené v cenníku, pričom o cene zákazníkov informovala predávajúca, teda 
žalobkyňa.  

 
Žalobca zmenil rozhodnutie prvostupňového orgánu, keď v rámci správnej úvahy sa 

mu javila ako primeraná pokuta 5.000.- Sk za rozsah a porušenie ust. § 12 ods. l zákona  
č. 634/1992 Zb. a § 3 ods. 1 vyhl. č. 545/2002 Z.z ..  

 
Žalobkyňa v konaní .súčasne namietala nezákonnosť' napadnutého rozhodnutia, 

pretože povinnosti môžu byť ukladané len zákonom a nie podzákonnými právnymi normami. 
Nespochybnila, že tovar nebol označený jednotkovou cenou.  

 
Podľa § 12 ods. l zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci 

povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo 
poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky. Za tým účelom je povinný najmä zreteľne 
označiť výrobky cenou alebo informáciu o cene výrobkov alebo služieb inak vhodne 
sprístupniť. Podrobnosti o spôsobe označovania cien môže ministerstvo upraviť všeobecne 
záväzným predpisom.  

 
Podľa § 3 ods. 1 vyhl. č. 545/2002 Z.z. o spôsobe označovania výrobkov cenami 

výrobok predávaný spotrebiteľovi musí byt' označený informáciou o predajnej cene a 
informáciou o jednotkovej cene, ak táto vyhláška neustanovuje inak.  

 
Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z.Z. o cenách každý tovar musí byt' pri predaji 

označený cenou platnou v čase ponuky, a to cenovkou, informáciou o cene formou cenníka, 
vývesky alebo iným primeraným spôsobom.  

 
Súd hodnotil predložené dôkazy (obsah administratívneho spisu, rozhodnutia 

prvostupňového orgánu, obsah žaloby žalobkyne a vyjadrenie žalovanej ako aj vyjadrenia na 
pojednávaní dňa 5.júna 2007) podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky 
dôkazy v ich vzájomnej súvislosti (§ 132 O.S.P.). Dospel k záveru, že žalobu je potrebné 
podľa § 250j ods. 1 O.S.P. zamietnuť, nakoľko napadnuté rozhodnutie žalovanej je v súlade a 
v medziach zákonov na základe, ktorých žalovaná rozhodla. Súd nezistil žiadne skutkové a 
právne dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na 
ďalšie konanie.  

 
Podľa názoru súdu informácia o cene tovaru sa skladá z dvoch zložiek a to jednak 

z predajnej ceny, ktorá je rozhodujúca pre spotrebiteľa v okamihu ponuky, za koľko peňazí si 
môže daný tovar (službu) kúpiť v balení v akom je v ponuke na predaj. Jednotková cena ako 
zložka informácie o cene slúži spotrebiteľovi pre porovnanie si jednotlivých tovarov za 
účelom zistenia najvýhodnejšej ceny pre ponúkaný tovar, ktorý môže byt' ponúkaný 
v rôznych objemových jednotkách, pričom jednotková cena môže byt' odlišná a môže mať 
pre kupujúceho význam pre rozhodnutie aký ponúkaný tovar a v akom objeme je výhodné 
kúpiť.  
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Súd považoval obranu žalobkyne, že tovar pri pultovom predaji nemusí byť 

označovaný informáciou o cene, ktorá sa v zmysle § 3 ods. 1 vyhl. č. 545/2002 Z.z. skladá 
z dvoch zložiek, a to zložky označenej ako predajná cena a zložky označenej ako jednotková 
cena. Ide teda o mylnú interpretáciu zo strany žalobkyne, keďže kontrolou zistené tovary 
presahovali svojím obsahom objem 50 ml daný ust. § 4 písm. g), citov. vyhlášky. Preto bola 
žalobkyni .na povinná označiť predávané tovary informáciou o cene, teda:  cenou predajnou 
platnou v okamihu ponuky a cenou jednotkovou pre daný tovar a to za účelom ochrany 
spotrebiteľa, aby si mohol porovnať informáciu o cene tovaru s inými jemu známymi 
informáciami o cene a o výhodnosti jednotlivých cenových ponúk a to jednak v časti 
predajnej ceny ako aj v časti jednotkovej ceny tovarov.  

 
Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, že sa u nej jedná o pultový predaj a cenník bol 

v pokladni na základe označenia tovarov čiarovým kódom, z ktorého sa priložením tovaru k 
čítaciemu zariadeniu dala zistiť informácia o cene daného tovaru, je toto tvrdenie žalobkyne 
v rozpore s ust. § 15 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako aj v rozpore s ust. § 12 ods. 1 
zákona č. 634/1992 Zb. Zákon a ani vykonávací predpis nerozlišujú v časti informácie o cene 
medzi pultovým a samoobslužným predajom. Kupujúci musí mať možnosť oboznámiť sa 
s informáciou o cene bez ďalšieho pričinenia predávajúceho, teda musí ísť o také vhodné 
sprístupnenie ceny, ak tovar nie je označený informácii o cene na cenovke, ktoré žiadnym 
spôsobom nemôže nútiť kupujúceho k vynaloženiu ďalšieho úsilia o získanie informácie 
o cene predávaného tovaru, výrobku alebo služby, ktorá by navyše bola závislá od vôle 
predávajúceho takúto informáciu o cene kupujúcemu poskytnúť.  

 
S prihliadnutím na vyššie uvedené, kedy si žalobkyňa nesplnila svoju zákonnú 

povinnosť informovať kupujúcich o cenách tovarov v súlade s cit. zákonom č. 634/1992 Zb. 
ako aj vyhl. č. 545/2002 Z.Z. dospel súd k záveru, že žalobou napadnuté rozhodnutie je vecne 
a právne správne a že zo strany žalovanej bolo rozhodnutie vydané v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi. Odôvodnenie rozhodnutia je v súlade s obsahom administratívneho 
spisu, skutočný stav veci bol dostatočne zistený na to, aby mohlo byt' v správnom konaní 
správne rozhodnuté. Z uvedeného dôvodu súd žalobu ako nedôvodnú zamietol.  

 
O náhrade trov konania krajský súd rozhodol podľa § 250k O.S.P. tak, že žalobkyni, 

ktorá v konaní nemala úspech, náhradu trov konania nepriznal.  
 
 

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu je m o ž n é podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 
jeho doručenia prostredníctvom Krajského súdu v Trenčíne na Najvyšší súd 
Slovenskej republiky v Bratislave, písomne v dvoch vyhotoveniach.  

 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach § 42 ods. 3 O.S.P./ (z 
podania musí byt' zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa 
týka a čo sleduje, a musí byt' podpísané a datované) uviesť, proti ktorému 
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie 
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.  
 
 

V Trenčíne, dňa 5. júna 2007 
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Najvyšší súd 
Slovenskej republiky 
 

 
 

UZNESENIE 
 
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky  v právnej veci žalobkyne: Daniela 
Crkoňová, IČO: 36889 172, so sídlom Moyzesova č. 1744, Púchov,  právne 
zastúpenej Mgr. Jozefom Gáplovským, advokátom v Dubnici nad Váhom, AK 
Centrum II č. 88, proti žalovanej: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , Prievozská č. 32 PP 29, 
Brat islava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0196/03/2006 zo 
dňa 29.11.2006, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne č. k. 
13S/12/2007-32 zo dňa 5.6.2007, takto 

 
r o z h o d o l: 

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolacie konanie zastavuje. 
 
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 
Krajský súd v Trenčíne napadnutým rozsudkom zamietol žalobu o preskúmanie 

rozhodnutia č. P/0196/03/2006 zo dňa 29.11.2006, ktorým žalovaná zmenila 
rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 
inšpekcie v Prievidzi pre Trenčiansky kraj o uložení pokuty žalobkyni vo výške 
10 000,. Sk za porušenie § 12 ods.1 zákona č. 634/1992 zb. o ochrane spotrebiteľa 
v znení neskorších predpisov,  tak, že pokutu znížila na 5 000,-Sk. 

 
Proti rozsudku podala žalobkyňa dňa 26.7.2007 odvolanie, ktoré svojim 

podaním predloženým súdu dňa 17.8.2007 vzala v celom rozsahu späť.  
 
Podľa § 207 OSP dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. 
Ak niekto vzal odvolanie späť, nemožno ho podať znova (ods.2) 
 
Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd 

odvolacie konanie zastaví (ods.3) 
 
S poukazom na vyššie uvedené a na citované zákonné ustanovenie, súd 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. 
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O trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 1 OSP) súd rozhodol podľa 

ustanovenia § 146 ods. 1 písm. c) OSP v spojení s § 246c OSP, podľa ktorého 
žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa výsledku, ak konanie 
bolo zastavené. 

 
 

P o u č e n i e:  Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok. 
 
 
V Bratislave, d ňa 18. decembra 2007 
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U Z N E S E N I E 
 

Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: First Choice Marketing, s.r.o., 
Bajkalská 2/A, Bratislava, IČO: 35899948 proti žalovanému: Slovenská obchodná 
inšpekcia - ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie Bratislava, Prievozská 
32, 827 99 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 15.6.2007  
č. P/0493/01/2006, takto  

 
r o z h o d o l : 

 
Krajský súd v Bratislave konanie zastavuje. 

 
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 
 
 

O d  v o d n e n i e: 
 
 
Žalobou doručenou pôvodne Najvyššiemu súdu SR dňa 21.8.2007 postúpenou 

tunajšiemu súdu uznesením NSSR sp. zn. 3 Sž 87/2007 zo dňa 17.9.2007 sa žalobca domáhal 
preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0493/01/2006 zo dňa 15.6.2007.  
Z obsahu podanej žaloby vyplýva, že žalobca sa domáhal postupu podľa ustanovení druhej 
hlavy piatej časti OSP upravujúcej rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom 
správnych orgánov.  
 

Podľa ust. § l ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, súdne poplatky sa vyberajú za 
jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov 
štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v Sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za 
výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu tohto zákona.  
 

Podľa ust. § 5 ods. 1 písm. a) citovaného zákona, poplatková povinnosť vzniká 
podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak 
je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.  
 

Podľa § 8 ods. l citovaného zákona, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, 
poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo 
v reštrukturalizačnom konaní, podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve, 
je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.  
 

Podľa ust. § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, ak nebol zaplatený poplatok 
splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve 
poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote 10 dní od doručenia 
výzvy. Ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. 
O následkoch nezaplatenia poplatku, musí byť poplatník vo výzve poučený. Súd vyzve 
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poplatníka na zaplatenie poplatku splatného podaním návrhu na začatie konania pred tým, ako 
nariadi pojednávanie tak, aby lehota od zaplatenia poplatku do pojednávania, vydania 
platobného rozkazu alebo rozhodnutia bez nariadenia pojednávania, nebola dlhšia ako 2 
mesiace. Túto lehotu môže predseda súdu z dôležitých dôvodov predlžiť.  

 
Podľa položky 10 písm. a) z návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu 

verejnej správy na základe žaloby je poplatok 2.000,- Sk, ak sa rozhodnutím uložila pokuta 6 
% z pokuty najmenej 2.000,- Sk, najviac 500.000,- Sk.  

 
V preskúmavanej veci žalobca nezaplatil súdny poplatok spolu s podaním žaloby, 

preto bol výzvou tunajšieho súdu zo dňa 16.4.2008 vyzvaný na zaplatenie súdneho 
poplatku za žalobu vo výške 6.000,- Sk v lehote 10 dní. výzvu na zaplatenie súdneho 
poplatku prevzal 24.4.2008. Žalobca v stanovenej lehote na výzvu nereagoval a súdny 
poplatok za podanú žalobu nezaplatil.  

 
Keďže žalobca súdny poplatok za žalobu nezaplatil, súd s poukazom na vyššie 

citované ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, konanie vo veci zastavil.  
 
O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c) tak, že žiadnemu z 

účastníkov súd náhradu trov konania nepriznal, nakoľko konanie bolo zastavené.  
 
 
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie prostredníctvom tunajšieho 

súdu v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, písomne, dvojmo. 
Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa ust. § 205 OSP.  

 
 
V Bratislave, dňa 19.6.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11S/16/2008-37 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 
Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty 

Molnárovej a členov senátu JUDr. Dariny Vargovej a Mgr. Erika Németha, v právnej veci 
žalobcu : HELLER, spol. s r.o., T. Vansovej 32, Partizánske, zastúpený advokátkou JUDr. 
Ivanou Joríkovou, so sídlom Partizánske, Hrnčírikova l/B, proti žalovanému Slovenská 
obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Bratislave č. P/0101/03/2006 zo dňa 10. júla 2007, takto  

 
 

rozhodol: 
 
Súd žalobu zamieta. 
 
Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva 
 
 

Odôvodnenie 
 
 
Podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti a zrušenia rozhodnutia 

žalovaného zo dňa 10.7.2007, ktorým žalovaný správny orgán podľa § 59 ods. 2 Správneho 
poriadku čiastočne vyhovel odvolaniu žalobcu a zmenil rozhodnutie prvostupňového 
správneho orgánu z 31.1.2007 č. P/0101/03/2006  o uložení pokuty podľa § 24 ods. 1 zák.  
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov tak, že uloženú pokutu 
v sume 50.000,- Sk znížil na sumu 20.000,- Sk za porušenie povinností predávajúceho podľa 
§ 5 a § 19 ods. 5 zákona, ktorú považoval za adekvátnu vo vzťahu k zistenému skutkovému 
stavu, charakteru a závažnosti zistených nedostatkov pri kontrole. Uviedol, že nezákonnosť 
rozhodnutia vidí v tom, že oba správne orgány vec nesprávne právne posúdili. Náklady 
v súvislosti s odborným posúdením vady reklamovaného mobilného telefónu uplatnil žalobca 
voči spotrebiteľovi preto, že vada zistená po odbornom posúdení bola označená za 'ladu, na 
ktorú sa nevzťahuje záruka, lebo išlo o mechanické poškodenie - prehnutá doska. Spotrebiteľ 
reklamoval vady u ž8.lobcu v lehote 6 mesiacov od jeho zakúpenia a v tomto prípade sa 
uplatnila vyvrátiteľná domnienka podľa § 508 ods. 2 OZ a žalobcu potom zaťažuje dôkazné 
bremeno. Išlo o občianskoprávny vzťah a v takom prípade každý účastník takéhoto vzťahu je 
povinný znášať náklady, ktoré vznikajú pri výkone akéhokoľvek svojho práva. V tomto  
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smere poukázal na novú právnu úpravu podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 
prijatého 9.5.2007. Je toho názoru, že neporušil vytýkané nedostatky v rozhodnutiach, ani 
v súvislosti  s nevydaním dokladu o spôsobe vybavenia reklamácie, lebo spotrebiteľ bol 
v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou T - Mobile Slovensko, a.s. a spotrebiteľovi žalobca 
vydal potvrdenie zo servisu Mobil Slovakia, s.r.o., ktorý je autorizovaným servisným 
strediskom, spolu s "Odovzdávajúcim protokolom č. 156139", v ktorom bolo výslovne 
uvedené, že záruka nebola uznaná a opravu je možné vykonať ako nezáručnú, čo si 
spotrebiteľ neželal. So spoločnosťou T - Mobile Slovensko, a.s. m žalobca uzavretú zmluvu 
o spolupráci pri prevádzkovaní značkovej predajni. Ďalej uviedol, že predmetný mobilný 
telefón predal spotrebiteľovi predajca VEDDOR S.r.o. so sídlom v Prievidzi 28.9.2005, čo 
vyplýva zo zmluvy, ktorý sídlil v tých istých priestoroch ako žalobca do ukončenia svojej 
činnosti a reklamoval ho u žalobcu dňa 8.3.2006. Preto nositeľom dôkazného bremena 
o charaktere vady predaného výrobku bol žalobca. Na túto skutočnosť žalobca prišiel až po 
vybavení reklamácie, čo ale nemá vplyv na to, že reklamácia mala byt' vybavená 
predávajúcim. Peniaze spotrebiteľovi vrátil a rozhodnutia o uložení pokuty preto považuje za 
nezákonné.  

 
Žalovaný správny orgán žiadal žalobu zamietnuť. Uviedol, že spotrebiteľ zakúpený 

mobilný telefón u predávajúceho riadne reklamoval a skutočnosť, že predávajúci posúdil 
reklamáciu ako neopodstatnenú, neoprávňuje predávajúceho účtovať si poplatok v súvislosti 
s vybavením reklamácie. Pokiaľ sa žalobca odvoláva na občiansky zákonník, žalovaný 
poukazuje na ust. § 509 OZ, v ktorom je zakotvené len právo kupujúceho na náhradu 
nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady, a nie 
právo predávajúceho na náhradu nákladov. Žalobca preto porušil povinnosti podľa § 5 zákona 
o ochrane spotrebiteľa. Pokiaľ ide o druhú námietku žalobcu v súvislosti s porušením § 19 
zákona, uviedol, že aj keď ide o nezáručnú' opravu a spotrebiteľ odmietol jej realizáciu, 
reklamačné konanie sa neskončilo a podľa zákona to nezbavuje žalobcu, ktorý reklamáciu 
prijal a reklamácii nevyhovel na mieste, vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a spôsobe 
jej vybavenia. Doklady, ktoré uvádza v žalobe, mali iba podporný charakter. K námietke 
žalobcu, že predmetný mobilný telefón spotrebiteľovi predal iný predajca, s ktorým žalobca 
nie je v žiadnom právnom vzťahu, uviedol, že po začatí správneho konania túto námietku 
žalobca neuplatnil a ani spotrebiteľ nepredložil kúpnu zmluvu. Samotná skutočnosť, že podľa 
názoru žalobcu bola predmetná reklamácia uplatnená neoprávnene, nezbavuje žalobcu 
skúmať opodstatnenosť uplatnenej reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie však 
predstavuje pre spotrebiteľa dôležitý doklad z hľadiska ďalších právnych· krokov, ktoré mu 
v prípade neuznania reklamácie poskytuje Občiansky zákonník. Žalovaný bol toho názoru, že 
zníženie postihu je primerané, po zvážení zisteného skutkového stavu, charakteru a závažnosti 
oboch nedostatkov.  

 
Krajský súd ako súd vecne príslušný (§ 246 ods. 1, § 246a ods. 1 OSP) na konanie 

v predmetnej veci preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo 
v rozsahu dôvodov žaloby (§ 249 ods. 2 OSP) a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná, 
preto ju podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol.  

 
Vo veci rozhodol bez pojednávania postupom podľa § 250f ods. 2 OSP rozsudkom, 

ktorý dňa 6. mája 2008 verejne vyhlásil (§ 156 ods. 1 OSP).  
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Podľa zák. č.634/1992 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (účinného 
do 1.7.2007), predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečiť 
spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.  

 
Podľa § 19 ods. 1 cit. zák., s výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená 

iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkami, v ktorej je 
prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných 
služieb, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik.  

 
Podľa § 19 ods. 4 cit. zák., predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne 

o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa 
nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie 
trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo 
o chybu, ktorú nemožno odstrániť.  

 
Podľa ods. 5 cit. zák., predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii 

a o spôsobe jej vydania, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.  
Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a túto na požiadanie orgánov, 

ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom (§ 23), 
predložiť na nahliadnutie (ods. 6).  

 
Podľa § 24 ods. 1 cit. zák. za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia 

orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo 
dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 2.000 000,- Sk.  

 
Podmienkou na uloženie pokuty podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane 

spotrebiteľa je porušenie ktorejkoľvek povinnosti ustanovenej týmto zákonom.  
 
Z administratívneho spisu žalovaného súd zistil, že dňa 29.3.2006 vykonali inšpektori 

Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prievidzi prešetrenie podania 175/2006 v prevádzkarni 
žalobcu v Handlovej a zistili o spôsobe vybavenia reklamácie. Prípisom zo dňa 4.5.2006 
prvostupňový správny orgán oznámil žalobcovi začatie správneho konania podľa § 18 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre porušenie zákonných 
povinností podľa § 5 a § 19 zák. č. 634/1992 Zb. zákona, že žalobca neoprávnene účtoval 
spotrebiteľovi, ktorý dňa 8.3.2006 reklamoval vady mobilného telefónu, náklady v sume  
260,- Sk ako prepravné, ktoré spotrebiteľ dňa 23.3.2006 aj zaplatil a nevydal mu doklad 
o prijatí a spôsobe vybavenia reklamácie. Prípisom zo dňa 4.5.2006 prvostupňový správny 
orgán oznámil žalobcovi začatie správneho konania podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 
Na základe predmetného zistenia prvostupňový správny orgán (po zrušení jeho 

predchádzajúceho rozhodnutia) rozhodnutím z 31.1.2007 uložil žalobcovi podľa § 24 ods. 1 
zákona o ochrane spotrebiteľa pokutu vo výške 50.000,- Sk, s ktorým žalobca nesúhlasil, čo 
do zisteného skutkového stavu a výšky uloženej pokuty a odvolal sa. Odvolací správny orgán 
- žalovaný sa stotožnil so zisteným skutkovým stavom a po prehodnotení charakteru zistených 
nedostatkov zmenil prvostupňové rozhodnutie v časti uloženia pokuty, ktorú znížil na 
20.000,- Sk.  
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V predmetnej veci bolo úlohou súdu posúdiť zákonnosť postupu a rozhodnutia 

žalovaného, ako i správnosť právnych záverov oboch správnych orgánov v konaní o uložení 
pokuty 20.000,- Sk žalobcovi pre porušenie povinnosti podľa § 5, § 19 ods. 5 zákona 
o ochrane spotrebiteľa, účinného do 1.7.2007 

 
V danej veci medzi účastníkmi nebolo sporné a žalobca to ani nenamietal, že dňa 

8.3.2006 prijal reklamáciu spotrebiteľa na zakúpený mobilný telefón. Sporné zostalo to, či 
žalobca pri vybavovaní spotrebiteľskej reklamácie porušil svoju povinnosť, vyplývajúcu zo 
zákona tým, že neoprávnene účtoval spotrebiteľovi náklady v sume 260,- Sk ako prepravné, 
ktoré spotrebiteľ dňa 23.3.2006 ; zaplatil a nevydal mu doklad o prijatí a spôsobe vybavenia 
reklamácie v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa tak, ako to vymedzil žalobca v dôvodoch 
žaloby.  

Z ustanovenia § 5 a § 19 zákona o ochrane spotrebiteľa jednoznačne vyplýva, že 
povinnosti predávajúceho pri uplatnení spotrebiteľskej reklamácie nemajú za cieľ sledovať 
správnosť vybavenia reklamácie podľa jej obsahu, teda i jej opodstatnenosť z hľadiska 
zodpovednosti predajcu za reklamované vady v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. 
Dané povim10sti predávajúcemu zakladajú len potvrdzovaniu, evidenčnú a oznamovaciu 
povinnosť a lehotu, v ktorej musí najneskôr vybaviť reklamáciu. Teda, ak reklamáciu 
nevybaví hneď na mieste, je povinný vydať potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie a 
oznámiť svoje stanovisko spotrebiteľovi, v ktorom potom môže namietať svoju zodpovednosť 
za uplatnenú vadu výrobku i právnu zodpovednosť. Tieto skutočnosti sú dôležité v prípade, že 
spotrebiteľ uplatní svoj nárok súdnou cestou v občianskoprávnom konaní, ak by nebol 
spokojný s vybavením reklamácie. V konaní správneho súdnictva súdy podľa § 244 ods. 1 
OSP preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí a postupov správnych orgánov. 
Ak: predávajúcemu vznikli prepravné náklady v súvislosti s uplatnenou reklamáciou, zákon 
na ochranu spotrebiteľa ho neoprávňoval na ich vymáhanie od spotrebiteľa. Tieto by si mohol 
uplatniť iba v prípadnom občianskoprávnom spore.  

 
Pokiaľ ide o námietku žalobcu, že predmetný mobilný telefón spotrebiteľovi predal 

iný predajca, s ktorým žalobca nie je v žiadnom právnom vzťahu, súd poukazuje na ust. § 19 
ods. 1 zákona a reklamáciu prijal. Je potrebné ale uviesť, že túto námietku žalobca v konaní 
pred správnym orgánom prvého stupňa a ani pred žalovaným ako odvolacím orgánom 
neuplatnil, a preto neuplatnil nemôže prihliadať ani súd, lebo predmetom prieskumu súdom 
môžu iba tie námietky nezákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré boli 
uplatnené v správnom konaní pred správnym orgánom prvého stupňa a v odvolaní.  

 
Súd sa stotožnil so záverom žalovaného, že žalobca porušil zistené povinnosti, uložené 

mu v § 5 a § 19 ods. 5 zákona na ochranu spotrebiteľa a že zníženie postihu je primerané na 
základe zisteného skutkového stavu, charakteru a závažnosti oboch nedostatkov.  

 
K námietke žalobcu k výške uloženej pokuty, súd dodáva, že ukladanie sankcií má 

význam tak represívny, ako aj preventívny. Preventívny význam postihu spočíva iba 
v účinkoch vo vzťahu k žalobcovi a má mať dopad odradiť od nezákonného postupu aj iné 
právnické osoby, ktoré sú nositeľmi rovnakých zákonných povinností. Ak ide o finančný 
postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho 
následkoch. Musí teda nevyhnutne obsahovať aj represívnu zložku. Berúc do úvahy, že  
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kontrola dodržiavania predpisov, ktoré sú prijaté za účelom ochrany spotrebiteľa, je 
opodstatnená, potom aj prísnejšia sankcia, ktorú v danom prípade žalovaný ako odvolací 
orgán prehodnotil na základe odvolania žalobcu, v prípade ich porušenia je opodstatnená.  

 
Z uvedených dôvodov dospel súd k záveru, že žalovaný správny orgán vydaním 

napadnutého rozhodnutia rozhodol v súlade so zákonom, lebo zo zisteného skutkového stavu 
vyvodil správny právny záver, s ktorým sa súd stotožnil a tiež dospel k záveru, že pokuta 
v sume 20.000,- Sk je vzhľadom na všetky okolnosti prípadu primeraná tak z hľadiska 
represívneho aj preventívneho. Súd preto podľa § 250j ods. l OSP žalobu zamietol. o náhrade 
trov konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešnej žalobkyni právo na 
ich náhradu nepriznal.  

 
 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie na podpísanom súde do 15 
dní odo jeho dňa doručenia, písomne, vo dvoch vyhotoveniach.  
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitosti ach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti 
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ 
domáha (§ 205 ods. 1 OSP).  

 
 

V Nitre dňa 6. mája 2008 
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U Z N E S E N I E 
 
 
 

Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Richard Hóbor - RlATT, 
Francisciho 11, 811 08 Bratislava proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 820 07 Bratislava o preskúmanie rozhodnutia 
žalovaného číslo P/0953/1/2004 zo dňa 13.6.2005, takto  

 
rozhodol: 

 
 
Súd konanie z a s t a v u j e. 
 
Žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania. 
 
Súd vracia žalobcovi súdny poplatok vo výške 1.800,-Sk prostredníctvom Daňového 

úradu Bratislava 1. Poplatok bude vrátený po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia.  
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
 
Dňa 12.7.2005 bola konajúcemu Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len súd) 

doručená žaloba, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného 
č. P/095311/2004 zo dňa 13.6.2005, ktorým potvrdil prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu 
SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/0953/1/2004 zo dňa 2.3.2005.  

 
Dňa 27.5,2008 doručil žalobca súdu späťvzatie podanej žaloby a žiadal konanie 

zastaviť.  
 
Podľa ust. § 250h ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení (O.s.p.) až 

do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy 
konania, rozhodne súd o ich náhrade.  

 
Podľa ust. § 250d ods. 3/ O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala 

oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť 
predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni l vady žaloby, ktorých odstránenie 
súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený 
podľa § 250a alebo tik žaloba bola vzatá späť(§ 250h ods.2). Odvolanie proti uzneseniu je 
prípustné.  

 
Pretože žalobca po podaní žaloby zobral žalobu späť v celom rozsahu a to pred jej 

prejedaním a konanie žiadal zastaviť, súd s poukazom na citované zákonné ustanovenia 
konanie zastavil.  
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Vzhľadom k tomu, že konanie bolo zastavené pred prvým  pojednávaním, súd 

rozhodol o vrátení súdneho poplatku podľa § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 1.800,-Sk, krátený o 200,-Sk.  

 
O trovách konania súd rozhodol v súlade s ust. § 146 ods. l/, písm. c/ O.s.p., tak, že 

nepriznal žiadnemu z účastníkov konania právo na náhradu trov konania. Žalovanému trovy 
nevznikli, k zastaveniu konania došlo v dôsledku späť vzatia návrhu, a preto súd nepriznal 
žiadnemu z účastníkov konania právo na ich náhradu.  

 
 

P o u č e n i e:  Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho 
doručenia na podpísanom súde, písomne.  
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (z odvolania musí byť 
zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a 
musí byť podpísané a datované; odvolanie treba predložiť s potrebným 
počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby 
každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné; ak účastník 
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho 
trovy) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, 
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho 
sa odvolateľ domáha.  

 
 

V Bratislave, dňa 12.6.2008 
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ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Edity Bakošovej a 

členiek senátu JUDr. Anny Peťovskej a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej veci žalobcu: 
JURKI-HA YTON, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Prístavná 2, za st advokátkou: JUDr. Marta 
Michalková, Bratislava, Župné námestie 3, proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie, so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, Bratislava, v konaní o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 7. júna 2005. č.k. P/884/1/2003, takto  

 
 

r o z h o d o l: 
 

 
Súd žalobu zamieta. 
 
Žalobcovi nepriznáva náhradu trov konania. 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
 
Včas podanou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 5.8.2005 sa žalobca domáhal 

preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 7.6.2005, pod č. P/884/1/2003, ktorým bolo 
zamietnuté odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre 
Bratislavský kraj, č. P/884/1/2003 zo dňa 19.4,2004, ktorým prvostupňový správny orgán podľa § 24 
ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, uložil 
žalobcovi pokutu vo výške 200,000,- Sk pre porušenie povinnosti predávajúceho predávať výrobky 
v predpísanej kvalite - vzorka benzínu BA 91 č. 4156 a vzorka benzínu 95 UNI č. 4157 nevyhovovali 
STN EN 228 v parametri "destilačná skúška".  

 
Žalobca dôvody nezákonnosti rozhodnutí správneho orgánu vidí v porušení ust. § 33 ods. 2 

správneho poriadku, podľa ktorého správny orgán je povinný dať účastníkom konania možnosť pred 
vydaním rozhodnutí vyjadriť sa k podkladu veci, keď prvostupňový orgán síce žalobcovi oznámil 
začatie správneho konania, ale neuviedol výšku pokuty akú mieni uložiť, resp. v akej túto uložiť 
môže a rovnako neuviedol, aké hľadiská sú relevantné pre určenie výšky pokuty.  

 
Žalobca sa domnieva, že vec bola správnym orgánom i nesprávne právne posúdená, keď na 

daný prípad sa nevzťahuje zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ale namieste bolo použiť 
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zákon č. 264/1994 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody, ktorý je 
zákonom "lex special is" a preto aj postih je možný len na základe tohto zákona. Z toho dôvodu 
v danej veci ani neobstojí sankcia podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa. podľa 
ktorej správny orgán postupoval.  

 
Ako dôvod nezákonnosti oboch napadnutých rozhodnutí správneho orgánu žalobca vidí 

v nedostatočnom odôvodnení rozhodnutia o uložení pokuty a jej výšky, keď žalovaný neodstráni  
l nedostatok prvostupňového rozhodnutia a použil v podstate rovnaké a pritom nedostatočné 
odôvodnenie výšky uloženej pokuty ako prvostupňový správny orgán. Takéto nedostatočné 
odôvodnenie výšky pokuty nemožno považovať za presvedčivé a zároveň vo výrokovej časti 
rozhodnutia je žalobca ako nositeľ povinnosti z výroku vyplývajúcej i nedostatočne identifikovaný.  

 
Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k žalobe zo dňa 22.11.2005 navrhol žalobu ako 

bezdôvodnú zamietnuť, považujúc napadnuté rozhodnutia i postup správneho orgánu za zákonný. 
Rozhodnutia boli vydané po náležite, spoľahlivo a presne zistenom skutkovom stave veci a 
rozhodnuté bolo v súlade s platnými právnymi predpismi pri aplikácii správnej právnej normy. Touto 
bezo sporu je zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa upravujúci. povinnosti predávajúceho, 
ktoré mu vyplývajú z tohto zákona autonómne od povinnosti výrobcu. Zásadne nejde o práva a 
povinnosti výrobcu a preto je irelevantný poukaz žalobcu na správnosť aplikácie zákona č. 264/1999 
Z.z.  

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov 
zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa. zakladajú, menia alebo zrušujú 
práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva alebo 
právom chránené záujmy môžu byť dotknuté.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na prejednanie predmetnej veci 

postupom podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie ako aj konanie, 
ktoré mu predchádzalo v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe (§ 249 ods. 2 O.s.p.) a dospel k 
záveru, že žaloba nie je dôvodná.  

 
Zo žaloby vyplýva, že žalobca v nej ako dôvody vymedzil dve skutočnosti, a to, že žalovaný sa 

nezaoberal nesprávne stanovenou kvalifikáciou protiprávneho konania a aplikoval na vec nesprávny 
právny predpis a nedostatočne odôvodnil výšku uloženej pokuty.  

 
Týmito žalobnými dôvodmi bol stanovený rozsah preskúmavania zákonnosti napadnutých 

rozhodnutí súdom.  
 
Ako z predloženej písomnej dokumentácie správneho orgánu súd zistil, dňa 19.4.2004 

Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj vydal rozhodnutie č. P/884/1/2003 
ktorým podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. uložil žalobcovi pokutu vo výške 200.000.- Sk z 
dôvodu porušenia povinnosti predávajúceho predávať výrobky v predpísanej kvalite - vzorka benzínu 
BA 91 č. 4156 a vzorka benzínu BA 95 UNI č. 4157, ktoré nevyhovovali STN EN 228 v parametri 
"destilačná látka", čím bol porušený § 3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 634/1992 Zb, ktoré porušenie bolo 
zistené kontrolou inšpektormi SOI vykonanou dňa 24.9.2003 v PJ Čerpacia stanica PHM Jurki, 
Doľany s prevádzkujúcou spoločnosťou JURKI-HAYTOl , s.r.o., Prístavná 2, Bratislava.  
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Pre účely posúdenia kvality boli na laboratórny rozbor odobraté 4 vzorky PHM, pričom 

z protokolu o skúškach č. 260/200,. vykonaného akreditovaným skúšobným laboratóriom 
BELINOVAMANN International, s.r.o., Továrenská 14, Bratislava vyplynulo, že analyzovaná 
vzorka benzínu BA 91 č. 4156 nevyhovela STN EN 228 v parametri "destilačná skúška" (stanovený! 
koniec destilácie 215°C, analýzou vzorky zistený koniec destilácie 252°C) a analyzovaná vzorka 
benzínu BA 95 UN1 Č. 4157 nevyhovela STN EN 228 v kvalitatívnom parametri "destilačná skúška" 
(stanovená hodnota konca destilácie 215°C, analýzou zistená hodnota konca destilácie 268°C). Za 
toto preukázané porušenie zákona nesie plnú zodpovednosť žalobca, ktorému začatie správneho 
konania bolo oznámené listom zo dňa 16.2.2004 (doručené 19.2.2004).  

 
K oznámeniu o začatí správneho konania o uložení pokuty sa žalobca k dôvodu konania 

vyjadril listom zo dňa 25.2.2004 a v tomto vyjadrení namietol, že v deň odberu vzoriek SOI vykonal 
vlastný odber kontra vzoriek, ktorý dal analyzovať v požadovaných ukazovateľoch a bolo zistené, že 
tieto sú v súlade s príslušnými ST . Výsledky analýz vykonané na požiadanie žalobcu u autorizovanej 
osoby SKTC-143, Slovnaft VÚRUP, a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava, zároveň navrhol zahrnúť ako 
dôkazový materiál, keď výsledky analýz vykonané laboratóriom BELINOV AMANN považuje za 
neobjektívne.  

 
Na odvolanie žalobcu dňa 7.6.2005 žalovaný rozhodnutím č.: P/884/1/2003 odvolanie žalobcu 

zamietol a ako vecne správne potvrdil prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu, keď ohľadom 
spochybnenia relevantnosti protokolov o skúškach žalovaný poukázal na nepreskúmatel'nosť 
protokolov predložených žalobcom od laboratória Slovnaft VÚRUP, a.s., keď z obsahu protokolov 
o skúškach č. 042 1663, 042 1664 nie je možné ani identifikovať a verifikovať, či sa skutočne jedná o 
vzorky odobraté dňa 24.9.2003 a tiež, že SKTC - 143, Slovnaft VÚRUP, a.s. dňom 31.12.2003 ako 
autorizovaná osoba zanikla, pričom laboratórium BELINOV AMANN je akreditovanou osobou, 
ktorá ako pred akreditáciou a aj počas svojej činnosti musí spĺňať akreditačné pravidlá, t.j. aj 
požiadavky na odborné znalosti a prax odborných zamestnancov tohto skúšobného laboratória. 
Týmto žalovaný považoval námietku o neakreditovanom postupe skúšobných laboratórií BELINOV 
AMANN International, s.r.o., za účelovú a bezpredmetnú.  

 
K námietke žalobcu proti výške uloženej pokuty, ktorú žalobca považuje za neprimerane 

vysokú, majúcu prejav neprimeranej tvrdosti zákona, keď sa jedná o malú čerpaciu stanicu zameranú 
na predaj motorovej nafty pre miestne poľnohospodárske družstvo, keď prvostupňový správny orgán 
ani neuviedol v čom konkrétne spočíva reálne nebezpečenstvo ohrozenia majetku spotrebiteľov a ako 
je ohrozené životné prostredie v prípade, že sa spaľuje benzín, u ktorého bol zistený nedostatok 
v parametri "destilačná skúška" a že zákon pre uplatnenie pokuty predpokladá už vzniknuté následky, 
nie možnosť ich vzniku, žalovaný zistené nedostatky považuje nie za zanedbateľné alebo menej 
závažné, a to vzhľadom na hodnotu a množstvo predmetných výrobkov a vzhľadom na 
nezastupiteľný význam benzínu pre spotrebiteľa.  

 
Charakter protiprávneho konania v danom prípade formuje rozsah odchýlky v prípade hodnoty 

parametra teploty konca destilácie. Zistené odchýlky v rozsahu 42°C a 58°C nemožno považovať za 
malé. Navyše zo 4 odobratých vzoriek predávaných pohonných hmôt nevyhovovali dve vzorky 
benzínu. Okrem následkov, ako sú uvedené v odôvodnení napadnutého rozhodnutia(reálne 
nebezpečenstvo ohrozenia majetku spotrebiteľov, možnosť ohrozenia životného prostredia v dôsledku 
spaľovania nekvalitných pohonných hmôt), žalovaný vidí následok zisteného konania žalobcu aj  
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v poškodení práva spotrebiteľa chráneného zákonom, a to právo na kúpu kvalitných výrobkov. Za 
následok je na rozdiel od tvrdenia žalobcu, treba považovať aj existujúcu hrozbu či nebezpečenstvo 
spôsobené protiprávnym konaním, t.j. aj možnosť vzniku škody, nie len škoda samotná.  

 
Z týchto dôvodov žalovaný považuje uloženie pokuty správnym orgánom za odôvodnené, 

v adekvátnej výške a odvolací správny orgán nezistil žiaden z dôvodov na jej zníženie či zrušenie a 
touto sa sleduje represívny aj preventívny účinok.  

 
Podľa ust. § 3 ods. 1 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný predávať a 

poskytovať služby v predpísanej alebo schválenej kvalite, ak je záväzne ustanovená alebo ak to 
vyplýva z osobitného predpisu, alebo v kvalite akú uvádza.  

 
Po preskúmaní predloženej dokumentácie žalovaného súd nemal pochybnosti o tom, že žalobca 

porušil povinnosť v citovanom zákonnom ustanovení zakotvenú, ktoré porušenie povinnosti spočívalo 
v predaji nekvalitného benzínu nevyhovujúceho ST E 228 v destilačných skúškach tak ako to 
osvedčuje výsledok kontroly inšpektormi SOI vykonanej dňa. 24.9.2003. za čo ako predávajúci 
v zmysle ust. § 2 ods. I písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa bezo sporu v plnej miere nesie 
zodpovednosť žalobca.  

 
V predmetnom správnom konaní bolo preukázané porušenie citovaných zákonných povinností. 

Pokuta v sume 200.000,- Sk bola žalobcovi uložená podľa § 24 ods. l zákona o ochrane spotrebiteľa. 
Podľa tohto ustanovenia za porušenie povinností ustanovenej týmto zákonom uložia príslušné orgány 
predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi pokutu až do výšky :500.000,- Sk.  

 
Sankciou je stíhané každé porušenie povinností vyplývajúcej zo zákona na ochranu 

spotrebiteľa, ktoré je zistené na strane predávajúceho, výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa. Ide 
o princíp objektívnej zodpovednosti týchto osôb a príslušný správny orgán (SOI) nemá povinnosť 
zisťovať zavinenie, resp. mieru zavinenia na strane sankciovanej osoby. Na konanie o správnom 
delikte sa nevzťahuje režim priestupkového práva. Správny orgán v konaní postupuje podľa zákona 
o správnom konaní.  

 
Podľa § 24 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri určení výšky pokuty sa prihliada na 

charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.  
 
Ak zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá správnemu orgánu pri uložení pokuty, prihliadnuť na 

charakter protiprávneho konania kontrolovaného subjektu, ako aj na rozsah následkov jeho konania, 
potom správny orgán musí zdôvodniť nielen v čom bol porušený zákon, ale musí zdôvodniť aj výšku 
uloženej pokuty. Zákon totiž umožňuje správnemu orgánu uložiť pokutu v pomerne širokom, rozsahu 
a výška uloženej pokuty závisí síce od subjektívneho hľadiska správneho orgánu, ale aj 
s prihliadnutím na charakter porušenia právneho predpisu a jeho následky, prípadne výšku spôsobenej 
škody nielen materiálnej, ale aj morálnej. Tieto skutočnosti musí správny orgán vo svojom rozhodnutí 
uviesť.  

V posudzovanej veci žalovaný správny orgán a prvostupňový správny orgán rozsah uloženej 
sankcie náležite odôvodnil v intenciách ustanovenia § 24 ods. l, logicky a vecne správne sa správny 
orgán so všetkými okolnosťami podstatnými pre posúdenie závažnosti zisteného konania žalobcu a 
tým aj primeranosti uloženej sankcie, vysporiadal.  
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V ďalšom sa súd plne stotožnil s argumentáciou ako prvostupi1ového správneho orgánu, tak i 

žalovaného, o následkoch protiprávneho konania žalobcu v spojitosti - opodstatnenosťou uloženej 
pokuty.  

 
Podľa ust. § 245 ods. 2 O.s.p., pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe povolenej 

voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a 
hľadísk ustanovených zákonom.  

 
Preskúmaním napadnutého rozhodnutia súd nezistil žiadne skutočnosti svedčiace o ukrátení 

práv žalobcu tým, že bolo vydané napadnuté rozhodnutie, ktoré je v súlade so zákonmi a ostatnými 
právnymi predpismi, vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a obsahuje predpísané náležitosti  
(§ 46 správneho poriadku).  

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd dospel k záveru, že postup žalovaného v danom prípade 

ako aj napadnuté rozhodnutia sú v súlade so zákonom. Preto žalobu podľa ust. § 250j ods. 1 O.s.p. 
ako nedôvodnú zamietol.  

 
O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 250k ods. 1 O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý 

v konaní nebol úspešný právo na náhradu trov konania nepriznal.  
 
 

P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky prostredníctvom Krajského 
súdu v Bratislave, písomne, v dvoch vyhotoveniach.  

 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (z odvolania musí byť 
zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje a 
musí byť podpísané a datované) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, 
v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu 
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.  

 
 

V Bratislave, dňa 26. apríla 2007 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu 

JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. 
Ľuboša Szigetiho, v právnej veci žalobcu: JURKI-HAYTON, s.r.o. so sídlom 
v Bratislave, Prístavná č. 2, zastúpeného JUDr. Martou Michalkovou, advokátkou 
v Bratislave, Župné námestie č. 3, proti žalovanému: Slovenská obchodná 
inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodne j inšpekcie so sídlom 
v Bratislave, Prievozská č. 32, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného 
č.: P/884/1/2003 zo dňa 7. júna 2005, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského 
súdu v Bratislave č.k. 1 S234/2005-24 zo dňa 26. apríla 2007 takto: 

 
 

r o z h o d o l: 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu 

v Bratislave č. k. 1 S 234/2005-24 zo dňa 26. apríla 2007 potvrdzuje. 
 

Účastníkom náhradu rov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.   
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa 
domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č P/884/1/2003 zo dňa  
7. júna 2005, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu 
Inšpektorátu SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/884/1/2003 zo dňa 
19. apríla 2004 o uložení pokuty žalobcovi vo výške 200000 Sk  pre porušenie 
ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 63411992 Zb. o ochrane spotrebiteľa 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) podľa § 24 
ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za to, že kontrolou vykonanou inšpektormi SOI 
dňa 24.9.2003 v prevádzkarni žalobcu - čerpacej stanici PHM JURKI, Doľany, bolo 
zistené, že vzorka BA 91 UNI č. 4156 a vzorka benzínu 95 UNI č. 4157 nevyhovovali 
STN EN 228 v parametri "destilačná skúška".  
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Krajský súd dospel k záveru, že správne orgány vykonaným dokazovaním 

náležite zistili skutkový stav, ktorým bolo jednoznačne preukázané, že žalobca ako 
predajca pohonných hmôt predával také pohonné motorové látky, ktoré nevyhovovali 
norme STN EN 228 v destilačnej skúške, a to konkrétne vzorky č. 4156 a 4157.  
 

Krajský súd uviedol, že v posudzovanej veci žalovaný ako aj prvostupňový 
správny orgán rozsah uloženej sankcie náležite odôvodnili v intenciách ustanovenia 
§ 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, logicky a vecne správne sa správne 
orgány so všetkými okolnosťami podstatnými pre posúdenie závažnosti zisteného 
konania žalobcu a tým aj primeranosti uloženej pokuty vyporiadali.  
 

Krajský súd napokon uviedol, že nezistil žiadne skutočnosti svedčiace 
o ukrátení práv žalobcu tým, že bolo vydané napadnuté rozhodnutie, ktoré považoval 
za súladné so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, pričom rozhodnutie 
žalovaného podľa krajského súdu vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a 
obsahuje predpísané náležitosti.  
 

Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie domáhajúc 
sa jeho zmeny a zrušenia rozhodnutia žalovaného ako aj rozhodnutia správneho 
orgánu prvého stupňa a vrátenia veci na ďalšie konanie, alternatívne navrhol, aby 
odvolací súd napadnuté rozhodnutie žalovaného zmenil vo výroku o výške uloženej 
pokuty.  
 

Zotrval na svojich námietkach, že žalovaný pri svojom rozhodovaní porušil 
povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 59 ods. 1 Správneho poriadku, trval na tom, 
že prvostupňový správny orgán nepostupoval v súlade s § 33 ods. 2 Správneho 
poriadku, keď pred vydaní rozhodnutia v oznámení o začatí správneho konania 
neuviedol výšku pokuty, akú mieni žalobcovi uložiť, neuviedol aké hľadiská sú 
relevantné pre určenie výšky pokuty.  
 

Namietal, že výrok prvostupňového správneho rozhodnutia o uložení pokuty 
nie je odôvodnený v súlade so zákonom, a s nedostatkami tohto rozhodnutia sa 
nevysporiadal ani žalovaný, nevysporiadal sa ani s nesprávne stanovenou právnou 
kvalifikáciou protiprávneho konania zo strany žalobcu predajom nevyhovujúcej 
vzorky benzínu BA 91 UNI a BA 95UNI. Trval na tom, že správne orgány aplikovali 
nesprávny právny predpis, pričom poukazoval na zákon č. 264/1999 Z.z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý podľa jeho názoru 
je lex specialis vo vzťahu k zákonu o ochrane spotrebiteľa, a preto postih za predaj 
benzínu a motorovej nafty, ktoré nezodpovedajú technickým normám, 1. j. za 
nezhodné určené výrobky možno uložiť len podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Opätovne vytýkal, že sa žalovaný vo svojom rozhodnutí 
nezaoberal vykonaním analýzy vzorky motorovej nafty laboratóriom BEL/NOV 
AMANN International, s.r.o. Bratislava, a tiež namietal, že žalovaný neodstráni l 
nedostatok prvostupňového správneho rozhodnutia, keď použil v podstate rovnaké  
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odôvodnenie výšky pokuty ako prvostupňový správny orgán, ktoré však nemá oporu 
v žiadnom relevantnom podklade, ktorý by mali správne orgány k dispozícii.  
 

Krajskému súdu vytýkal, že sa nevyporiadal s námietkami žaloby, a to ohľadne 
namietaného porušenia § 33 ods. 2 a § 3 ods. 4 Správneho poriadku. V tejto 
súvislosti poukázal na rozsudky NS SR č.k.: 2 sžo KS 29/2006 zo dňa 16.5.2007 a 4 
Sžo KS 29/2006 zo dňa 18.4.2007, ktorými boli zmenené rozsudky Krajského súdu 
v Bratislave v časti výšky pokuty, keď táto bola znížená na 50 000 Sk.  
 

Žalobca sa nestotožnil ani s názorom krajského súdu, že správne orgány 
náležite odôvodnili v intenciách § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa uloženú 
sankciu, vyjadril presvedčenie, že rozhodnutia správnych orgánov po strádajú 
presvedčivé odôvodnenie, akým spôsobom s koncom destilácie 252C, resp. 268C 
namiesto 215C reálne ohrozujú majetok spotrebiteľov a životné prostredie.  
 

Žalobca sa nestotožnil ani s názorom krajského súdu ohľadne jeho stanoviska 
k ním namietanej aplikácii nesprávneho právneho predpisu.  
 

Žalovaný správny orgán vo svojom vyjadrení k odvolaniu žalobcu uviedol, že 
námietky žalobcu uvedené v odvolaní, ako vyplýva z obsahu administratívneho 
spisu, nemôžu obstáť, rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v súlade so 
zákonom na základe spoľahlivo a presne zisteného skutkového stavu veci v súlade 
s právnymi predpismi. Žiadal preto napadnutý rozsudok krajského súdu ako vecne 
správny potvrdiť.  
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) 
preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu a 
dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.  
 
Zo spisu prvostupňového súdu ako aj z administratívneho spisu žalovaného odvolací 
súd zistil, že na základe výsledkov laboratórnych analýz štyroch vzoriek predávaných 
pohonných hmôt odobratých počas kontroly vykonanej inšpektormi SOI dňa 
24.9.2003 v prevádzkarni Čerpacia stanica PHM Jurki, Doľany, prevádzkujúcou 
spoločnosťou JURKI-HA YTON, s.r.o. Bratislava, bolo zistené, že benzín BA 91 a 
benzín BA 95 UNI neboli predávané v požadovanej kvalite (vzorky nevyhoveli 
destilačnej skúške, stanovená hodnota konca destilácie 210 C, analýzou zistená 
hodnota konca destilácie u vzorky č. 4156 bola 252C a u vzorky 4157 bola 268C), 
čím došlo zo strany žalobcu k porušeniu ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona.  

 
Z tohto dôvodu prvostupňový správny orgán - Inšpektorát SOI so sídlom 

v Bratislave pre Bratislavský kraj - rozhodnutím č. P/884/1/2003 zo dňa 19.4.2004 uložil 
žalobcovi za porušenie § 3 ods. 1 písm. b) zákona pokutu vo výške 200 000 Sk.  

 
Žalovaný na odvolanie žalobcu rozhodnutím č. P/884/1/2003 zo dňa 7.6.2005 

zamietol odvolanie žalobcu a napadnuté rozhodnutie potvrdil. 
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Žalovaný správny orgán neakceptoval námietky žalobcu uvedené v jeho 

odvolaní týkajúce sa procesných a skutkových pochybení.  
 

Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného 
z dôvodu, že tento nezistil spoľahlivo skutkový stav veci. Namietal neobjektívnosť 
vykonanej skúšky z dôvodu, že laboratórium nevyhodnocovalo vzorku prevzatú 
v čase kontroly, ale vzorku, ktorá bola skladovaná 40 dní od odberu. Zároveň. 
predložil protokol vypracovaný laboratóriom Slovnaft VÚRUP a.s." ktoré nevykázalo 
rozpor s normou STN EN 228 v skúmanom parametri. Z obsahu žaloby vyplynulo, že 
ostatné námietky žalobcu sa zhodovali s námietkami odvolacími (uplatnenými 
žalobcom v odvolaní proti rozsudku krajského súdu).  

 
Podľa § 3 ods. 1 zákona č 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 128/2002 Z.z."), orgánom kontroly 
vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a 
rozhodovacej činnosti je nezávislá.  

 
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia je 

orgánom štátnej správy podriadeným Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 
republiky. Je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet v kapitole 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Člení sa na 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave (ďalej 
len "ústredný inšpektorát") a jemu podriadené inšpektoráty Slovenskej obchodnej 
inšpekcie (ďalej len "inšpektorát"), a to:  
 
a) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj,  
 
b)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,  
 
c) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky 

kraj,  
 
d)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,  
 
e)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,  
 
f) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Bansko 

bystrický kraj,  
 
g) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský 

kraj,  
 
h) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický 

kraj.  
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Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 128/2002 Z. z. inšpektorát je v správnom konaní 

orgánom prvého stupňa.  
 

Podľa § 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. kontrolou vnútorného trhu sa 
zisťuje, či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä či sa predávajú a poskytujú bezpečné, 
v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite.  
 

Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je 
povinný predávať výrobky a poskytovať služby v kvalite ustanovenej osobitnými 
predpismi alebo v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná alebo ustanovená 
osobitným predpisom, môže predávajúci predávať výrobky v inej ako bežnej kvalite, 
len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely v kvalite. Bežnou kvalitou sa rozumie 
kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitnými predpismi a výrobok alebo služba 
nevykazuje zjavné vady, na ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľa upozorniť,  
 

Osobitným predpisom podľa § 3 ods. l písm. b) je zákon č. 142/1991 Zb. 
o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. a zákona 
č. 143/1995 Z.z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. a výnos 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a 
prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky.  
 

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 142/1991 Zb. v znení zákona č. 632/1992 Zb. a 
zákona č. 143/1995 Z.z. Slovenské technické normy (ďalej len "slovenské normy") 
určujú všeobecne technické veci a ustanovujú požiadavky na výrobky a na technické 
a na technicko-organizačné činnosti, pokiaľ je to účelné najmä z hľadiska akosti 
výrobkov, ochrany zdravia a života občanov, bezpečnosti práce a technických 
zariadení, požiarnej ochrany, tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany majetku 
a ďalších záujmov a pokiaľ ich neustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.  
 
Opatrenia ÚNMS SR (Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR)  
č. 177/2003 Z.z. zaradilo motorový benzín medzi určené výrobky, ktoré predstavujú 
zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo 
odstránenie sú stanovené technické požiadavky. Z uvedeného opatrenia vyplynula 
pre každého majiteľa čerpacej stanice povinnosť označiť výdajný stojan s benzínom 
viditeľným textom "Motorový benzín spĺňa požiadavky uvedené v STN EN 228", 
pričom je zrejmé, že technický predpis sledoval nielen to, aby boli uvedeným 
spôsobom výdajné stojany s benzínom označené, ale aby motorový benzín skutočne 
mal vlastnosti stanovené v STN EN 228.  
 

Jednou z takto stanovených technických požiadaviek na motorový benzín bol 
koniec destilácie pri 210C. 

 
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinnosti 

ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu 
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predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným  
v § 27 pokutu až do výšky 2 000 000 Sk. Za opakované porušenie povinnosti 
v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky 5 000 000 Sk.  
 

Podľa § 24 ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pokuty uložené podľa 
odsekov 1 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce podľa toho, ktorý 
orgán pokutu uložil.  
 

Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je ustanoviť niektoré podmienky 
podnikania významné pre ochranu spotrebiteľa, úlohy verejnej správy v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a oprávnenia spotrebiteľov, združení spotrebiteľov alebo iných 
právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľa. Tento zákon sa vzťahuje na 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prípadoch, keď k plneniu dochádza na 
území Slovenskej republiky (§ 1 ods. 1, 3 zákona o ochrane spotrebiteľa).  
 

Žalobca v odvolaní proti rozsudku krajského súdu namietal neobjektívnosť 
vykonanej skúšky akreditovanou osobou BELINOVOMANN INTERNATIONAL, s.r.o., 
v tejto súvislosti poukazoval na rozpory v záveroch so závermi výsledkov Slovnaft 
VÚRUP, a.s .  
 

Táto námietka vzhľadom na obsah pripojeného administratívneho spisu 
nebola spôsobilá spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného, 
a teda ani správnosť napadnutého rozsudku, pretože z obsahu spisu vyplýva, že 
skúšobné laboratórium, ktoré vykonalo predmetné analýzy je akreditovanou osobou, 
ktorá pred udelením akreditácie, ako aj počas svojej činnosti musí spĺňať akreditačné 
pravidlá, t.j. požiadavky aj na odborné znalosti a prax odborných zamestnancov tohto 
skúšobného laboratória.  
 
K námietke žalobcu ohľadne rozporných výsledkov skúšok na koniec destilácie 
akreditovanou osobou a laboratóriom Slovnaft VÚRUP, a.s. odvolací súd považuje 
za dôležité uviesť, že sa stotoži1uje so závermi žalovaného, ktorý náležite odôvodnil, 
prečo žalobcom predložený protokol o skúškach (laboratóriom Slovnaft VÚRUP, a.s) 
nepovažoval za dôkaz spôsobilý spochybniť výsledky laboratórnych skúšok 
laboratóriom BELINOVOMANN INTERNATIONAL, S.r.o. V podrobnostiach na tento 
záver žalovaného odvolací súd odkazuje, pričom považuje za dôležité v tejto 
súvislosti poukázať na to, že v prípade laboratórnych skúšok laboratóriom Slovnaft 
VÚRUP, a.s. išlo o posudzovanie vlastných vzoriek, čo vzbudzuje prinajmenšom 
pochybnosti o objektívnosti takýchto výsledkov a naviac predmetné laboratórium 
dňom 31.12.2003 zaniklo, pričom skúšky malo vykonať dňa 23.2.2004.  

 
Takáto námietka žalobcu, hoci sa ňou krajský súd nezaoberal, (toto 

pochybenie však nemalo vplyv na vecnú správnosť napadnutého rozsudku), nebola 
spôsobilá spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného.  
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Rovnako aj námietku žalobcu týkajúcu sa objektívnosti vykonanej skúšky 

laboratóriom BELINOVOMANN INTERNATIONAL, s.r.o. považoval odvolací súd za 
neodôvodnenú. Z obsahu spisu totiž vyplynulo, že žalovaný listom zo dňa 20.7.2004 
požiadal skúšobné laboratórium o podanie vyjadrenia okrem iného aj k otázke 
týkajúcej sa spôsobu odberu a skladovania vzoriek, pričom z odpovede laboratória 
vyplýva, že vzorky boli odobrané spôsobom vyhovujúcim STN EN ISO 3170, pričom 
aj skladovanie vzoriek a ich ochrana pred poškodením boli zabezpečené spôsobom 
vylučujúcim negatívne pôsobenie poveternostných vplyvov a prístup vonkajších 
znečisťujúcich kontaminátov, ktoré by mohli vyvolať chemické zmeny, resp. 
znehodnotenie vzoriek.  
 

Keďže žalobca neuviedol žiadnu relevantnú skutočnosť, ktorá by 
spochybňovala takýto postup skúšobného laboratória pri odbere, skladovaní resp. 
technologickom postupe pri samotnej analýze, predmetnú námietku žalobcu 
považoval odvolací súd za irelevantnú.  
 

Odvolací súd považoval zistený skutkový stav prvostupňovým správnym 
orgánom za dostatočný na konštatovanie porušenia povinnosti žalobcu vyplývajúcej 
z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa. Je potrebné 
konštatovať, že žalovaný sa podrobne zaoberal všetkými námietkami žalobcu 
uplatnenými v opravnom prostriedku a náležite vyargumentoval, prečo na ne 
neprihliadol .  
 

Pokiaľ teda pri ustálení skutkového stavu veci správny orgán vychádzal 
z podkladov laboratória BELINOVAMANN International, s.r.o., pričom náležite vy 
argumentoval prečo neprihliadol na iné dôkazy (predložené žalobcom) a súčasne 
uviedol, prečo nemal o správnosti týchto podkladov pochybnosti, postupoval v súlade 
so zákonom.  
 
Vychádzajúc z citovaných zákonných ustanovení a zisteného skutkového stavu 
odvolací súd dospel k záveru, že pokiaľ ide o právomoc žalovaného sankcionovať 
nedodržanie povinností predávajúceho vyplývajúce mu zo zákona o ochrane 
spotrebiteľa, táto je daná podľa citovaného zákonného ustanovenia § 3 ods.2 a 3. 
zákona č. 128/2002 Z. z., preto námietky žalobcu, že v danom prípade konal žalovaný 
neoprávnene, je neprijateľná.  
 

Z obsahu administratívneho spisu bolo preukázané, že žalobca mal možnosť 
v správnom konaní sa vyjadriť a navrhnúť dôkazy v zmysle § 33 Správneho poriadku, 
ktorú možnosť i náležite využil a taktiež bolo preukázané, že žalovaný správny orgán 
v odvolacom správnom konaní postupoval v súlade s ustanovením § 59 Správneho 
poriadku. Námietka žalobcu ohľadom porušenia procesných predpisov preto nemôže 
obstáť.  
 

Rovnako neopodstatnená bola i námietka aplikácie nesprávneho právneho 
predpisu správnymi orgánmi i súdom prvého stupňa. Žalovaný ako orgán kontroly 
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vnútorného trhu vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti zisťuje okrem iného aj 
to, či výrobky a služby pri ich predaj i a poskytovaní sú v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä či sa predávajú a poskytujú bezpečne, 
v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite (§ 2 písm. a/ zák. č. 128/2002 Z.z.). 
Toto ustanovenie dáva žalovanému právomoc preverovať podmienky predaja 
akéhokoľvek výrobku (okrem výnimiek ustanovených v § 1 ods. 2 zák. č. 128/2002 
Z.z.) uvedeného na vnútorný trh a určeného na predaj konečnému spotrebiteľovi, 
pretože jeho hlavnou úlohou je ochrana spotrebiteľa. Ako vyplynulo z obsahu 
administratívneho spisu, v preskúmavanej veci predmetom kontroly nebolo zistenie, 
či vzorky benzínu predávanej žalobcom sú v zhode so slovenskými technickými 
normami a predmetom sankcie nebol postih za predaj benzínu a motorovej nafty, 
ktoré nezodpovedajú technickým normám, t. j. za nezhodné určené výrobky a teda 
uloženie pokuty podľa § 32 zákona č. 264/1999 Z., ale kontrola bola zameraná na 
plnenie povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a sankcia bola uložená za 
ich porušenie. Preto za nedodržanie zákonných povinností uvedených v § 3 ods. 1 
písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa s poukazom na § 2 písm. a) zákona  
č. 128/2002 Z. z. môže správny orgán, ktorého právomoc je daná zákonom o ochrane 
spotrebiteľa uložiť pokutu podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa.  
 
Odvolací súd sa v zásade stotožnil s názorom krajského súdu pokiaľ ide o jeho 
stanovisko k výške sankcie, pričom poukazuje na to, že uloženie vysokej sankcie 
v správnom konaní vyžaduje, aby správny orgán svoje rozhodnutie podrobne 
zdôvodnil s uvedením konkrétnych skutočností, ktoré odôvodňujú uloženie sankcie 
v určitej výške. K námietke žalobcu, ktorý považoval rozhodnutie správnych orgánov 
o uložení pokuty vo výške 200 000 Sk za neprimerane vysokú, totiž správne orgány 
náležite odôvodnili, aké okolnosti mali vplyv na uloženie predmetnej výšky pokuty. 
Z rozhodnutia žalovaného vyplýva, že prihliadol najmä na charakter protiprávneho 
konania, ktorý formuje rozsah odchýlky v prípade hodnoty parametra teploty konca 
destilácie, pričom v danom prípade zistené odchýlky v rozsahu 42C a 58C 
nepovažoval za malé, navyše zo 4 odobratých vzoriek predávaných pohonných hmôt 
nevyhovovali dve vzorky. Súčasne prihliadli aj na následky protiprávneho konania, za 
ktoré je podľa žalovaného potrebné považovať aj existenciu hrozby či 
nebezpečenstva možnosti vzniku škody.  

 
Na základe vyššie uvedeného a berúc do úvahy skutočnosť, že kontrola 

dodržiavania predpisov, ktoré sú prijaté za účelom eliminácie rizika poškodenia 
majetku a zdravia spotrebiteľov, je opodstatnená, tak isto ako aj prísne sankcie 
v prípade ich porušenia, odvolací súd dospel k záveru, že pokuta vo výške 200 000 
Sk, ako ustálili vo svojom rozhodnutí správne orgány, je vzhľadom na všetky 
okolnosti prípadu primeraná tak z hľadiska represívneho ako aj preventívneho.  

 
Podľa názoru odvolacieho súdu, i keď možno krajskému súdu vytknúť, že nie 

všetky námietky žalobcu v odôvodnení svojho rozsudku podrobne vyhodnotil, 
správne právne vec posúdil a tieto nedostatky nemajú vplyv na vecnú správnosť jeho 
rozhodnutia.  
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Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že 

námietky žalobcu vznesené v odvolaní nie sú opodstatnené. Preto stotožniac sa 
s právnym posúdením veci krajským súdom uvedeným i v odôvodnení napadnutého 
rozsudku, rozsudok Krajského súdu v Bratislave podľa § 219 OSP potvrdil. 

 
O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 OSP a § 142 

ods. 1 OSP s poukazom na § 246c veta prvá OSP a § 250k ods. 1 OSP, nakoľko 
žalobca v odvolacom konaní úspech nemal a žalovanému náhrada trov konania zo 
zákona neprislúcha a ani mu v odvolacom konaní trovy nevznikli.  
 
 
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok. 
 
 
V Bratislave d ňa, 16. júna 2008 
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U z n e s e n i e 
 
 
 
Krajský súd v Žiline v právnej veci žalobcu: Rudolfa Káčera, miesto podnikania: 

Za jarkom 710, Teplička nad Váhom, IČO: 34500693, právne zastúpeného Mgr. Jurajom 
Bugalom, advokátom so sídlom v Bratislave, Radvanská 29 proti žalovanému: Slovenskej 
obchodnej inšpekcii, Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, 
Prievozská 32, 827 99 Bratislava v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu 
žalovaného č.P/0907/05/2005 zo dňa 4.4.2006, takto  

 
 

r o z h o d o l : 
 
 
Krajský súd konanie zastavuje. 
 
Žiadnemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznáva. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
Žalobou podanou dňa 1. 6. 2006 doporučene na Krajský súd v Žiline sa žalobca 

domáhal, aby súd preskúmal rozhodnutie žalovaného, ktorým žalovaný ako odvolací orgán 
odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie Inšpektorátu slovenskej obchodnej inšpekcie so 
sídlom v Žiline pre Žilinský kraj č.P/0907/05/2005 zo dňa 18.1.2006 potvrdil. Žalobca 
žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť.  

 
Na základe podanej žaloby vyzval súd dňa 7.6.2006 v zmysle § S ods. 1 zákona  

č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení 
neskorších predpisov žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku podľa položky 10 písm. e) 
prílohy zákona.  

 
Podľa § 5 ods. 1 písm. aj zákona č. 71/1992 Zb. poplatková povinnosť vzniká 

podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak 
je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.  

 
Podľa § 10 ods. 1 zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie 
konania, odvolania alebo dovolania súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote 
desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd 
konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.  
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Výzva súdu na zaplatenie súdneho poplatku z podanej žaloby bola dňa 14. 6. 2006 

doručená právnemu zástupcovi žalobcu. Lehota na zaplatenie súdneho poplatku uplynula dňa 
26.6.2006.  

 
Vychádzajúc z citovaných ustanovení a vzhľadom na skutočnosť, že žalobca napriek 

výzve do dnešného dňa uložený súdny poplatok nezaplatil, súd rozhodol tak ako je uvedené 
vo výroku rozhodnutia.  

 
Krajský súd rozhodol o trovách konania podľa § 146 ods. 1 písm. c), podľa ktorého 

žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie 
bolo zastavené.  
 
 
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa jeho 

doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom 
Krajského súdu v Žiline písomne v dvoch vyhotoveniach.  
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p. ) uviesť, 
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ 
domáha.  
 
 
V Žiline, 30 marca 2007 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Edity Bakošovcj a sudcov 
JUDr. Nory Puchelovej a JUDr. Veroniky Poláčkovej v právnej veci žalobcu KARTAGO TOURS. 
akciová spoločnosť, Špitálska 53, Bratislava. zast. advokátom: JUDr. Jozef Holič, Tranovského 18-
20. Bratislava, proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 
v Bratislave, Prievozská č. 32, Bratislava. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. P/0094/1/2005 
zo dňa 2.decembra 2005 takto  

r o z h o d o l 
 

Súd žalobu z a m i e ta . 
 

Žalobcovi sa nepriznáva náhrada trov konania 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Žalovaný správny orgán rozhodnutím č.: P/0094/1/2005 zo dňa 2.12.2005 rozhodol ako odvolací 
orgán o odvolaní žalobcu proti prvostupl1ovému rozhodnutiu vydanému Inšpektorátom Slovenskej 
obchodnej inšpekcie v Bratislave pre Bratislavský kraj č.: P/0094/1/2005 zo dňa 24.8.2005. ktorým 
bola žalobcovi uložená podľa § 19 ods. 4,S zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 634/1992 Zb.“) pokuta vo výške 15.000,-. Sk tak, že 
odvolanie žalobcu zamietol a prvostupI1ové rozhodnutie potvrdil.  
 

V odôvodnení tohto rozhodnutia žalovaný uviedol, že v rámci odvolacieho konania nebol zistený 
dôvod na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou žalobcu bolo vybaviť 
reklamáciu spotrebiteľa v zákonom stanovenej lehote a vydať mu doklad o spôsobe jej vybavenia, 
ktorú povinnosť porušil. Zákon žalobcovi ukladá vybaviť reklamáciu v 30 dňovej lehote. Reklamácia 
spotrebiteľa v prejednávanej veci bola uplatnená dňa 31.7.2004, kedy mu bol vystavený doklad o jej 
uplatnení na mieste pobytu. Spotrebiteľ bol informovaný o spôsobe vybavenia reklamácie až listom zo 
dňa 9.9.2004, čiže po uplynutí zákonom stanovenej lehoty. Takýmto postupom žalobca porušil ust.  
§ 19 ods. 4,S zák. č. 634/1992 Zb .. za čo mu bola uložená pokuta. Skutkový stav zistený 
prvostupňovým správnym orgánom nebol spochybnený. Bolo preukázané, že spotrebiteľ u delegáta, 
ktorý bol v zmysle § 19 ods. 3 zák. č. 634/1992 Zb. povereným pracovníkom oprávneným  
vybavovať reklamácie, uplatnil reklamáciu dňa 31.7.2004, a táto nebola v zákonnej lehote vybavená. 
Pokutu uloženú vo výške 15.000,- Sk považuje za primeranú, pretože jej výška bola stanovená 
s prihliadnutím na charakter protiprávneho konania, pričom zákon jej hornú hranicu vymedzil sumou až 
5.000.000.- Sk.  
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Včas podanú žalobu sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného s návrhom 

aby súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie z dôvodu. že správny 
orgán vec neposúdil správne po právnej stránke a rozhodnutie je pre nedostatok dôvodov 
nepreskúmateľné. Žalovaný nebral do úvahy skutočnosť, že činnosť cestovných kancelárií je riešená 
zákonom č.281/2001 Z.z. a bola zavedená do Občianskeho zákonníka ako špeciálna úprava riešiaca 
problematiku organizácie zájazdu a všetky otázky s tým súvisiace. Písomný záznam spísaný priamo na 
mieste nie je reklamáciou, pretože ďalší postup podľa § 74li ods. 2 Obč. zák. by bol zbytočný. Písomný 
záznam je len podmienkou uplatnenia reklamácie. Žiaden zákon neukladá povinnosť reagovať na takýto 
záznam ale až na reklamáciu. ktorú v tejto veci zákazník uplatnil až sťažnosťou zo dňa 11.8.2004. 
Keďže žalobca na takúto reklamáciu reagoval písomne listom zo dňa 6.9.2004, vybavil reklamáciu 
včas. Žalobca má za to. že začiatok plynutia doby na vybavenie reklamácie spotrebiteľa je treba datovať 
v súlade s ustanovením § 74li ods. 2 OZ, a teda uplatnením svojho práva písomne v cestovnej 
kancelárii, čo spotrebiteľ učinil sťažnosťou zo dňa 11.8.2004.  

 
Žalovaný navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť z dôvodu, že napadnuté rozhodnutie ako aj 

prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané na základe spoľahlivo zisteného skutkového 
stavu veci a v súlade s platnými predpismi. Predmetom konania je postih za nesplnenie povinností podľa 
zákona o ochrane spotrebiteľa. ktoré žalobca preukázateľné nedodržal. Nie je pravdivé jeho tvrdenie. že 
nie je povinný reagovať na písomný záznam o reklamácii spísaný na mieste zájazdu. Zákon o ochrane 
spotrebiteľa upravuje lehoty na vybavenie reklamácie a taktiež upravuje právne vzťahy medzi 
predávajúcim a spotrebiteľom. Žalovaný pri svojom rozhodovaní sa dôsledne riadil ustanoveniami zák. 
č 71/1967 Zb., preto ani námietka žalobcu v tomto smere nie je dôvodná.  

 
Krajský súd v Bratislave, ako súd vecne a miestne príslušný na prejednanie veci podľa § 244 a nasl. 

O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe (§ 249 
ods. 2 O.s.p.), ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a to bez nariadenia pojednávania podľa § 250f 
O.s.p .. a dospel k záveru. že žaloba nie je dôvodná. pretože rozhodnutie a postup žalovaného správneho 
orgánu je v súlade so zákonom.  

 
Podľa § 244 ods. I O.s.p., v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo 

opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.  
 
Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté rozhodnutie je v súlade 

s právnym poriadkom Slovenskej republiky, t.j., najmä s hmotnými a procesnými administratívnymi 
predpismi.  

 
Súd v intenciách § 244 ods. 1 O.s.p. musí preskúmavať aj zákonnosť postupu správneho orgánu. 

Postupom správneho orgánu sa vo všeobecnosti rozumie aktívna činnosť správneho orgánu podľa 
procesných a hmotnoprávnych noriem, ktorou realizuje právomoc stanovenú zákonmi. V zákonom 
predpísanom postupe je správny orgán oprávnený, ale súčasne aj povinný vykonať úkony v priebehu 
konania a konanie musí ukončiť vydaním rozhodnutia, ktoré má zákonom predpísané náležitosti, ak sa 
na také konanie vzťahuje zákon o správnom konaní.  
 

Podľa § 46 SP, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi 
predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.  
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Konanie v správnom súdnictve je ovládané dispozičnou zásadou znamenajúcou, že súd 

preskúma napadnuté rozhodnutie len v medziach a v rozsahu určenom žalobou. Súd teda 
nemôže z vlastnej iniciatívy prejav žalobcu nahradiť a sám vyhľadávať možné právne vady 
napadnutého rozhodnutia. Základným predpokladom konania je, že žalobca tvrdí. že 
napadnutým rozhodnutím bol ukrátený na svojich právach. Zo žaloby musí byť zrejmé. 
v ktorých častiach a z akej stránky má súd napadnuté rozhodnutie skúmať. Žalobca musí 
poukázať na konkrétne skutočnosti. z ktorých vyvodzuje tvrdenie o porušení zákona. ktoré 
však musí tiež konkretizovať, t.j., že správny orgán porušil vydaním rozhodnutia konkrétny 
zákon alebo iný právny predpis, a to poukázaním na konkrétne ustanovenie právnych 
predpisov hmotného alebo procesného práva. Z uvedeného vyplýva, že súd mohol preskúmať 
napadnuté rozhodnutie žalovaného len z dôvodov uvedených žalobcom.  

 
Z obsahu pripojeného administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že dňa 11.1.2005 

šetrili inšpektori SOI Bratislava v prevádzke žalobcu reklamáciu spotrebiteľa, ktorú uplatnil 
dňa 31.7.2004 v mieste pobytu u delegáta. Podľa evidencie bola reklamácia prijatá 11.8.2004 
a odpoveď na reklamáciu bola daná dňa 6.9.2004, kde žalobca uviedol, prečo reklamáciu 
považuje za neopodstatnenú.  

 
Keďže na základe týchto skutkových zistení aj s prihliadnutím na vyjadrenie žalobcu 

žalovaný ustálil napadnutým rozhodnutím, že žalobca porušil povinnosti uvedené v § 19 ods. 
4,5, zák. č. 634/1992 Zb., nemožno mu vytýkať, že rozhodol na základe nedostatočne 
zisteného stavu veci, resp., že postihované konanie nedostatočne konkretizoval. Je potrebné 
totiž vziať do úvahy, že povinnosti vyplývajúce žalobcovi z označených ustanovení § 19 
nesledujú správnosť vybavenia reklamácie. Uvedené ustanovenie zakladá poskytovateľovi len 
potvrdzovaciu, evidenčnú a oznamovaciu povinnosť a lehotu, v ktorej musí najneskôr 
vybaviť reklamáciu, t.j., oznámiť svoje stanovisko k nej. Len tieto povinnosti (pokiaľ ide  
o § 19) sú predmetom dohľadu. Preto stačí len zistiť a uviesť skutočnosti, ktoré dávajú 
odpoveď na to, či povinnosť bola alebo nebola splnená. Z popisu skutku ako ho vykonal 
žalovaný, sa takýto úsudok dal spoľahlivo vyvodiť a zo stanovísk žalovaného k odvolacím 
námietkam. aj to. akými úvahami sa spravoval pri ustálení skutkového stavu, čo bral do 
úvahy aj pri jeho právnom posúdení.  

 
Potrebné je však uviesť, že ani v prípade použitia ust. § 741 a - 741 k Obč. zák., ako sa 

toho domáhal žalobca, by nebolo možné dospieť k inému záveru o včasnosti vybavenia 
reklamácie.  

 
Podľa § 741 i ods. l Obč. zák., cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi za 

porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky 
má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré poskytujú v rámci zájazdu. 
Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to 
u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto 
práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie.  

 
Podľa ods. 2 cit. ust., ak nesplní cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo 
z tohto zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v cestovnej 
kancelárii bezodkladne. najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu. alebo  
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v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy. inak 
právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží 
písomný záznam urobený podľa odseku l.  

 
Z charakteru zmluvy o obstaraní zájazdu vyplýva, že cestovná kancelária obstaráva pre 

objednávateľa poskytovanie jednotlivých služieb (tvoriacich jeden komplex) od viacerých 
dodávateľov. S týmito dodávateľmi má cestovná kancelária uzavretú zmluvu. na základe 
ktorej jej dodávatelia poskytujú služby pre jej objednávateľov (účastníkov zájazdu). 
Z hľadiska zodpovednosti za plnenie zmluvne dohodnutých služieb, za ich úroveň a kvalitu. 
zodpovedá cestovná kancelária bez ohľadu na to. či tieto záväzky plní sama. alebo 
prostredníctvom iného dodávateľa. Je to zásada platná pre zmluvy príkazného typu. ktorá je 
zakotvená aj v § 726 Obč. zák.. Cestovná kancelária sa preto nemôže zbaviť svojej 
zodpovednosti za plnenie svojich záväzkov, na ktoré sa zmluvne zaviazala. Aj keď sa v tomto 
ustanovení nehovorí konkrétne, o akú zodpovednosť môže ísť, treba si uvedomiť, že ide 
predovšetkým o zodpovednosť za vady poskytnutých služieb.  

 
Pokiaľ ide o uplatňovanie zodpovednosti za vady poskytnutých služieb, zákon zástupcovi 

cestovnej kancelárie (v danom prípade delegátovi) ukladá povinnosť, aby o uplatnení práva 
vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady spísal písomný záznam (tzv. reklamačný protokol). 
Ten by mal potom následne slúžiť na uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za 
vadne poskytované služby. Vo všeobecnosti platí, že objednávateľ má právo na odstránenie 
vady, ak je to možné. Odstránenie vady spočíva v tom, že sa mu napríklad poskytne také 
ubytovanie, aké mal v zmluve potvrdené. Toto odstránenie vady musí zabezpečiť zástupca 
cestovnej kancelárie (delegát alebo sprievodca) priamo na mieste v ubytovacom zariadení.  

 
V druhom prípade má objednávateľ' právo na zľavu z ceny, ak vady nebolo možné 

odstrániť (resp., ak odstránené neboli z akýchkoľvek dôvodov). Na preukázanie tohto nároku 
slúži spísaný záznam o uplatnení práva na odstránenie vád. Právo na uplatnenie zľavy z ceny 
musí objednávateľ uplatniť písomne v cestovnej kancelárii, a to bezodkladne, najneskôr však 
do troch mesiacov odo dňa, keď sa zájazd skončil. Ide o prekluzívnu lehotu, ktorej uplynutím 
toto právo zaniká. Ak objednávateľ' uplatní svoje právo včas, teda najneskôr v uvedenej 
trojmesačnej lehote, a cestovná kancelária mu jeho nárok neuzná, má právo obrátiť sa na súd 
v trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť dňom, keď právo uplatnil v cestovnej 
kancelárii písomne.  

 
V prejednávanej veci bolo preukázané obsahom administratívneho spisu, že dňa 31.7.2004 

bol spísaný reklamačný protokol objednávateľkami zájazdu, ktorý prevzal delegát cestovnej 
kancelárie, čo v zmysle vyššie uvedeného bolo potrebné považovať za uplatnenie práva zo 
zodpovednosti za vady (por. § 741 i ods. l Obč. zák.). Z obsahu administratívneho spisu tiež 
vyplýva, že reklamované vady chcel žalobca odstrániť kompenzáciou vo forme možnosti 
absolvovania fakultatívneho zájazdu bezodplatne.  

 
Keďže predmetom správneho konania bol len dohľad žalovaného nad dodržaním postupu a 
lehôt pri vybavovaní reklamácie spotrebiteľa žalobcom, a nie spôsob vybavenia takej 
reklamácie, použitie ustanovení zákona č. 634/1992 Zb. pri rozhodovaní správnym orgánom 
v preskúmavanej veci bol správny.  
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Právne posúdenie pri jednoduchej štruktúre požiadaviek nevyžaduje osobitné 

zdôvodnenie.  
 
Podmienkou na uloženie pokuty podľa § 24 ods. l zák. č. 634/1992 Zb., je len porušenie 
akejkoľvek povinnosti stanovenej týmto zákonom. Pri ustálenom skutkovom stave, ktorý 
vypovedá o porušení konkrétnych povinností, stačí označiť príslušné ustanovenie číslom 
paragrafu a odsekom, ktoré dotknutú povinnosť priamo ukladá. Pre postup podľa § 24 ods. l 
potom už netreba opakovať tie isté skutočnosti, ale len na ne poukázať.  

 
Výšku uloženej pokuty sumou 15.000,- Sk súd aj so zreteľom na § 250i ods. 2, § 250j ods. 

5 O.s.p., považoval za primeranú. Pri tomto posúdení bral do úvahy skutočnosť. že 
predmetom reklamácie bolo nedodržanie zákonom stanoveného postupu pri jej vybavovaní. 
Teda maril to, čo bolo zákonom sledované, poskytnúť ochranu spotrebiteľovi, pričom výška 
uloženej pokuty bola stanovená v jej spodnej hranici a žalovaný bral do úvahy. že rovnaké 
porušenie zákona bolo žalobcovi preukázané pri kontrolách zo dňa 18.2.2004 a 18.11.2004.  

 
Žalovaný ustálením skutkového stavu neprekročil medze správneho uváženia. Naopak, 

jeho záver zodpovedá zásadám logického myslenia a má podklad vo vykonanom dokazovaní.  
 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd dospel k záveru, že postup žalovaného 

v preskúmavanej veci, ako aj napadnuté rozhodnutie sú v súlade so zákonom, námietky 
žalobcu uvedené v žalobe neodôvodňujú zrušenie napadnutého rozhodnutia a preto žalobu 
podľa § 250j ods. l O.s.p. v celom rozsahu zamietol.  

 
Pri rozhodovaní o náhrade trov konania vychádzal súd z § 250k ods. 1 O.s.p., podľa 

ktorého takúto náhradu možno priznať len tomu žalobcovi, ktorý mal vo' veci aspoň sčasti 
úspech.  
 
 
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia, písomne vo dvoch rovnopisoch, na Najvyšší súd SR, 
prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave.  
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda. v čom 
sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa 
odvolateľ domáha.  

 
 
V Bratislave, dňa 27. júna 2007 
 
 
 
 
 
 
 



1 Sžo 153/2007 
Najvyšší súd 
Slovenskej republiky 
 
 

 
 

ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. 

Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky 
Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: KARTAGO TOURS, a. s., Špitálska 53, 
Bratislava,  zastúpenej advokátom JUDr. Jozefom Holičom, Tranovského 18-20, 
Bratislava, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlo m v Bratislave, Prievozská 
2, Bratislava,  o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0094/1/2005 
zo dňa 2. decembra 2005 na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu 
v Bratislave č. k. 1 S 53/2006-41 zo dňa 27. júna 2007 takto  

 
rozhodol: 

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 

1S 53/2006-41 zo dňa 27. júna 2007 p o t v r d z u j e.  
 
Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva. 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa 

domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0094/1/2005 zo dňa 
2.12.2005, (ktorý rozhodol o odvolaní žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu 
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave pre Bratislavský kraj  
č. P/0094/1/2005 zo dňa 24.8.2005, tak že prvostupňové rozhodnutie o uložení 
pokuty vo výške 15.000,- Sk pre porušenie § 19 ods. 4, 5 č. 634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov potvrdil a odvolanie žalobcu zamietol), 
s návrhom, aby súd napadnuté rozhodnutie žalovaného zrušil a vec vrátil 
žalovanému na ďalšie konanie.  

 
Krajský súd v dôvodoch napadnutého rozhodnutia poukázal na správnosť 

skutkových zistení z ktorých vyplynulo správne ustálenie žalovaného o tom, že 
žalobca porušil povinnosti uvedené v § 19 ods. 4, 5 zákona na ochranu spotrebiteľa. 
Povinnosti vyplývajúce žalobcovi z ustanovenia § 19 zákona nesledujú správnosť 
vybavenia reklamácie, zakladajú len potvrdzovaciu, evidenčnú a oznamovaciu  
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povinnosť a lehotu, v ktorej musí najneskôr vybaviť reklamáciu, t. j. oznámiť svoje 
stanovisko k nej. Len tieto povinnosti (pokiaľ ide o § 19) sú predmetom dohľadu. 
Preto stačí zistiť a uviesť skutočnosti, ktoré dávajú odpoveď na to, či povinnosť bola 
alebo nebola splnená.  

 
Z popisu skutku ako ho ustálil žalovaný, sa podľa krajského súdu dal 

spoľahlivo vyvodiť takýto úsudok ako aj to, akými úvahami sa spravoval pri ustálení 
skutkového stavu.  

 
Podľa krajského súdu žalovaný ustálením skutkového stavu neprekročil 

medze správneho uváženia. Naopak, jeho záver zodpovedá zásadám logického 
myslenia a má podklad vo vykonanom dokazovaní.  

 
Proti rozsudku žalobca podal odvolanie a žiadal, aby odvolací súd zmenil 

rozsudok súdu prvého stupňa a rozhodol tak, že rozhodnutie žalovaného v spojení 
s rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu zruší a vec vráti na ďalšie 
konanie.  

 
Žalobca zhodne so žalobnými dôvodmi namietal, že základom rozhodnutia 

bola akceptácia nesprávneho záveru, podľa ktorého reklamácia spotrebiteľa nebola 
vybavená v zákonom stanovenej lehote, keď spotrebiteľ si uplatnil priamo na mieste 
realizácie zájazdu reklamáciu dňa 31.7.2004 u delegáta spoločnosti a táto 
reklamácia nebola vybavená v lehote 30 dní.  

 
Žalobca v tejto súvislosti poukázal na to, že spotrebiteľ počas pobytu na 

zájazde namietal u povereného pracovníka žalobcu "vady zájazdu". Dňa 31.7.2004 
bol v spolupráci s týmto pracovníkom vyhotovený písomný záznam o uplatnení 
práva spotrebiteľa na odstránenie chybne poskytnutej služby, v súlade s § 741i ods. 
1 OZ. Poverený pracovník žalobcu bezodkladne, v súlade s § 19 ods. 4 zákona 
o ochrane spotrebiteľa, rozhodol o tejto reklamácii spotrebiteľa a ponúkol mu 
náhradné plnenie spočívajúce v účasti spotrebiteľa a jeho rodiny na fakultatívnom 
výlete. Spotrebiteľ náhradné plnenie odmietol. Jeho nároky z uplatnenia práva neboli 
podľa jeho názoru uspokojené tak, ako si predstavoval, využil preto právo uplatniť si 
svoje nároky v cestovnej kancelárii podľa § 741 i ods. 2 OZ "sťažnosťou" zo dňa 
11.8.2004. Žalobca posúdil sťažnosť spotrebiteľa podľa jej obsahu ako reklamáciu, 
resp. uplatnenie si práva z chybne poskytnutej služby. V súlade s § 19 ods. 4 zákona 
o ochrane spotrebiteľa vybavil reklamáciu listom zo dňa 6.9.2004, v lehote 30 dní.  

 
Podľa žalobcu je teda zrejmé, že písomný záznam spísaný priamo na mieste 

nie je reklamáciou, ale len podkladom pre reklamáciu uplatňovanú následne má len 
záznamový, evidenčný, faktický význam.  

 
Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu vyjadril tak, že napadnutý rozsudok ako 

vecne správny navrhol potvrdiť. Poukázal na ustanovenie § 19 ods. 3 zákona 
o ochrane spotrebiteľa, z ktorého vypláva že predávajúci skupinových zájazdov musí 
zabezpečiť nepretržitú prítomnosť povereného pracovníka, oprávneného vybavovať  
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reklamácie po celý čas zájazdu. Táto povinnosť vyplýva napokon aj z ustanovenia  
§ 741 i ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa žalovaného nemožno poprieť logický 
úsudok, že ak niekto uplatňuje svoje právo na odstránenie chybne poskytnutej služby 
u oprávnenej osoby na prijímanie reklamácií, že tým uplatňuje reklamáciu na vadu 
služby, pričom sa jedná o reklamáciu, o ktorej je poverený pracovník podľa § 19 ods. 
4 zákona o ochrane spotrebiteľa povinný rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote.  

 
Znenie ustanovenia § 741 i ods. 2 Občianskeho zákonníka počíta 

s možnosťou, že ak cestovná kancelária povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo 
zákona o zájazdoch nesplní riadne a včas, musí objednávateľ' uplatniť svoje právo 
písomne v cestovnej kancelárii. Žalovaný však poukázal na to, že v danom prípade 
predmetom sankciovania žalobcu bolo nevybavenie reklamácie uplatnenej 
u povereného zástupcu cestovnej kancelárie na mieste realizácie pobytu v zákonom 
stanovenej lehote.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) 

preskúmal vec a podľa § 219 OSP rozhodnutie pre jeho vecnú správnosť potvrdil.  
 
Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na 

základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov 
orgánov verejnej správy.  

 
V intenciách ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. "Rozhodovanie 

o žalobách proti rozhodnutiam a, postupom správnych orgánov" sa postupuje 
v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich 
právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd 
preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 1 OSP).  

 
Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v správnom 

súdnictve je ovládané dispozičnou zásadou (§ 249 ods. 2 OSP).  
 
Podľa § 25Di ods. 1 OSP pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd 

rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. 
Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie napadnutého rozhodnutia.  

 
Podľa § 250i ods. 3 OSP pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu 

správneho orgánu súd prihliadne len na tie vady konania pred správnym orgánom, 
ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.  

 
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 

veciach ochrany spotrebiteľa, orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská 
obchodná inšpekcia; vo veciach kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá.  
 

Podľa ods. 2 Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy 
podriadeným Ministerstvu hospodárstva SR. Je rozpočtovou organizáciou 
napojenou na štátny rozpočet v kapitole Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len 
"ministerstvo"). 



1 Sžo 153/2007 
4 

 
Člení sa na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 

v Bratislave (ďalej len "ústredný inšpektorát) a jemu podriadené inšpektoráty 
Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len "inšpektorát"), a to:  

 
a) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj,  
b) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre 

Trnavský kraj,  
c) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre 

Trenčiansky kraj,  
d) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre Nitriansky 

kraj,  
e) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský 

kraj,  
f) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre 

Banskobystrický kraj,  
g) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre 

Prešovský kraj,  
h) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre 

Košický kraj.  
 
Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 634/1992 zb. o ochrane spotrebiteľa v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa), s výnimkou 
prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný 
prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné 
s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, 
prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik.  

 
Podľa § 19 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci skupinových 

zájazdov musí zabezpečiť nepretržitú prítomnosť povereného pracovníka, 
oprávneného vybavovať reklamácie, po celý čas zájazdu.  

 
Podľa § 19 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci alebo ním 

poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch 
pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné 
posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po 
uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú 
nemožno odstrániť. 13a)  

 
Podľa §19 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný 

vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak 
reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.  

 
Podľa § 19 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný viesť 

evidenciu o reklamáciách a túto na požiadanie orgánov, ktoré vykonávajú dozor nad 
dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom (§ 23), predložiť na 
nahliadnutie.  
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Podľa § 741 i ods.1 Občianskeho zákonníka cestovná kancelária zodpovedá 
objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez 
ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária alebo iní dodávatelia 
služieb, ktoré poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie 
chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľ služby alebo u povereného 
zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný 
záznam v spolupráci so zástupcom cestovnej kancelárie.  

 
Podľa § 741 i ods. 2 Občianskeho zákonníka ak nesplní cestovná kancelária 

povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo z tohto zákona riadne a včas, musí 
objednávateľ uplatniť svoje právo písomne cestovnej kancelárii bezodkladne, 
najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa 
zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo 
zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží 
písomný záznam urobený podľa odseku 1.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinnosti 

ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu 14) 
predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným  
v § 27 pokutu až do výšky 2 000 000 Sk. Za opakované porušenie povinnosti 
v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky 5 000 000 Sk.  

 
Zo spisov správnych orgánov odvolací súd zistil, že dňa 31.7.2004 bol 

spísaný reklamačný protokol objednávateľkami zájazdu, ktorý prevzal delegát 
cestovnej kancelárie. Z obsahu administratívneho spisu vyplynulo, že reklamované 
vady neboli odstránené zástupcom CK (delegátkou) priamo na mieste, preto 
objednávateľky písomným podaním zo dňa 11.8.2004 uplatnili právo na zľavu z ceny 
poskytnutého zájazdu.  

 
Žalobca písomným prípisom zo dňa 6.9.2004 oznámil objednávateľkám, že 

ich reklamáciu neuznáva.  
 
Ak teda žalobca až prípisom zo dňa 6.9.2004 oznámil sťažovateľkám, že ich 

reklamáciu neuznáva, bolo potrebné dospieť k záveru, ako správne uviedol krajský 
súd, že žalobca nepostupoval v súlade s § 19 ods. 4, 5 zákona o ochrane 
spotrebiteľa, teda reklamáciu nevybavil v zákonom stanovenej lehote 30 dní, keďže 
reklamácia bola uplatnená dňa 31.7.2004.  

 
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predmetom správneho konania bol 

dohľad žalovaného nad dodržiavaním postupu a lehôt pri vybavovaní reklamácie 
spotrebiteľa žalobcom a nie spôsob vybavenia takejto reklamácie, preto aplikácia 
ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa pri rozhodovacej činnosti správnych 
orgánov v preskúmavanej veci bol správny.  

 
Ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa jednoznačne stanovuje 

povinnosť predávajúcemu skupinových zájazdov zabezpečiť nepretržitú prítomnosť 
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povereného pracovníka, oprávneného vybavovať reklamácie, po celý čas zájazdu.  
 

Táto povinnosť žalobcovi vyplýva aj z ustanovenia § 741 i ods. 1 Občianskeho 
zákonníka.  

 
V zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. je predávajúci povinný 

v uvedenej lehote reklamáciu nie len vybaviť, ale vzhľadom na inkvizičný charakter 
správneho konania jej vybavenie kontrolným orgánom na požiadanie aj preukázať, a 
to písomným dokladom.  
 

Keďže priamo z ustanovenia § 19 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa 
vyplýva, že poverený pracovník je povinný rozhodnúť o reklamácii, bolo dôvodné a 
oprávnené požadovať, aby o reklamácii sťažovateliek zo dňa 31.7.2004 rozhodol 
v zákonom stanovenej lehote poverený pracovník CK - delegát. Splnenie tejto 
povinnosti však orgánu dozoru preukázané nebolo, preto prvostupňový správny 
orgán dôvodne uložil žalobcovi pokutu za porušenie ustanovenia § 19 ods. 4, 5 
zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 
Nebolo sporným, že medzi žalobcom a objednávateľom zájazdu (kupujúcim) 

titulom zmluvy o obstaraní zájazdu zo dňa 2.3.2004 vznikol vzťah ako medzi 
predávajúcim a kupujúcim, na ktorý bolo potrebné aplikovať ustanovenia zákona 
o ochrane spotrebiteľa, preto neobstojí námietka žalobcu, že reklamačný protokol je 
len podkladom pre riadne uplatnenie nároku z titulu vadne poskytnutých služieb.  

 
V prejednávanej veci bolo preukázané, že dňa 31.7.2004 bol spísaný 

reklamačný protokol objednávateľkami zájazdu, ktorý prevzal delegát cestovnej 
kancelárie, pričom reklamačný protokol vzhľadom na uplatnené námietky 
objednávateliek zájazdu bolo potrebné považovať za uplatnenie práva zo 
zodpovednosti za vady (podľa § 741 i ods. 1 Občianskeho zákonníka).  

 
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že reklamačný protokol slúži na 

uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vadne poskytované služby a na 
uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ v zmysle § 741 i ods. 2 
je povinný predložiť písomný záznam urobený podľa odseku 1 citovaného 
ustanovenia.  

 
Splnenie tejto podmienky (predloženie písomného záznamu v zmysle § 741 i ods. 1 
Občianskeho zákonníka) má, ako bolo uvedené vyššie, vplyv na uplatnenie práv 
vyplývajúcich za vadne poskytnuté služby, z hľadiska posúdenia dôvodnosti a 
zákonnosti uloženia sankcie žalobcovi má existencia  reklama čného protokolu 
význam pre posúdenie vzniku povinnosti žalobcu v le hote (stanovenej v § 19 
ods. 4 zákona o ochrane spotrebite ľa reklamáciu vybavi ť.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky sa preto nestotožňuje s názorom žalobcu, 

že písomný záznam spísaný delegátom zájazdu priamo na mieste poskytnutia služby 
nie je reklamáciou, ale len podmienkou uplatnenia reklamácie. Za reklamáciu 
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bolo potrebné považovať práve reklamačný protokol spísaný delegátkou 
zájazdu dňa 31.7.2004 a keďže žalobca nevybavil v zákonom stanovenej 30 dňovej 
lehote reklamáciu spotrebiteľa na kvalitu zakúpených služieb a v rovnakej lehote 
nevydala spotrebiteľovi doklad o spôsobe vybavenia reklamácie, bolo potrebné 
dospieť k záveru, že pre uloženie sankcie bolo postačujúce zistenie, že reklamácia 
nebola vybavená v zákonom stanovenej lehote.  
 

Svojim obsahom a charakterom reklamačný protokol je vyjadrením 
nespokojnosti s kvalitou poskytovanej služby a domáhaním sa nápravy, a preto je 
reklamáciou, ktorú je potrebné v súlade s ustanovením § 19 ods. 4 zákona o ochrane 
spotrebiteľa vybaviť v lehote stanovenej zákonom.  

 
S ohľadom na hore uvedené odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu 

podľa § 219 OSP potvrdil.  
 
O trovách konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 250k ods. 1 

OSP. Žalobcovi, ktorý nemal úspech vo veci, náhradu trov odvolacieho konania 
nepriznal.  

 
 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku opravný prostriedo k nie je prípustný. 
 
 
V Bratislave, d ňa 26. februára 2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary 
Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci 
žalobkyne KASA ZÁLOŽNÁ, a. s., so sídlom Košice, Ždiarska č. 17, zast. advokátom 
JUDr. Františkom Kočkom, AK Košice, Pribinova č. 5, proti žalovanému Ústrednému 
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 32 
v konaní o preskúmanie rozhodnutia zo dňa 19.10.2005 č. P/0247/08/05 takto  

 
 

r o z h o d o l: 
 
 

Žalobu z a m i e t a. 
 
Žalobkyni právo na náhradu trov konania nepriznáva.  
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 

Rozhodnutím zo dňa 19.10.2005 č. P/0247/08/05 žalovaný podľa § S9 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov potvrdil rozhodnutie 
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj  
č. P/0247/08/05 zo dňa 7.6.2005, ktorým bola žalobkyni podľa § 24 ods. 1 zákona  
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov uložená peňažná pokuta 
v sume 10.000,- Sk pre porušenie povinnosti uvedenej v § 11 cit. zákona spočívajúcej v tom, 
že neposkytla návody na použitie, montáž, údržbu a bezpečnostné upozornenia v štátnom 
jazyku u štyroch druhov výrobkov nachádzajúcich sa v ponuke na predaj pre spotrebiteľov 
v celkovej hodnote 66.790,- Sk, t.j. nesplnila informačné povinnosti.  
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Z odôvodnenia rozhodnutia Žalovaného vyplýva, že porušenie uvedenej povinnosti 

bolo zistené na základe kontroly vykonanej u žalobkyne dňa 6. 4. 2005 v prevádzkovej 
jednotke Bicykle CYKLODOM, Mäsiarska 11, Košice, pri ktorej bolo zistené, že žalobkyňa 
u štyroch druhov výrobkov nachádzajúcich sa v ponuke na predaj pre spotrebiteľov v hodnote 
66.790,- Sk si nesplnila informačné povinnosti. Návody na použitie, montáž, údržbu 
výrobkov a bezpečnostné upozornenia neboli uvedené v štátnom jazyku u týchto konkrétnych 
výrobkov: 4 ks pumpa Zéfal RX 300 a 205,- Sk/ks, 1 ks odpružená vidlica FOX V ANILLAR 
a 17.990,- Sk, 1 ks odpružená vidlica FOX TALAS a 24.990,- Sk a 1 ks odpružená vidlica 
FOX FLOAT a 22.990,- Sk. Za uvedený nedostatok zodpovedá ako predávajúci podľa § 2 ods. 
1 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa žalobkyňa. Jej námietky obsiahnuté v písomnom 
odvolaní považoval za neopodstatnené, keďže zo znenia porušeného zákonného ustanovenia 
vyplýva, že žalobkyňa bola ako predávajúci povinná zabezpečiť poskytnutie informácií 
o používajú, údržbe a bezpečnostné upozornenia v štátnom jazyku. Preto bolo jej povinnosťou 
prijať s ohľadom na charakter a možnosti jej prevádzky potrebné opatrenia s cieľom 
zabezpečiť si splnenie tejto zákonnej povinnosti tak, ako to požaduje príslušné zákonné 
ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa. V danom prípade nepovažoval za rozhodujúci 
názor a domnienky žalobkyne vychádzajúce zo skúseností so spotrebiteľmi. Rozhodujúce 
v danom prípade však bolo zistenie, že informácie o výrobkoch boli výrobcom výrobkov 
poskytnuté v cudzom jazyku, z čoho následne v zmysle § 11 zákona o ochrane spotrebiteľa 
vyplýva požiadavka ich zabezpečenia a poskytnutia v štátnom jazyku, teda v jazyku 
zrozumiteľnom slovenskému spotrebiteľovi. Zároveň uviedol, že zákon pripúšťa, aby 
kontrolný orgán v prípade menej závažného porušenia povinnosti, uvedenej v § 11 citovaného 
zákona uložil v blokovom konaní pokutu do výšky 5.000,- Sk, avšak uloženie blokovej 
pokuty je v kompetencii inšpektorov SOI, ktorí na základe zisteného stavu veci môžu blokovú 
pokutu uložiť, ale nie je to ich povinnosťou. Vychádzajúc z napadnutého rozhodnutia pokuta 
bola žalobkyni uložená podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý stanovuje 
sadzbu do výšky 2 miliónov korún, tzn., že pokuta bola uložená v zákonom stanovenom 
rozpätí. Následné odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, ako aj uskutočnenie opatrení s 
cieľom predchádzať ich opakovaniu sa nepovažoval za okolnosť, ktorá by mohla byt' 
zohľadnená pri preskúmaní rozhodnutia v odvolacom konaní. Skutkový stav považoval za 
spoľahlivo zistený a protiprávnosť konania žalobkyne za nepochybne preukázanú. Preto 
rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa potvrdil. Výšku uloženej pokuty považoval za 
primeranú zistenému skutkovému stavu. Za rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli zohľadnené 
pri jej určení, považoval charakter informácií a celkovú hodnotu výrobkov.  

 
Včas podanou žalobou, doručenou tunajšiemu súdu dňa 24.11.2005, sa žalobkyňa 

domáhala zrušenia preskúmavaného rozhodnutia žalovaného, ako aj rozhodnutia správneho 
orgánu prvého stupňa, ktoré mu predchádzalo a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. 
S poukazom na znenie § 9 ods. 4 a následne i § 10 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov uviedla, že s prihliadnutím na povahu výrobku, 
spôsob a dobu jeho používania je písomné uvedenie údajov o spôsobe používania, údržby, 
uchovávania a skladovania možnosťou a nie povinnosťou predávajúceho, vzhľadom na ktorú 
skutočnosť žalobkyňa postupovala v súlade s týmito zákonnými povinnosťami. Odpružené 
vidlice považovala za nie samostatné predmety, ale za náhradné diely, ktoré sú súčasťou 
iného výrobku, pričom samostatnou vecou bola iba pumpa, ktorej používanie nevyžaduje 
osobitné schopnosti a zručnosti a je to obvyklý druh výrobku bez osobitného nároku na  
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údržbu. Preto priloženie písomného návodu nie je podľa citovaných zákonných ustanovení 
podľa jej názoru potrebné. Žalobkyňa si svoju zákonnú povinnosť dostatočne plnila tým, že 
spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, o spôsobe ich použitia a údržby 
informovala ústne a za dostatočné považovala predvedenie výrobku. Vzhľadom na 
jednoduchosť použitia a údržby takáto požiadavka spotrebiteľom na predmeh1é výrobky 
vznesená nebola. Vychádzajúc z povahy výrobku a praxe predajcu každému spotrebiteľovi je 
účel a použitie ako náhradného dielu, tak aj uvedeného samostatného výrobku jednoznačne 
známy. Preto podľa jej názoru ak aj zahraničný výrobca do balenia k predmetným výrobkom 
písomný návod priložil, žalobkyňa nebola povinná písomný návod vzhľadom na povahu 
výrobku poskytnúť. Preto nebola ani povinná tieto informácie poskytnúť písomne v štátnom 
jazyku. K porušenie § 11 cit. zákona zo strany žalobkyne teda nedošlo. Zároveň poukázala na 
to, že žalovaný mu nemohol uložiť pokutu vo výške 10.000,- Sk, pretože za menej závažné 
porušenie povinnosti ustanovených v § 3 ods. 1 písm. a/, d/, v § 4 a 9, § 10 ods. 1 - 4, v § 11, 
§ 14 ods. 2 cit. zákona môžu orgány príslušné podľa osobitného predpisu uložiť v blokovom 
konaní predávajúcemu alebo jeho zamestnancovi pokutu do výšky 5.000,- Sk. Z uvedeného 
vyvodila záver, že zákon považuje porušenie povinnosti podľa § 11 za porušenie menej 
závažné a umožl1uje žalovanej za takéto porušenie uložiť v blokovom konaní predávajúcemu 
pokutu do výšky 5.000,- Sk. Keďže iné nedostatky zistené neboli, niet dôvodu považovať 
porušenie povinnosti predávajúceho za iné, ako menej závažné. Tento záver odôvodňuje 
skutočnosť, že ide o prevádzkovú jednotku, ktorá vykonáva činnosť len krátku dobu, 
charakter protiprávneho konania možno považovať za menej závažný, zavinenie 
nedbanlivostné, následky porušenia povinnosti vo vzťahu k spotrebiteľovi nenastali a 
porušenie povinnosti -, trvalo' iba po dobu nevyhnutnú na bezprostredné odstránenie 
nedostatkov, ktoré boli odstránené bezodkladne. Podľa jej názoru uloženie pokuty v tejto 
výške bolo žalovanou aj nedostatočne odôvodnené. Preto v tejto časti považuje rozhodnutie 
za nepreskúmateľné.  

 
Žalovaný v písomnom vyjadrení zo dňa 25.1.2008 navrhol žalobu zamietnuť' 

s poukazom na dôvody, obsiahnuté v preskúmavanom rozhodnutí, ako aj v rozhodnutí 
správneho orgánu prvého stupňa. Námietky žalobkyne, spochybňujúce správnosť posúdenia 
zisteného skutkového stavu odmietol s poukazom predovšetkým na to, že z popisu 
skutkového stavu uvedeného v inšpekčnom zázname zo dňa 6.4.2005 vyplýva, že zo strany 
výrobcu došlo k poskytnutiu informácií, týkajúcich sa možných rizík vyplývajúcich 
z nesprávneho použitia výrobkov, ako aj informácií o spôsobe použitia, údržby a montáže, 
ktoré boli poskytnuté v návodoch na použitie výrobkov, v cudzojazyčnej mutácii, a keďže sa 
jednalo o informácie v zmysle § 9 ods. 4 a 10 ods. 1 cit. zákona, bola žalobkyňa ako 
predávajúca podľa jeho názoru povinná umiestniť ich do ponuky pre spotrebiteľa iba 
v prípade, že bude zabezpečený ich preklad do štátneho jazyka. Zdôraznil, že ku každému 
kusu z v rozhodnutí špecifikovaných výrobkov bol priložený návod na použitie v cudzom 
jazyku, čo považuje za podstatnú skutočnosť, rozhodujúcu pre splnenie povinnosti, 
vyplývajúcej z § 11 citovaného zákona. Zároveň uviedol, že uloženie blokovej pokuty je 
podľa jeho názoru v kompetencii inšpektorov SOI, ktorí na základe zisteného stavu môžu 
blokovú pokutu uložiť, ale nie je to ich povinnosťou, pričom žalobcovi bola uložená pokuta 
podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa. Tento postih považuje za primeraný 
zistenému skutkovému stavu. V danom prípade prihliadol aj na charakter predmetných 
informácií, množstvo výrobkov, u ktorých bolo zistené nedodržanie povinnosti Vyplývajúce  
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z § 11 zákona, ako aj na samotný charakter výrobkov. Po prehodnotení jednotlivých dôkazov 
dospel k jednoznačnému záveru, že žalobkyňa sa dopustila porušenia uvedených právnych 
predpisov, vzhľadom na ktorú skutočnosť svoje rozhodnutie považuje za vecne správne a 
zákonné.  

 
Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O.s.p. po preskúmaní žalobou napadnutého 

rozhodnutia žalovanej z dôvodov, uvedených v žalobe a oboznámení sa s administratívnym 
spisom žalovanej i správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba žalobkyne nie 
je dôvodná.  

 
Z obsahu administratívneho spisu žalovaného i správneho orgánu prvého stupňa súd 

zistil, že Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj vykonal dňa 6. 4. 2005 
v prevádzkovej jednotky Bicykle CYKLODOM, Mäsiarska č. II Košice kontrolu zameranú 
na dodržiavanie ustanovení zák. Č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov. Ako to vyplýva zo záznamu z inšpekčnej knihy zo dňa 6. 4. 2005, pri vykonanej 
kontrole bolo zistené, že u štyroch kusov pumpy Zéfal RX 300 a 205,- Sk/ks, l ks odpruženej 
vidlice FOX V ANILLAR a 17.990,- Sk, 1 ks odpruženej vidlice FOX TALAS a 24.990,- Sk a 
1 ks odpruženej vidlice FOX FLO AT a 22.990,- Sk neboli návody na použitie, montáž, 
údržbu výrobkov a bezpečnostné upozornenia uvedené v štátnom jazyku, iba v cudzích 
jazykoch. Vzhľadom na uvedené u týchto štyroch druhov tovarov v celkovej hodnote 
66.790,Sk bol vyslovený zákaz predávať ich do času odstránenia nedostatku. Uvedené 
vyplýva z opatrenia na mieste zo dňa 6. 4. 2005. Následne na základe oznámenia o začatí 
správneho konania zo dňa 5.5.2005 doručeného žalobkyni, bolo začaté správne konanie, 
v ktorom bolo dňa 7.6.2005 pod P/0247/08/05 vydané rozhodnutie Inšpektorátom SOI so 
sídlom v Košiciach pre Košický kraj, ktorým bola žalobkyni uložená pre nedodržanie. 
povinností predávajúceho písomné informácie o predávaných výrobkoch uvádzať v štátnom 
jazyku, t.j. porušenie § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov podľa § 24 ods. 1 cit. zákona, pokuta vo výške 10.000,- Sk.  

 
Po obdŕžaní oznámenia o začatí správneho konania doručila ~žalobkyňa správnemu 

orgánu prvého stupňa písomné vyjadrenie zo dňa 10.5.2005, v ktorom poukázala na 
skutočnosť, že po vykonanej kontrole dňa 7.4.2005 promptne odstránila všetky zistené 
nedostatky uvedené v inšpekčnom zázname, o čom správny orgán prvého stupňa informovala 
písomným oznámením zo dňa 7.4.2005.  

 
Správny orgán prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na 

skutočnosť, že v konaní bolo jednoznačne preukázané, že žalobkyňa porušila citované 
zákonné ustanovenia, pričom na uloženie sankcie nemá vplyv skutočnosť, že tieto nedostatky 
boli odstránené. Porušenie povinnosti je posudzované podľa doby, kedy bolo zistené. Pri 
určení výšky pokuty správny orgán prvého stupňa prihliadol na charakter protiprávneho 
konania a rozsah jeho následkov, ktorým je poškodenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní 
povinnosti poskytnúť písomne uvádzané informácie v štátnom jazyku. Porušenie 
informačných povinností predávajúceho bolo zistené vo vzťahu k štyrom druhom výrobkov 
v celkovej hodnote 66.790,- Sk.  

 
Dôvody odvolania žalobkyne zo dňa 23.6.2005 podaného proti rozhodnutiu 

správneho orgánu prvého stupňa korešpondujú dôvodom podanej žaloby.  
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Právny zástupca žalobkyne v priebehu konania zotrval na podanej žalobe zo 
skutkových aj právnych dôvodov v nej uvedených. Poukázal predovšetkým na to, že podľa 
jeho názoru § 11 sa viaže na § 9 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého predávajúci 
môže priložiť k tovaru návod na jeho použitie, obsluhu a údržbu, pričom vzhľadom na 
povahu vecí to žalobkyňa povinná, pokiaľ ide o konkrétne špecifikovaný tovar, nebola. 
Vychádzajúc z uvedeného zo strany žalobkyne teda k porušeniu citovaného § 9 zákona 
o ochrane spotrebiteľa nedošlo, pretože toto ani nebolo konštatované pri predmetnej kontrole. 
Preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu § 11 cit. zákona.  

 
Zástupkyňa žalovaného zotrvala na písomnom vyjadrení zo dňa 25.1.2008, ktoré bolo 

súdu doručené a vzhľadom na vyjadrenie právnej zástupkyne žalobkyne dala do pozornosti 
znenie § 2 písm. f) cit. zákona o ochrane spotrebiteľa účinného v čase, keď došlo k vykonaniu 
kontroly, kde je uvedená definícia výrobku, v zmysle ktorej za výrobok sa považuje aj súčasť 
hnuteľnej veci. Preto podľa názoru žalovaného bolo potrebné aj tovar špecifikovaný 
v zázname o vykonaní kontroly opatriť príslušným návodom na jeho použitie, údržbu a 
montáž v štátnom jazyku. Navrhol, aby súd žalobu zamietol.  

 
Podľa § 2 ods. 1 písm. f) zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení 

neskorších predpisov na účely tohto zákona sa rozumie výrobkom každá hnuteľná nová, 
použitá alebo upravená vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na 
stupeň. jej spracovania a ktorá, aj v rámci poskytnutia služby, je určená na ponuku 
spotrebiteľovi, alebo v prípade ktorej možno rozumne predpokladať, že ju bude spotrebiteľ 
používať; ak sa táto vec dodáva v rámci podnikateľskej činnosti za odplatu alebo 
bezodplatne. Výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej 
hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Za výrobok sa považuje aj elektrina a plyn, určené pre 
spotrebiteľa.  

 
Podľa § 9 ods. 4 cit. zákona predávajúci je povinný riadne informovať spotrebiteľa 

o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe 
použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia 
alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je to potrebné 
s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný 
zabezpečiť, aby tieto infom1ácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli 
zrozumiteľné.  

 
Podľa § II cit. zákona pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a 10 poskytujú písomne, 

musia byt' v štátnom jazyku. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä 
grafických syn1bolov a piktogramov, ako aj iných jazykov nie je týmto dotknutá. Fyzikálne 
veličiny musia byt' vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.  

 
Podľa § 24 ods. 1 cit. zákona za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom 

uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi 
alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 2 miliónov korún. Za 
opakované porušenie povinnosti v priebehu l roka možno ukladať pokutu až do výšky  
5 miliónov korún  
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Podľa ods. 4 cit. zákonného ustanovenia za menej závažne porušenie povinností, 
ustanovených v § 3 ods. 1 písm. a/ a d/, § 4 a 9, § 10 ods. 1 - 4, § 11, § 14 ods. 2 tohto 
zákonamôžu orgány príslušné podľa osobitného predpisu uložiť v blokovom konaní 
predávajúcemu alebo jeho zamestnancovi pokutu do výšky 5.000,- Sk. Na blokové konanie 
podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia osobitného predpisu. Podľa ods. 6 cit. zákonného 
ustanovenia pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, 
závažnosť veci, spôsob, dĺžku trvania a následky porušenia povinnosti a mieru zavinenia.  
 

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného i správneho orgánu prvého stupňa, 
ako aj konanie, ktoré ich vydaniu predchádzalo v medziach podanej žaloby a dospel k záveru, 
že žalovaný i správny orgán prvého stupňa postupovali v súlade s platnou právnou úpravou a 
preto aj preskúmavané rozhodnutie je vecne správne a zákonné. Podľa názoru súdu 
v správnom konaní bol dostatočne zistený skutkový stav a na jeho základe bol žalovaným 
vyvodený aj správny právny záver, s ktorým sa súd stotožňuje. Žalovaný sa vysporiadal so 
všetkými námietkami, obsiahnutými v žalobkyňou podanom odvolaní a preskúmavané 
rozhodnutie zodpovedá zákonu aj po jeho formálnej stránke.  

 
Z dôkazov vykonaných v správnom konaní bolo nepochybne preukázané, že pri 

kontrole, vykonanej inšpektormi SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, dňa 6. 4. 2005 
v prevádzkovej jednotke žalobkyne Bicykle CYKLODOM, Mäsiarska 11 Košice, bolo 
zistené, že u vyššie špecifikovaných výrobkov nebol poskytnutý návod na ich použitie, 
montáž údržbu a bezpečnostné upozornenia v štátnom jazyku, aj keď tieto boli poskytnuté 
v cudzom jazyku. Tým žalobkyňa porušila povinnosti, vyplývajúce jej z § 11 cit. zákona 
o ochrane spotrebiteľa. Nebolo možné akceptovať jej námietku, v zmysle ktorej odpružené 
vid1ice nepovažovala za samostatné predmety, ale len za náhradné diely, ktoré sú súčasťou 
iného výrobku, a to predovšetkým s poukazom na znenie § 2 ods. 1 písm. f) cit. zákona 
o ochrane spotrebiteľa. Rovnako súd neakceptoval tvrdenie žalobkyne o tom, že používanie 
pumpy ako samostatnej veci nevyžaduj e osobitné schopnosti a zručnosti aj e to obvyklý druh 
výrobku bez osobitného nároku na údržbu, v dôsledku ktorej skutočnosti priloženie 
písomného návodu nič je potrebné, pretože, ako to vyplýva aj z vyššie uvedeného 
inšpekčného záznamu, pri všetkých výrobkoch, u ktorých bolo zistené porušenie povinnosti, 
vyplývajúcej z § 11 cit. zákona sa nachádzali návody na používanie, montáž, údržbu a 
bezpečnostné upozornenia v cudzom jazyku, tzn., v jazyku výrobcu, resp. dodávateľa. Preto 
povinnosťou žalobkyne bolo zabezpečiť informácie o predmetných výrobkoch v štátnom 
jazyku, t.j. v jazyku zrozumiteľnom slovenskému spotrebiteľovi.  

 
Podľa názoru súdu žalovaný a správny orgán prvého stupňa pri vydaní predmetných 

rozhodnutí nevybočili z medzí a hľadísk ustanovených zákonom, keď aplikovali vzhľadom na 
porušenie cit. § 11 zákona o ochrane spotrebiteľa zákonné ustanovenie ( § 24 ods. l ), na 
základe ktorého uložili žalobkyni pokutu v sume 10.000,- Sk. V tomto smere sa stotožňuje so 
stanoviskom žalovaného, v zmysle ktorého uloženie pokuty podľa § 24 ods. 4 cit. zákona 
o ochrane spotrebiteľa, vychádzajúc z jeho gramatického a logického výkladu, je ponechané 
na úvahu správneho orgánu. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. 
Správne orgány teda uložili pokutu v rozpätí stanovenom ods. 1 cit. zákonného ustanovenia a 
výšku pokuty aj dostatočne odôvodnili.  
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Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe v súlade s citovanými 
zákonnými ustanoveniami žalobu podľa § 250j ods. 1 O.s.p. ako nedôvodnú zamietol.  

 
O náhrade trov konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 O.s.p., v zmysle 

ktorého neúspešnému žalobcovi právo na ich náhradu nepriznal.  
 
 
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.  
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitosti ach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému 
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu 
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti tomuto rozsudku možno 
odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, konanie má inú 
vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu 
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.  
 
 
V Košiciach 12. marca 2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu .senátu Mgr. Viliama 

Pohančeníka a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a Mgr. Mariána Trenčana, 
v právnej veci žalobcu: Kaufland Slovenská Republika, v. o. s., so sídlom Trnavská cesta 
41/ A, Bratislava, zastúpený JUDr. Vladimírom Kánom, advokátom, so sídlom nám. Martina 
Benku 9, Bratislava, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný 
inšpektorát, so sídlom Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného č. P/0376/04/04 zo dňa 16.06.2005, takto  

 
r o z h o d o l:  

 
Krajský súd v Bratislave žalobu z a m i e t a.  
 
Žalobcovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.  

 
 
Odôvodnenie:  
 

Žalovaný správny orgán rozhodnutím č. P/0376/04/04 zo dňa 16.06.2005 rozhodol 
ako Odvo1ací orgán o odvolaní žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu vydanému 
inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj č. P/0376/04/04 zo 
dňa 14.02.2005 tak, že prvostupňové rozhodnutie potvrdil a odvolanie žalobcu zamietol a 
zároveň konštatoval, že pokutu uloženú prvostupňovým rozhodnutím správneho orgánu je 
potrebné zaplatiť na účet uvedený vo výroku rozhodnutia.  

 
Prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta 1.000;000,- Sk pre 

porušenie povinnosti podľa § 5 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorého predávajúci je povinný predaj výrobkov zabezpečiť 
spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie, nakoľko v čase kontroly dňa 
14.12.2004 bolo zistené, že žalobca vo svojej prevádzke nezabezpečil predaj pyrotechnických 
predmetov kvalifikovanou osobou.  

 
V odôvodnení napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol, že v odvolacom konaní 

nebol zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou žalobcu 
bolo predaj výrobkov zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné 
vykonávanie, čo žalobca porušil. Inšpektormi SOI bolo vykonanou kontrolou presne  
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a spoľahlivo zistené, že v prevádzke žalobcu Športová č. l, Nové Zámky, nebol v čase 
kontroly prítomný predavač, ktorý je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov triedy 
II. a III. a podtriedy T (ind. l) upozorniť kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie a 
na požiadanie podať vysvetlenie, čo je v rozpore s § 8 vyhlášky Slovenského banského úradu 
č. 536/1991 Zb. Tento nedostatok bol opakovane zistený dňa 12.12.2004 i pri následnej 
kontrole vykonanej dňa 14.12.2004.  

 
Dňa 14.12.2004 inšpektori vykonali kontrolný nákup, do ktorého zakúpili: 1ks 

Dymovnica za 16,90 SK/balenie, 1ks búchacie guličky 5,90 Sk/balenie. Predaj 
pyrotechnických predmetov sa uskutočňoval samoobslužným spôsobom. V oddelení 
pyrotechniky sa na regáli nachádzala tabuľka s uvedením mena zodpovedného predavača 
pyrotechnických predmetov p. Z. Szabó, ktorý však: nebol prítomný pri predaji 
pyrotechnických predmetov druhej triedy a nebol prítomný ani v oddelení pyrotechniky. 
Zistením tohto nedostatku žalobca opakovane porušil povinnosti podľa zákona o ochrane 
spotrebiteľa a žalobca tak nesplnil opatrenie, ktoré prijal v čase kontroly dňa 12.12.2004, 
v zmysle  ktorého sa p. Szabó mal striedať s kolegyňou pri regáli so zábavnou pyrotechnikou.  

 
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia 

žalovaného s návrhom, aby súd napadnuté rozhodnutie ako aj prvostupňové rozhodnutie 
zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobca v žalobe namietal, že predmetné 
rozhodnutia považuje za nezákonné, nakoľko práva a povinnosti účastníkom konania môže 
ukladať len správny orgán určený zákonom a majúci právnu subjektivitu. V tomto prípade 
v súlade s § 4 ods. 2 písm. gi zákona č. 128/2002 Z. z. ukladá pokuty za porušenie právnych 
predpisov Slovenská obchodná inšpekcia a z tohto dôvodu právnu subjektivitu na vydanie 
rozhodnutia nemá Ústredný inšpektorát SOI ani krajské inšpektoráty SOI. Zároveň uviedol, 
že obe napadnuté rozhodnutia správneho orgánu vychádzajú z nedostatočne zisteného 
skutkového stavu veci, z ktorého vyplýva nezrozumiteľnosť rozhodnutí pre nedostatok 
dôvodov a rovnako žalovaný ako aj prvostupňový správny orgán nezohľadnili vo svojich 
rozhodnutiach, že uvedené porušenie ustanovení vyhlášky o spôsobe predaja pyrotechniky 
bolo krátkodobým a výnimočným stavom, keď príslušní pracovníci neboli prítomní na 
svojom pracovnom mieste napriek upozorneniam, ktoré im boli adresované. Vzhľadom na to, 
že zákonným predpokladom pre určenie výšky ukladanej pokuty za porušenie ustanovení 
zákona o ochrane spotrebiteľa je podľa § 24 ods. 6 citovaného zákona aj dĺžka protiprávneho 
konania, mal túto správny orgán zisťovať a uviesť v odôvodnení rozhodnutia, čo však: 
nespravil.  

 
Žalobca ďalej namietal, že v danom prípade správny orgán nepostupoval v súlade  

s § 3 ods. l, 2 správneho poriadku, pretože nepostupoval v konaní v úzkej súčinnosti 
s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka. Má 
im dať vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť 
k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Vytkol najmä, že odvolací orgán 
nepovažoval za nutné vypočuť vedúceho kontrolovanej prevádzky v Nových Zámkoch, pána 
Hlavatého s odôvodnením, že skutkový stav bol správnym orgánom prvého stupňa presne a 
spoľahlivo zistený.  
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Vzhľadom na to, že dôvodom pre uloženie pokuty mali byť dve na sebe nezávislé 
porušenia zákona, bolo potrebné v dôvodoch jednoznačne vyjadriť výšku pokuty za každé 
z uvedených porušení zákona, najmä ak u jedného z nich sa zrejme predpokladalo, že ide 
o opakované  porušenie povinnosti stanovenej zákonom. Z tohto dôvodu považuje napadnuté 
rozhodnutie za nepreskúmateľné pre absolútny nedostatok dôvodov, poukazujúc na rozsudok 
NS SR sp. zn. 5 SŽ 8/95.  

 
Žalobca je názoru, že správny orgán pri určení výšky pokuty nezohľadnil ani 

závažnosť následkov domnelého protiprávneho konania; mal za to, že následkom je 
ohrozenie spotrebiteľa spôsobené nepodaním informácie odborne vyškoleným predavačom. 
Neprihliadol na argumentáciu v odvolaní, že takéto ohrozenie reálne vzniknúť nemohlo, 
vzhľadom na umiestnenie informačných tabúl v oddelení predaja pyrotechniky kontrolovanej 
prevádzky.  

 
Správny orgán podľa žalobcu uložil neúmerne vysokú pokutu, pričom pri jej ukladaní 

nezohľadnil, že išlo o krátke trvanie protiprávneho konania, že porušenie právneho predpisu 
spočívalo v nedbanlivosti zamestnancov sankcionovaného subjektu, pričom žalobca vykonal 
všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie prítomnosti zamestnanca predávajúceho 
pyrotechniku ako aj opatrenia na informovanie spotrebiteľa v prípade neprítomnosti týchto 
zamestnancov a tiež z dôvodu absencie akéhokoľvek škodlivého následku na zdraví alebo 
majetku spotrebiteľov, bez pochyby aj v dôsledku opatrení vykonaných žalobcom minimálna 
škodlivosť v následku protiprávneho konania. Na záver žalobca v žalobe namietal, že 
z napadnutých rozhodnutí nie je zrejmé, akými úvahami bol správny orgán pri hodnotení 
dôkazov pri ukladaní sankcie a pri použití správnych predpisov vedený. Pokiaľ prvostupňový 
orgán pri ukladaní sankcie prihliada iba na domnelý následok a charakter, resp. intenzitu 
protiprávneho konania, nepostupoval v súlade s ust. § 24 ods. 1 a ods. 6 zákona o ochrane 
spotrebiteľov, odvolací orgán sa vo svojom rozhodnutí nevysporiadal s námietkami 
uvedenými v odvolaní, pokiaľ ide o výšku uloženej pokuty. Ničím nezdôvodnil, prečo výška 
pokuty bola žalobcovi uložená práve v sume 1.000.000,- Sk, len všeobecne uviedol, že ide 
o porušenie povinností ustanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktoré nemožno 
považovať za menej závažné a z ktorého vyplýva nebezpečenstvo pre spotrebiteľov. 
Nereagoval tak na obranu žalobcu, ktorý v odvolaní tvrdil, že škodlivý následok nenastal a 
výšku pokuty považoval preto za neprimeranú. Pretože sa správny orgán nevysporiadal so 
všetkými skutočnosťami uplatnenými v odvolaní, je to dôvodom, aby súd zrušil takéto 
rozhodnutie z dôvodu jeho nepreskúmatel’nosti pre nedostatok dôkazov. Žalobca uviedol, že 
aj keď je výška pokuty výsledkom správneho uváženia, neznamená to, že správny orgán 
môže postupovať ľubovoľne. Je jeho povinnosťou zaoberať sa všetkými hľadiskami, ktoré 
zákon ako predpoklad úvahy vymedzuje, zadovážiť si potrebné dôkazy, vyvodiť z nich 
skutkové zistenia a právne závery a až potom na základe zákonom povoleného správneho 
uváženia pri rešpektovaní v zmysle a účelov zákona a hraníc, ktoré vymedzuje, dospieť pri 
dodržaní zásad logického uvažovania k určeniu výšky pokuty.  

 
Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k žalobe zo dňa 14.10.2005 uviedol, že 

kontrolou dňa 12.12.2004 v prevádzkovej jednotke navrhovateľa bolo zistené, že pri predaji 
pyrotechnických výrobkov nebol v čase kontroly trvale prítomný predavač. Dňa 14.12.2004 
bolo inšpektormi SOI zistené, že pri predaji pyrotechnických predmetom opätovne nebol  
 



2S 259/05-50 
4 

 
prítomný predavač, ktorý je povinný kupujúceho upozorniť na dodržiavanie návodu na 
používanie. Na základe zisteného skutkového stavu vydal Inšpektorát SOI v Nitre pre 
Nitriansky kraj v predmetnom správnom konaní rozhodnutie, v ktorom uložil pokutu 
žalobcovi vo výške 1.000.000,- Sk. K námietkam žalobcu, ktoré boli obsiahnuté v žalobe 
týkajúce sa subjektu oprávneného ukladať pokuty uviedol, že ich pokladá za neopodstatnené, 
nakoľko podľa § 3 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. je Slovenská obchodná inšpekcia orgánom 
štátnej správy. Člení sa na Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a jemu 
podriadené inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie, pričom podľa § 3 ods. 4 tohto 
zákona je "Inšpektorát" v správnom konaní orgánom prvého stupňa. Podľa § 8 ods. 2 
citovaného zákona o odvolaní proti rozhodnutiu inšpektorátu rozhoduje ústredný inšpektorát. 
Žalobca ďalej uviedol, že za dodržiavanie povinností ustanovených v zákone o ochrane 
spotrebiteľa nesie účastník konania ako predávajúci v zmysle citovaného zákona objektívnu 
zodpovednosť. Znamená to, že jeho zodpovednosť existuje bez ohľadu na druh zavinenia, 
zodpovedá za protiprávny následok, ktorý bol v danom prípade presne a spoľahlivo zistený, 
keďže v inšpekčnom zázname zo dňa 12.12.2004 a 14.12.2004 nebol popretý zistený 
skutkový stav a vo vysvet1ivkách je uvedené vyjadrenie zodpovedného vedúceho, že 
neprítomnosť predavačov bola zapríčinená požiadavkami zo strany zákazníka, resp. 
preberaním tovaru z centrálneho skladu, ktorý si vyžaduje detailnú a osobnú kontrolu.  

 
Žalovaný uviedol, že umožnil zodpovednému zamestnancovi OD Kaufland vyjadriť 

sa v závere k inšpekčnému záznamu. V oznámení o začatí správneho konania poučil 
účastníka konania o jeho práve vyjadriť sa k zisteným nedostatkom do 5 dní odo dňa 
doručenia jeho oznámenia. Keďže účastník konania ku dňu vydania rozhodnutia svoje 
procesné právo nevyužil, podkladom pre vydanie rozhodnutia bol kontrolou zistený skutkový 
stav. A z tohto dôvodu dospel k záveru, že z hľadiska zistenia skutkového stavu nebolo 
potrebné vypočuť pracovníka predmetnej prevádzky, nakoľko skutkový stav bol správnym 
orgánom prvého stupňa presne a spoľahlivo zistený.  

 
Žalovaný sa vyjadril aj k uloženiu pokuty tak, že považuje názor žalobcu obsiahnutý 

v žalobe o tom, že stanovenie pokuty za dve na sebe nezávislé porušenia, ako to bolo 
v prípade napadnutého rozhodnutia nie je odôvodnené, pretože ak pokutou sankcionuje 
jednotlivé osobitné porušenia právneho predpisu, zastáva názor, že ide o identický nedostatok 
a jedná sa o porušenie jedného právneho predpisu. Zo samotného znenia zákona o ochrane 
spotrebiteľa nevyplýva, že by zákon v takomto prípade vyžadoval uloženie samostatných 
pokút. Odvolací orgán odôvodnil uloženú pokutu ako opakovane zistený nedostatok počas 
krátkej doby, keďže predaj pyrotechnických predmetov nebol zabezpečený riadne a 
bezpečným spôsobom napriek tomu, že žalobca prijal dobrovoľné odstránenie uvedeného 
nedostatku.  

Žalovaný považuje námietky žalobcu o uložení neúmerne vysokej pokuty za 
neodôvodnené, nemajúce právnu oporu v zákone a za právne irelevantné. Kontrolný orgán 
postupoval v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a správny orgán správne zistil skutkový 
stav a vyvodil právny záver v tom zmysle, že kontrolovaný subjekt porušil uvedený právny 
predpis. Na základe tohto zistenia mu bola uložená pokuta, ktorú považuje žalovaný za 
primeranú k zistenému porušeniu zákona a rozsahu dopadu na spotrebiteľa s prihliadnutím na 
šírku obchodných aktivít dotknutého subjektu.  

 
Žalovaný vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby súd žalobu zamietol.  
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Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie podľa § 244 a 

nasl. O.s.p. preskúmal podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. napadnuté 
rozhodnutie a konanie, ktoré mu predchádzalo, v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe a 
dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom.  

 
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných 

prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, 
menia alebo zrušujú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj 
rozhodnutia, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť dotknuté.  

 
Úlohou súdu bolo v predmetnej veci preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného 

vo veci uloženia pokuty žalobcovi za porušenie povinnosti podľa § 24 ods. l zákona 
o ochrane spotrebiteľa v spojení s § 5 zákona.  

 
Je nepochybné, že na uvedené konanie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa sa 

vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.  

Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických 
osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností (§ 3 ods. 1 zákona č. 138/2004 Z. z. úplné 
znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - správny poriadok, ďalej len správny 
poriadok).  

 
Podľa odseku 2 § 63 citovaného zákona správne orgány sú povinné postupovať 

v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami, ktorých sa konanie 
týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa 
vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť' svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným 
osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a 
poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.  

 
Zakotvená zásada zákonnosti vyjadruje požiadavku, aby správne orgány v konaní pri 

vydávaní rozhodnutia dodržali procesné predpisy ako aj iné hmotnoprávne predpisy, ktoré sa 
vzťahujú na prejednávanú vec.  

 
V súlade s § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byt' v súlade so zákonmi a 

ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo 
spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.  

 
Správny poriadok odvolacie konanie podrobne neupravuje. Správne konanie od jeho 

začatia až do doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu tvorí jeden celok. Ustanovenia 
správneho poriadku vzťahujúce sa na vydanie prvostupňového administratívneho rozhodnutia 
majú všeobecnú platnosť a vzťahujú sa aj na odvolacie konanie.  

 
Podľa § 47 ods. 2 správneho poriadku výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením 

ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie 
o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania  
 



2S 259/05-50 
6 

 
povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byt' kratšia než 
ustanovuje osobitný zákon.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len zákon) za porušenie 

povinnosti ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu 
predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 
pokutu až do výšky 2.000.000,-Sk. Za opakované porušenie povinnosti v priebehu jedného 
roka možno ukladať pokutu až do výšky 5.000.000,- Sk. Podľa § 24 ods. 6 zákona pri určení 
výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci, spôsob, 
dĺžku trvania a následky porušenia povinnosti a mieru zavinenia.  

 
Podľa § 5 zákona je predávajúci povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.  
 
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu je 

Slovenská obchodná inšpekcia orgánom štátnej správy. Člení sa na Ústredný inšpektorát 
obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave a jemu podriadené inšpektoráty Slovenskej 
obchodnej inšpekcie.  

 
Podľa § 3 ods. 4 citovaného zákona je inšpektorát v správnom konaní orgánom 

prvého stupňa.  
 
Podľa § 8 ods. 2 citovaného zákona v odvolaní proti rozhodnutiu inšpektorátu 

rozhoduje ústredný inšpektorát.  
 
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská obchodná 
inšpekcia kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.  

 
Podľa § 4 ods. 2 Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u 

fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich alebo dodávajúcich výrobky na vnútorný 
trh alebo poskytujúcich služby (ďalej len "kontrolované osoby")  

a) zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa ods. 1,  
b) vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá  

ochránené opatrenia na ich odstránenie,  
c) kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,  
d) zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,  
e) informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí 

predajom nebezpečných výrobkov,  
f) využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov,  
g) ukladá pokuty.  
 
Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. kontrolovaná osoba je povinná v určenej 

lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia 
na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.  
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Podľa § 8 ods. I vyhlášky Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch 

č. 536/1991 Zb. sa na predaj pyrotechnických predmetov vzťahujú osobitné predpisy - napr. 
občiansky zákonník, zákon o živnostenskom podnikaní, obchodný zákonník.  

 
Podľa § 8 ods. 2 citovanej vyhlášky, predávať pyrotechnické predmety tried II. a III. a 

podtríedy TI môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, stre1majstra alebo odpaľovača 
ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu 
uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len "predavač") v organizácii poverenej 
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.  

 
Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 Zb. je predavač povinný pri predaji 

pyrotechnických predmetov uvedených v ods. 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu 
na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie.  

 
Krajský súd v Bratislave po preskúmaní napadnutého rozhodnutia ako aj 

prvostupňového rozhodnutia správneho orgánu dospel k záveru, že je potrebné v danom 
prípade aplikovať ustanovenie § 250j ods. 1 O.s.p., podľa ktorého súd vysloví rozsudkom, že 
sa žaloba zamieta, ak po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a 
z dôvodov uvedených v žalobe dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu 
v medziach žaloby sú v súlade so zákonom.  

 
Krajský súd v Bratislave z pripojeného administratívneho spisu zistil, že dňa 

12.12.2004 bola vykonaná inšpektormi SOI kontrola v prevádzkovej jednotke Kaufland 
Slovenskej republiky v. o. s., Nové Zámky na Športovej ulici 1. Pri kontrole predaja 
pyrotechnických predmetov bolo inšpektormi zistené, že v čase kontroly boli predávané 
pyrotechnické predmety len triedy II., pričom predaj pyrotechnických predmetov bol 
zabezpečený samoobslužným spôsobom, bez prítomnosti kvalifikovaného predavača, bez 
upozornenia na dodržiavanie návodu. Počas kontroly vedúci prevádzky OD Kaufland pán 
Hlavatý zabezpečil prítomnosť predavač a pyrotechnických predmetov pána Zoltána Szaba 
v oddelení pyrotechnických predmetov, ktorého zároveň poveril stálou službou pri predajnom 
regáli pyrotechnických predmetov. S obsahom inšpekčného záznamu bol oboznámený vedúci 
prevádzky žalovaného pán Hlavatý, záznamu porozumel a podal nasledujúce vysvetlenie: 
"Zavolal som pána Szaba na pracovisko, ktorý sa bude striedať pri regáli so zábavnou 
pyrotechnikou s kolegyňou." Zároveň uviedol, že bude informovať nadriadených o kontrole.  

 
Z priloženého inšpekčného záznamu zo dňa 14.12.2004 súd zistil, že bola vykonaná 

inšpektormi SOI v predmetnej prevádzke kontrola na dodržiavanie dobrovoľných opatrení 
uložených a dohodnutých pri kontrole inšpektorov SOI v predmetnej prevádzke dňa 
12.12.2004 v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Pri kontrole bol prítomný pán Takáč, 
pracovník žalobcu. Zo záznamu vyplýva, že predaj pyrotechniky sa uskutočňuje 
samoobslužným spôsobom. Pri kontrole dňa 12.12.2004 sa v oddelení pyrotechniky 
nenachádzal predavač s kvalifikáciou predavača pyrotechnických Výrobkov. V čase kontroly 
dňa 14.12.2004 sa opätovne nenachádzal v oddelení pyrotechniky predavač s kvalifikáciou. 
Na regáli je tabuľka s uvedením mena zodpovedného predavača - pán Zoltán Szabó, ktorý 
však nebol prítomný v oddelení pyrotechnických výrobkov. V inšpekčnom zázname je 
konštatované, že neboli splnené dobrovoľné opatrenia. S obsahom inšpekčného záznamu zo  
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dňa 14.12.2004 bol oboznámený pán Takáč, pracovník žalobcu, ktorý sa k tomu ďalej 
vyjadril takto: "Upozornil som povereného, zodpovedného a kvalifikovaného pracovníka 
pána Szabá na danú skutočnosť a menovaný svoju neprítomnosť odôvodnil inými 
požiadavkami zo strany zákazníka, resp. preberaním tovaru z centrálneho skladu, ktoré si 
vyžaduje detailnú a osobnú kontrolu. V prevádzkarni sa ďalší kvalifikovaný pracovník 
nenachádzal".  

 
Súd konštatuj e, že z inšpekčného záznamu vyplýva, že bol uložený záväzný pokyn 

oboznámiť nadriadenú organizáciu s výsledkom kontroly do dvoch dní, ďalej plniť dohodnuté 
dobrovoľné opatrenia uložené pri kontrole zo strany SOI dňa 12.12.2004 s termínom  
ihneď a predávajúci trvale zabezpečí prítomnosť zodpovedného pracovníka pri predaji 
pyrotechnických výrobkov. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre 
Nitriansky kraj dňa 20.12.2004 vydal Oznámenie o začatí správneho konania z dôvodu 
vykonaných kontrol v prevádzke žalobcu v Nových Zámkoch, Športová č. l v dňoch 
12.12.2004 a 14.12.2004. Uvedené oznámenie bolo doručené žalobcovi dňa 27.12.2004. 
Následne bolo opravené úradnou opravou zo dňa 24.01.2005, ktorá bola žalobcovi doručená 
dňa 27.01.2005.  

 
Dňa 14.02.2005 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky 

kraj vydal rozhodnutie v ktorom uložil žalobcovi pokutu vo výške 1.000.000,- Sk, nakoľko 
sa žalobca nevyjadril k zisteným nedostatkom obsiahnutým v oznámení o začatí správneho 
konania ani k úradnej oprave oznámenia o začatí konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil tak, 
že žalobca porušil povinnosť, ktorá mu vyplýva z § 5 zákona o ochrane spotrebiteľov, 
pretože nezabezpečil predaj výrobkov spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné 
vykonávanie, nakoľko v čase kontroly dňa 14.12.2004 bolo zistené, že predaj 
pyrotechnických predmetov nebol zabezpečený kvalifikovanou osobou. Proti predmetnému 
rozhodnutiu podal žalobca dňa 08.03.2005 odvolanie. Žalovaný rozhodnutím zo dňa 
16.06.2005 odvolanie zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.  

 
Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že v čase vykonanej kontroly dňa 

12.12.2004 a 14.12.2004 predavač pán Szabó, ktorý úspešne absolvoval školenie podľa 
osnovy a rozsahu vedenom vo vyhláške č. 536/1991 Zb., nebol prítomný pri pulte 
s pyrotechnikou. v § 8 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch je 
stanovená povinnosť predavača pri predaji upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na 
používanie a na požiadanie podať vysvetlenie. Z § 8 vyhlášky však podľa názoru súdu 
jednoznačne nevyplýva povinnosť predavača pri predaji pyrotechnických výrobkov 
upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu ústne. Súd z vyššie uvedeného dôvodu preto 
pripúšťa možnosť, že predávajúci by sa mohol oprávnene domnievať, že povinnosť 
predavača upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie môže byť splnená aj 
tak, že pri predaji pyrotechnických výrobkov predavač umiestni v regáli s pyrotechnikou 
zreteľnú písomnú informáciu - oznam s upozornením pre kupujúcich na dodržiavanie 
návodu na používanie s možnosťou, že v prípade záujmu o bližšie informácie má možnosť 
obrátiť sa na kvalifikovaného predavač a, ktorý kupujúcemu na požiadanie podá vysvetlenie. 
Súd ale konštatuje, že v danom prípade oznam s takýmto textom alebo obdobným znením sa 
v prevádzke žalobcu nenachádzal. Nachádzal sa tam len oznam s menom pracovníka pán 
Szabó, ktorý je zodpovedný za predaj pyrotechnických výrobkov. Na základe uvedeného  
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dospel teda súd k názoru, že síce z vyhlášky č. 536/1991 Zb. jednoznačne nevyplýva spôsob 
a forma, akým má upozorniť predavač kupujúceho na dodržanie návodu na používanie, teda 
povinnosti predávajúceho (predavača) v tejto súvislosti zákonodarca neupravil jednoznačne 
a presne tak, aby neprichádzal do úvahy ich rôzny výklad. Je teda možné predpokladať, že 
bude možná tak ústna ako aj písomná forma upozornenia. Napriek tomu, že takýto výklad 
citovanej vyhlášky je možný a nie je v priamom rozpore s textom tejto právnej normy, je súd 
toho názoru, že zo strany žalobcu došlo pri predaji pyrotechnických výrobkov vyššie 
opísaným spôsobom k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z § 5 zákona o ochrane 
spotrebiteľa, nakoľko ani pri zohľadnení možnosti rôznej interpretácie citovanej vyhlášky si 
žalobca povinnosť upozorniť kupujúcich na dodržiavanie návodu nesplnil žiadnym 
z uvedených spôsobov. Žalobca vo svojej prevádzke v Nových Zámkoch nesplnil prijaté 
dobrovoľné opatrenie zo dňa 12.12.2004, že zabezpečí trvalú prítomnosť predavač a pána 
Szabá pri regáli so zábavnou pyrotechnikou, ktorý sa bude striedať so svojou kolegyňou, 
pretože už pri kontrole o 2 dni dňa 14.12.2004 bolo opakovane inšpektormi žalovaného 
zistené, že žiaden z predavačov a teda ani kvalifikovaný predavač sa pri regáli 
s pyrotechnickými výrobkami v čase kontroly nezdržiaval. Rovnako sa tam nenachádzala ani 
zreteľná informácia pre kupujúcich.  

 
Krajský súd v Bratislave dospel v danom prípade k názoru, že nepresnosť vo 

vyhláške zakotvených pojmov samotných alebo nejasnosti ich možného výkladu síce 
nemôžu ísť na ujmu predávajúceho ale skutkový stav tak, ako je uvedený v inšpekčnom 
zázname dostatočne preukazuje, že žalobca sa v danom prípade nevysporiadal 
s povinnosťami stanovenými vyhláškou žiadnym z možných spôsobov jej výkladu a teda 
nezabezpečil predaj pyrotechnických predmetov spôsobom, ktorý by zohľadňoval špecifiká 
tohto druhu predávaného tovaru v porovnaní s tovarom bežnej spotreby.  

 
Ak by zákonodarca uvažoval o takom spôsobe predaja pyrotechnických výrobkov, 

ktorý by sa v podstate ničím nelíšil od predaja ostatného tovaru, nebol by v osobitnom 
právnom predpise špeciálne upravil podmienky tohto predaja. Aj keď samotný text § 8 ods. 
3 vyhlášky pripúšťa rôzne spôsoby výkladu, povinnosti predavača pri predaji upozorniť 
kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie, bolo 
preukázané, že žalobca si túto povinnosť preukázateľne nesplnil, čím porušil § 5 zákona 
o ochrane spotrebiteľa.  

 
V tomto smere sa súd stotožnil s názorom žalovaného, že zo strany žalobcu došlo pri 

predaji pyrotechnických výrobkov vyššie opísaným spôsobom k porušeniu povinnosti 
vyplývajúcej z § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá ukladá predávajúcemu zabezpečiť 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné 
vykonávanie.  

 
Súd je názoru, že účel predmetnej vyhlášky zrejme smeroval k tomu, aby predaj 

pyrotechnických výrobkov nebol vykonávaný samoobslužným spôsobom, aj keď samotné 
znenie vyhlášky zákaz takéhoto predaja nestanovuje, resp. neprikazuje predaj cez pult. 
Napriek tomu by bolo podľa názoru súdu potrebné v záujme bezpečnosti pri následnej 
manipulácii s predmetným tovarom takýto predaj realizovať cez pult, bez možnosti voľného 
prístupu, za prítomnosti predavača s požadovanou kvalifikáciou, ktorý by kupujúcemu podal 
na požiadanie ďalšie potrebné vysvetlenia.  
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Podľa § 24 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri určení výšky pokuty sa prihliada 

na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.  
 
Ak zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá správnemu orgánu pri uložení pokuty 

prihliadnuť na charakter protiprávneho konania kontrolovaného subjektu, ako aj na rozsah 
následkov jeho konania, potom správny orgán musí zdôvodniť nielen v čom bol porušený 
zákon, ale musí zdôvodniť aj výšku uloženej pokuty. Zákon totiž umožňuje správnemu 
orgánu uložiť pokutu v pomerne širokom rozsahu a výška uloženej pokuty závisí síce od 
subjektívneho hľadiska správneho orgánu, ale s prihliadnutím na charakter porušenia 
právneho predpisu, jeho následky, prípadne výšku spôsobenej škody nielen materiálnej ale aj 
morálnej. Tieto skutočnosti musí správny orgán vo svojom rozhodnutí uviesť.  

 
V posudzovanej veci žalovaný správny orgán rozsah uloženej sankcie náležite 

odôvodnil v intenciách ustanovenia § 24 ods. l zákona, pričom sa vysporiadal so všetkými 
okolnosťami podstatnými pre posúdenie závažnosti zisteného konania žalobcu.  

 
Podľa názoru súdu z pripojeného administratívneho spisu vyplýva, že žalovaný ako aj 

prvostupňový správny orgán splnili svoju povinnosť, ktorá im vyplýva z § 3 ods. 1, 2 
správneho poriadku, keď postupovali v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, 
zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, pretože v oboch prípadoch 
pri spisovaní inšpekčného záznamu bol prítomný vedúci predajne, resp. vedúci oddelenia, 
ktorí mali oprávnenie vyjadriť sa k záznamu hneď na mieste. Rovnako túto možnosť mal 
žalobca po doručení oznámenia o začatí správneho konania zo dňa 20.12.2004, resp. po 
doručení úradnej opravy oznámenia o začatí správneho konania. Súd je preto názoru, že 
žalovaný ani prvostupňový správny orgán svoje povinnosti v tomto smere neporušili. 
Žalobca mal dostatočný časový priestor vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a uplatniť 
svoje návrhy. Súd sa stotožnil s vyjadrením správnych orgánov, že v danom prípade nebolo 
potrebné už vypočuť vedúceho kontrolovanej prevádzky pána Hlavatého, nakoľko takýto 
návrh zo strany žalobcu nebol predložený a aj vzhľadom k tomu, že vedúci prevádzky pán 
Hlavatý bol prítomný osobne počas prvej kontroly v prevádzke žalobcu dňa 12.12.2004. 
Podľa názoru súdu, z napadnutých správnych rozhodnutí žalovaného ako aj prvostupňového 
rozhodnutia vyplýva, že v danom prípade bola pokuta uložená za porušenie povinnosti za 
kontrolu vykonanú v predajni žalobcu dňa 14.12.2004, nakoľko kontrola vykonaná dňa 
12.12.2004 bola ukončená prijatím dobrovoľného opatrenia.  

 
Súd v danom prípade konštatuje, že nebolo možné postupovať v zmysle rozhodnutia 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R 27/1996, nakoľko v danom prípade bolo zistené 
jedno nezávislé porušenie povinnosti ustanovenej zákonom o ochrane spotrebiteľa, avšak 
v tomto prípade prišlo k opakovanému porušeniu tej istej povinnosti. Z tohto dôvodu je súd 
názoru, že v danom prípade nejde o vadu rozhodnutia, ktorá spôsobuje jeho 
nepreskúmateľnosť, nakoľko v danom prípade neboli zistené dve na sebe nezávislé porušenia 
povinností ustanovených zákonom o ochrane spotrebiteľa, tak ako to predpokladá citovaný 
rozsudok Najvyššieho súdu SR, z toho len u jednej sa predpokladalo, že ide o opakované 
porušenie povinnosti, čo v danom prípade nebolo naplnené. Z tohto dôvodu považuje súd 
napadnuté rozhodnutie za preskúmateľné. Podľa názoru súdu, v napadnutom rozhodnutí 
žalovaný riadne zdôvodnil uloženie pokuty tým, že dňa 14.12.2004 bola opätovne zistená  
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neprítomnosť predavača pri predaji predmetných pyrotechnických výrobkov. Opakované 
zistené nedostatky nemožno považovať za zanedbateľné alebo za menej závažné, keďže bolo 
zistené, že žalobca predaj pyrotechnických výrobkov nezabezpečil riadnym a bezpečným 
spôsobom, a to aj napriek tomu, že prijal dobrovoľné opatrenie dňa 12.12.2004. V danom 
prípade bolo teda porušené právo spotrebiteľa zabezpečiť právo na bezpečné podmienky pri 
predaji tovaru. Súd je rovnakého názoru ako správny orgán, že pokuta bola v tomto prípade 
uložená odôvodnene, pričom opakovane zdôrazňuje, že v danom prípade žalobca sám počas 
kontroly dňa 12.12.2004 prijal dobrovoľné opatrenie, ktoré však nedodržal, nezabezpečil 
prítomnosť predavač a pri predaji pyrotechnických výrobkov, rovnako nezabezpečil ani 
vyvesenie oznamu s adekvátnym textom a poučením v zmysle § 8 ods. 3 citovanej vyhlášky. 
Tvrdenie žalobcu, že kvalifikovaný predavač v čase kontroly nebol pri predmetnom regáli 
z dôvodu, že preberal tovar z centrálneho skladu, resp. zaoberal sa požiadavkami iných 
zákazníkov, je irelevantné, nakoľko v čase svojej neprítomnosti mohol poveriť iného 
predavača bez kvalifikácie, aby sa zdržiaval pri predmetnom regáli so zábavnou 
pyrotechnikou alebo aby pripevnil na predmetný regál adekvátny oznam, čo však vykonané 
nebolo.  

 
Súdu je známe z jeho rozhodovacej činnosti, že výšku uloženej pokuty možno 

považovať za primeranú, nakoľko aj z rozhodnutia tunajšieho súdu vo veci 2S 207/05 
v skutkovo obdobnej veci bolo zistené, že pokuta bola uložená vo výške 1.000.000,- Sk pre 
porušenie ustanovenia § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Pokuta bola uložená za porušenie 
rovnakej povinnosti, avšak už pri prvom porušení povinnosti, nakoľko povinná osoba 
nezabezpečila predaj pyrotechniky riadnym spôsobom a neprijala ani dobrovoľné opatrenie 
na mieste tak, ako to bolo v tomto prípade. Žalobca síce dobrovoľné opatrenie prijal, ale jeho 
obsah už nerealizoval a to minimálne v čase opakovanej kontroly dňa 14.12.2004.  

 
S poukazom na uvedené dospel súd k záveru, že postup žalovaného správneho orgánu 

a napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom a preto žalobu podľa § 250j ods. 
1 O.s.p. v celom rozsahu zamietol.  

 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. tak, že neúspešnému 

žalobcovi právo na náhradu trov nepriznal.  
 
 
 

Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, 
na Krajský súd v Bratislave, písomne, vo dvoch rovnopisoch.  
 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitosti ach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, 
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ 
domáha.  
 
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania, môže odvolateľ 
rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.  

 
V Bratislave, dňa 22.11.2006  
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Edity Bakošovej a 

členov JUDr. Anny Peťovskej a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej veci žalobcu: 
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta č. 41/A, Bratislava, Zast. 
advokátom: JUDr. Vladimír Kán, nám. Martina Benku č. 9, Bratislava, proti žalovanému: 
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so 
sídlom v Bratislave, Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného č. P/656/2/2004 zo dňa l. júla 2005, takto  

 
r o z h o d o l: 

 
Súd žalobu z a m i et a.  
 
Žalobcovi nepriznáva náhradu trov konania.  
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 
Žalovaný správny orgán napadnutým rozhodnutím č. P/656/2/2004 zo dňa 1.7.2005 

rozhodol ako odvolací orgán o odvolaní žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu 
vydanému Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trnave pre Trnavský kraj  
č. P/656/2/2004 zo dňa 21.3.2005 tak, že odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie 
prvostupňového správneho orgánu potvrdil.  

 
Prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 1.000.000,- Sk 

pre porušenie ust. § 5 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov, spočívajúce v nedodržaní povinnosti predávajúceho zabezpečiť predaj 
pyrotechnických výrobkov spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné vykonávanie, 
keďže ich predaj nebol zabezpečený kvalifikovanou osobou, pretože v čase predaja týchto 
výrobkov v priestoroch ich predaja nebol opakovane prítomný predavač s kvalifikáciou na ich 
predaj a spotrebiteľ nebol upozornený na dodržiavanie návodu na ich používanie .  

 
V odôvodnení napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol, že kontrolou bolo presne a 

spoľahlivo zistené, že boli spotrebiteľovi v kontrolnom nákupe predané pyrotechnické 
predmety triedy II. a III., pri predaji ktorých neboli zabezpečené podmienky predaja 
pyrotechnických predmetov ustanovené vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch. 
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Pyrotechnické predmety boli voľne vystavené v ponuke pre spotrebiteľa a boli predávané 
samoobslužným spôsobom. Zistený nedostatok nemožno považovať za zanedbateľný alebo 
menej závažný, keďže bolo zistené, že pyrotechnické predmety boli predávané bez 
prítomnosti preškoleného predavača, ktorý by upozorňoval na dodržiavanie návodu na 
použitie a na požiadanie podal vysvetlenie. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie 
práva spotrebiteľa na bezpečné podmienky predaja. Pokuta uložená prvostupňovým správnym 
orgánom tak bola odôvodnená, uložená v adekvátnej výške a nebol zistený dôvod na jej 
zníženie, či zrušenie a očakáva sa od nej represívny aj preventívny účinok.  

 
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia 

žalovaného s návrhom na jeho zrušenie a vrátenie správnemu orgánu na ďalšie konanie 
z dôvodu, že práva a povinnosti účastníkom konania môže ukladať len správny orgán určený 
zákonom a majúci právnu subjektivitu, pričom Inšpektorát SOI ani Ústredný inšpektorát SOI 
nie sú správnymi orgánmi majúcimi právnu subjektivitu, že rozhodnutie vydal správny orgán 
na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu a výška pokuty nebola dostatočne 
zdôvodnená, a z odôvodnenia nie je možné zistiť, akými úvahami správny orgán pri hodnotení 
dôkazov a pri stanovení výšky pokuty bol vedený. Správny orgán mal uložiť pokutu 
v minimálnej výške z dôvodu, že porušenie právneho predpisu bolo len krátkodobé, dotklo sa 
tak minimálneho počtu spotrebiteľov, spôsob porušenia právneho predpisu bol dôsledkom 
nedbanlivostného správania sa zamestnancov a absentoval akýkoľvek škodlivý následok na 
zdraví alebo majetku spotrebiteľov. Z týchto dôvodov žiadal zrušiť aj rozhodnutie 
prvostupňového správneho orgánu zo dňa 21.3.2005 č. P/656/2/2004.  

 
Žalovaný navrhol žalobu žalobcu ako nedôvodnú zamietnuť, pretože námietky žalobcu 

sú nedôvodné, nemajú právnu oporu v zákone a sú právne irelevantné. Kontrolný orgán 
postupoval v zmysle zákona č. 634/1992 Zb. a správny orgán správne zistil skutkový stav a 
vyvodil ten záver, že kontrolovaný subjekt porušil uvedený právny predpis. Na základe tohto 
zistenia bola uložená pokuta, ktorú považuje za primeranú k zistenému porušeniu zákona a 
rozsahu dopadu na spotrebiteľa, s prihliadnutím na šírku obchodných aktivít dotknutého 
subjektu. Námietky žalobcu týkajúce sa subjektu oprávneného ukladať pokuty považuje za 
nepodstatné s poukazom na § 3 ods. 2, 4 zák. Č. 128/2002 Z.z. a § 58 ods. l zák. Č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (ďalej len "SP"). Pokiaľ ide o výšku pokuty, táto je závislá na úvahe 
prvostupňového správneho orgánu, ktorý vychádzal z charakteru zisteného skutkového stavu 
a v rozhodnutí sa kvalifikovane vysporiadal so všetkými skutočnosťami odôvodňujúcimi jej 
výšku, pričom výška pokuty bola stanovená s prihliadnutím na skutočnosť, že sa jednalo o 
opakované porušenie povinnosti. Bolo prihliadnuté aj na charakter výrobkov ako výrobkov, 
ktoré svojimi vlastnosťami predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu.  

Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie podľa § 244 a 
nasl.  

O.s.p., preskúmal podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. napadnuté 
rozhodnutie a konanie mu predchádzajúce a to v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe (§ 249 
ods. 2 O.s.p.), bez pojednávania podľa § 250f O.s.p., a dospel k záveru, že napadnuté 
rozhodnutie je v súlade so zákonom a preto žaloba nie je dôvodná.  

 
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných 

prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú,  
 



8 Sžo 24/2007 
3 

 
menia alebo zrušujú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj 
rozhodnutia, ktorými práva a zákonom chránené záujmy týchto osôb môžu byť dotknuté.  

 
Úlohou súdu v predmetnej veci bolo preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného vo 

veci uloženia pokuty žalobcovi za porušenie povinnosti podľa § 24 ods. l v spojení s § 5 zák. 
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Na uvedené konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní.  

 
Podľa § 3 ods. 1 SP, správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými 

právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy 
fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.  

 
Zakotvená zásada zákonnosti vyjadruje požiadavku, aby správne orgány v konaní pri 

vydávaní rozhodnutia dodržiavali procesné predpisy, ako aj iné hmotnoprávne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na prejednávanú vec.  

 
Podľa § 46 SP, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi 

predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.  

 
Správny poriadok odvolacie konanie podrobne neupravuje. Správne konanie od jeho 

začatia až do doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu tvorí jeden celok. Ustanovenia 
správneho poriadku vzťahujúce sa na vydanie prvostup1'íového administratívneho 
rozhodnutia majú všeobecnú platnosť a vzťahujú sa aj na odvolacie konanie.  

 
Podľa § 47 ods. 2 SP, výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia 

právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť 
trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povim10sť na plnenie, 
správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia než ustanovuje osobitný zákon.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb., za porušenie povinnosti ustanovenej týmto 

zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, výrobcovi alebo 
dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 2.000.000,- Sk. Za 
opakované porušenie povinností v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky 
5.000.000,- Sk.  

 
Podľa ods. 6 cit. ust., pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 

protiprávneho konania, závažnosť veci, spôsob, dĺžku trvania a následky porušenia povinnosti 
mieru zavinenia.  

 
Podľa § 5 zák. č. 634/1992 Zb., je predávajúci povinný predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.  
 
Podľa § 4 ods. 1 zák. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská obchodná 
inšpekcia kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.  
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Podľa ods. 2 cit. ust., Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u 
fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich alebo dodávajúcich výrobky na vnútorný 
trh alebo poskytujúcich služby (ďalej len "kontrolované osoby")  

a/zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa ods. 1,  
b/ vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá ochranné 

opatrenia na ich odstránenie,  
c/ kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,  
d/ zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,  
e/ informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom 

nebezpečných výrobkov  
f/využíva poznatky iných orgánov a podnety 

spotrebiteľov,  
g/ ukladá pokuty.  
 
Podľa § 7 ods. 3 cit. zákona, kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť 

zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich 
odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.  

 
Podľa § 8 ods. 1 vyhl. č. 536/1991 Zb., sa na predaj pyrotechnických predmetov 

vzťahujú osobitné predpisy (občiansky zákonník, zákon o ,živnostenskom podnikaní, 
obchodný zákonník).  

 
Podľa § 8 ods. 2 cit. vyhl., predávať pyrotechnické predmety tried II. a III. a podtriedy 

TI môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechniky, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov 
alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu uvedenom 
v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len "predavač") v organizácii poverenej Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky.  

 
Napokon podľa § 8 ods. 3 cit. vyhl., je predavač povinný pri predaji pyrotechnických 

predmetov uvedených v ods. 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na 
požiadanie podať vysvetlenie.  

 
Z pripojeného administratívneho spisu žalovaného súd zistil, že dňa 15.12.2004 a 

následne dňa 17.12.2004 bola vykonaná inšpektormi SOI kontrola v prevádzkovej jednotke 
KAUFLAND, Nitrianska ul., Hlohovec. Pri kontrole predaja pyrotechnických predmetov bolo 
inšpektormi zistené v oboch prípadoch vykonávania kontroly, že výrobky boli predávané 
samoobslužným spôsobom a v čase kontroly nebol v tomto oddelení prítomný žiaden 
predavač - dozorujúca osoba, ktorá by upozorňovala kupujúceho na nutnosť dodržiavať určité 
pravidlá pri používaní týchto výrobkov, čo je v rozpore s § 8 vyhl. č. 536/1991 Zb ..  

 
Na základe vykonanej kontroly bol v prevádzkárni žalobcu spísaný dňa 15.12.2004 a 

tiež dňa 17.12.2004 inšpekčný záznam s upozornením, aby kontrolovaný subjekt zabezpečil 
trvale prítomného pracovníka pri predávaných pyrotechnických výrobkoch počas predajnej 
doby.  

 
Oznámením zo dňa 9.2.2005 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Trnave pre  
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Trnavský kraj oznámil žalobcovi začatie správneho konania na základe vykonanej kontroly zo 
dňa 15.12.2004 a 17.12.2004 z dôvodu, že boli zistené predmetné nedostatky. Nakoľko 
žalobca neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy ktoré by ho zbavovali zodpovednosti 
za zistené porušenie povinnosti v lehote mu stanovenej, prvostupňový správny orgán vo 
svojom rozhodnutí zo dňa 21.3.2005 uložil žalobcovi pokutu vo výške 1.000.000,- Sk 
z dôvodu, že žalobca opakovane nedodržal povinnosť, aby pri predaji bol prítomný predavač - 
dozorujúca osoba priamo pri ponúkaných pyrotechnických predmetoch, čím došlo 
k porušeniu povinnosti ustanovenej v § 8 ods. 2 vyhl. č. 536/1991 Zb. a § 5 zák. č. 634/1992 
Zb  Proti tomuto rozhodnutiu podal včas odvolanie žalobca, ktoré žalovaný rozhodnutím zo 
dňa 1.7.2005 zamietol a prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu potvrdil.  

 
Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že v čase vykonávania kontrol sa nenachádzal 

v oddelení s pyrotechnickými výrobkami žiaden predavač, ktorý by upozorňoval kupujúceho 
na dodržiavanie návodu na používanie. v § 8 ods. 3 vyhl. č. 536/1991 Zb., je stanovená 
povinnosť predavača pri predaji upozorniť kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie 
a na požiadanie podať vysvetlenie. l keď v ust. § 8 cit. vyhl. nie je výslovne uvedená 
povinnosť predavača pri predaji pyrotechnických výrobkov upozorniť kupujúceho na 
dodržanie návodu Ústne, vyplýva to z jeho logického výkladu, pretože predavačovi tu 
vyplýva povinnosť "podať vysvetlenie".  

 
Napokon povinnosti zabezpečiť prítomnosť dozorujúcej osoby pri predaji 

pyrotechnických výrobkov si zjavne uvedomoval i žalobca, pretože na tento Účel poskytol 
svojim zamestnancom príslušné školenia a sám poukazuje len na krátkodobosť trvania 
protiprávneho stavu spočívajúceho v neprítomnosti dozorujúcej osoby v oddelení 
s pyrotechnickými výrobkami, pričom takýto stav odôvodňoval nedbanlivostným správaním 
zamestnancov.  

 
Neobstojí potom ani námietka žalobcu tikajúca sa písomných upozornení umiestnených 

v predajni adresovaná spotrebiteľom, na ktorých žalobca upozorňoval na potrebu 
dodržiavania návodov na používanie pyrotechnických predmetov. l keď možno pripustiť, že 
predávajúci s ohľadom na vyššie citované znenie § 8 ods. 3 vyhl. č. 536/1991 Zb. by sa mohol 
domnievať, že povinnosť predavača upozorniť na dodržanie návodu na používanie môže byť 
splnená aj písomným upozornením umiestneným v blízkosti predávaného výrobku, 
v prejednávanej veci nepochybne aj žalobca si bol vedomý svojej povinnosti zabezpečiť aj 
prítomnosť dozorujúcej osoby v oddelení s pyrotechnickými výrobkami, čo vyplýva z jeho 
vyjadrení v predmetnej veci.  

 
S prihliadnutím na tieto skutočnosti dospel súd k názoru, že zo strany žalobcu došlo pri 

predaji pyrotechnických výrobkov v danom prípade k opakovanému porušeniu povinnosti 
vyplývajúcej mu z § 5 zák. č. 634/1992 Zb., nakoľko žalobca si nesplnil povinnosť 
vyplývajúcu mu z vyhl. č. 536/1991 Zb., ktorej Účelom bolo upraviť realizáciu práva štátu 
v oblasti predaja pyrotechnických výrobkov. Účelom osobitnej právnej Úpravy predaja tohto 
druhu tovaru je ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, takže neinformovaním spotrebiteľa 
dostatočným spôsobom o nutnosti dodržiavania návodu na používanie takýchto výrobkov 
môže prísť k ohrozeniu zdravia alebo majetku osoby, ktorá nebola zodpovedným 
pracovníkom na potrebu dodržiavania návodu a spôsobu manipulácie s výrobkom  
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upozornená. Z hľadiska požiadaviek vyhlášky je preto nepostačujúce spotrebiteľa len 
informovať vyvesením tabule s odkazom, kde a kto mu podá ďalšie vysvetlenie a to 
predovšetkým s prihliadnutím na špecifiká predávaného druhu výrobku v porovnaní 
s tovarom bežnej spotreby. Špecifickosť predmetného tovaru sa prejavila i v potrebe upraviť 
spôsob a podmienky jeho predaja v osobitnom právnom predpise. Súd dospel k názoru, že 
účelom predmetnej vyhlášky bolo, aby predaj pyrotechnických výrobkov nebol vykonávaný 
samoobslužným spôsobom, aj keď samotné znenie vyhlášky zákaz takéhoto predaja 
nezakazuje, resp. neprikazuje predaj výlučne upraveným konkrétnym spôsobom. Napriek 
tomu s prihliadnutím na charakter výrobku zákonodarca zjavne považoval, v záujme 
bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa pri následnej manipulácii s predmetným tovarom, za 
potrebné sprísniť podmienky predaja takýchto výrobkov a to zabezpečením prítomnosti 
kvalifikovaného predavača, ktorý by kupujúceho upozornil na potrebu dodržiavania návodu 
na používanie a v prípade potreby podal i ďalšie potrebné vysvetlenie.  

 
Ak potom s prihliadnutím na tieto skutočnosti žalovaný uložil pokutu za opakované 

porušenie vyššie uvedených ustanovení v rozmedzí prípustnej sadzby, bolo potrebné vysloviť, 
že výška pokuty uložená rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu bola primeraná.  

 
Pokiaľ žalobca namietal nezákonnosť napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že toto vydal 

orgán ktorý nebol na takýto úkon oprávnený, je potrebné poukázať na ust. § 3 ods. 2 zák.  
č. 128/2002 Zb., podľa ktorého Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy a 
člení sa na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie a jemu podriadené 
inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie. Inšpektorát je potom podľa § 3 ods. 4 cit. 
zákona v správnom konaní orgánom prvého stupňa a podľa § 58 ods. 1 SP jeho odvolacím 
orgánom je jeho správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa, ktorý rozhoduje o odvolaniach 
proti jeho rozhodnutiam. Námietka žalobcu preto v tomto zmysle nebola dôvodná.  

 
Vychádzajúc zo skutočností vyššie uvedených, postup žalovaného správneho orgánu 

bol zákonný a napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Súd preto dospel k 
záveru, že námietky žalobcu neodôvodňujú zrušenie napadnutého rozhodnutia žalovaného a 
keďže toto považoval za vydané v súlade so zákonom, žalobu žalobcu podľa § 250j ods. l 
O.s.p. v celom rozsahu zamietol.  

 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. tak, že žalobcovi 

náhradu trov konania nepriznal, pretože takúto náhradu mu možno priznať len v prípade 
úspechu.  

 
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia, písomne, dvojmo, na Najvyšší súd SR, prostredníctvom 
Krajského súdu v Bratislave.  

 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) 
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, 
v čo sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho 
sa odvolateľ domáha.  

 
V Bratislave, dňa 14. júna 2007  



Nájvyšší súd 
Slovenskej republiky 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky 
senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny 
Berthotyovej, PhD. a JUDr. Ľuboša Szigetiho, v právnej veci žalobcu: 
Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Trnavská cesta 41/ A, Bratislava, 
zastúpeného JUDr. Vladimírom Kánom, advokátom, Nám. M. Benku 9, 
Bratislava, proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej 
obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 1. júla 2005 č. P/656/2/2004, 
na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 
14. júna 2007, č. k. 1 S 272/2005-32, takto 
 

r o z h o d o l: 
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského 
súdu v Bratislave zo dňa 14. júna 2007, č.k. 1 S 272/2005-32  
z m e ň u j e tak, že rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 
inšpekcie v Trnave  pre Trnavský kraj zo dňa 21. marca 2005,  
č. P / 656/2/2004 v spojení s rozhodnutím Ústredného inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave zo dňa 1. júla 
2005, č. P/656/2/2004 v časti výroku o výške sankcie z m e ň uje tak, že 
žalobcovi ukladá pokutu podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. 
o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo výške 250 000 
Sk, ktorú je povinný zaplatiť do 15 dní na účet žalovaného.  

 
Účastníkom náhradu trov konania n e p r i z n á v a.  
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol žalobu žalobcu na 

preskúmanie rozhodnutia žalovaného zo dňa 1. júla 2005,  
č.P /656/ 2/2004, ktorým žalovaný ako odvolací orgán zamietol odvolanie 
žalobcu a potvrdil prvostupňové rozhodnutie zo dňa 21. marca 2005,  
č. P/656/ 2/2004. Prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená 
pokuta za porušenie ustanovenia § 5 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane  
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo výške 1 000 000 Sk. Krajský  
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súd dospel k záveru, že prvostupňový správny orgán dostatočne zistil 
skutkový stav veci. Stotožnil sa so záverom prvostupňového správneho 
orgánu ako aj žalovaného, že žalobca si nesplnil povinnosti vyplývajúce 
mu z vyhl. č. 536/1991 Zb., ktorej účelom bolo upraviť realizáciu práva 
štátu v oblasti predaja pyrotechnických výrobkov. Keďže išlo o uloženie 
pokuty za opakované porušenie povinností žalobcu vyplývajúce 
z citovanej vyhlášky, výška pokuty uložená rozhodnutím prvostupňového 
orgánu, ktorá bola potvrdená rozhodnutím druhostupňového orgánu - 
žalovaného, bola primeraná. Krajský súd žalobcovi nepriznal náhradu trov 
konania.  

 
Proti rozsudku podal odvolanie žalobca, ktorý žiadal, aby odvolací 

súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa, vyhovel žalobe a zaviazal 
žalovaného na náhradu trov konania. Namietal, že žalovaný ako aj 
prvostupňový správny orgán vychádzali z nedostatočne zisteného 
skutkového stavu veci, nakoľko nezisťoval, či kontrolovaný subjekt vyškolil 
svojich zamestnancov na predaj pyrotechniky. Prvostupňový správny 
orgán ani žalovaný a napokon ani krajský súd sa náležite nevysporiadali 
s námietkami žalobcu ohľadne výšky uloženej sankcie, ktorú považoval za 
neprimeranú.  

 
Žalovaný vo svojom vyjadrení k odvolaniu navrhol, aby odvolací súd 

napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil. Uviedol, že námietky 
žalobcu ohľadne nedostatočne zisteného skutkového stavu veci sú 
nedôvodné. Tvrdenia žalobcu o krátko trvajúcom a výnimočnom stave 
neprítomnosti zamestnanca žalobcu pri pyrotechnických predmetoch nie 
je možné akceptovať ani napriek skutočnosti, že spoločnosť vykonala 
opatrenia na zabezpečenie trvalej prítomnosti zamestnanca na oddelení 
zábavnej pyrotechniky, nakoľko sa v čase kontroly zamestnanec 
s požadovanou kvalifikáciou nenachádzal pri predmetných výrobkoch. 
Sankcia vo výške 1 000 000 Sk bola primeraná a prvostupňový orgán ako 
aj druhostupňový orgán - žalovaný v rozhodnutiach náležite odôvodnili 
rozsah uloženej sankcie.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 

O.s.p.) preskúmal vec a podľa § 250ja ods. 3 O.s.p. a podľa § 220 O.s.p. 
s použitím § 246c napadnutý rozsudok zmenil, nakoľko neboli splnené 
podmienky na jeho potvrdenie ani zrušenie V intenciách ustanovení 
druhej hlavy piatej časti O.s.p.  

 
"Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych 
orgánov" sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická 
osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom 
správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto 
rozhodnutia a postupu (§ 247 ods. 10.s.p.).  
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Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov 

v správnom súdnictve je ovládané dispozičnou zásadou (§ 249 ods. 2 
O.s.p.).  

 
Podľa § 250i ods. l O.s.p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia 

je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania 
napadnutého rozhodnutia. Súd môže vykonať dôkazy nevyhnutné na 
preskúmanie napadnutého rozhodnutia.  

 
Podľa § 250i ods. 3 O.s.p. pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia 

a postupu správneho orgánu súd prihliadne len na tie vady konania pred 
správnym orgánom, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého 
rozhodnutia.  
 

Podľa § 250j ods. 5 O.s.p. vo veciach uvedených v § 250i ods. 2 
môže súd rozhodnúť rozsudkom o náhrade škody, o peňažnom plnení 
alebo o peňažnej sankcii, ak na základe vykonaného dokazovania dospel 
k záveru, že o spore, o inej právnej veci alebo o uložení sankcie má byť 
rozhodnuté inak, ako rozhodol správny orgán. Rozsudok súdu nahrádza 
rozhodnutie správneho orgánu v takom rozsahu, v akom je rozsudkom 
súdu rozhodnutie správneho orgánu dotknuté. Tento rozsah musí byť 
uvedený vo výroku rozsudku, pričom súd dotknutý výrok zmení.  

 
Podľa § 250j ods. 6 O.s.p. správne orgány sú viazané právnym 

názorom súdu.  
 
Podľa § 3 ods. l zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa,' orgánom kontroly 
vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo veciach kontrolnej a 
rozhodovacej činnosti je nezávislá.  

 
Podľa ods. 2 Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej 

správy podriadeným Ministerstvu hospodárstva SR. Je rozpočtovou 
organizáciou napojenou na štátny rozpočet v kapitole Ministerstva 
hospodárstva SR (ďalej len "ministerstvo"). Člení sa na Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave (ďalej 
len "ústredný inšpektorát) a jemu podriadené inšpektoráty Slovenskej 
obchodnej inšpekcie (ďalej len "inšpektorát"), a to:  

a) Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,  
b)Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,  
c) Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj,  
d)Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj,  
e)Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,  
f)Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický  
kraj,  
g)Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,  
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h)Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.  
 
Podľa ods. 4 inšpektorát je v správnom konaní orgánom prvého 

stupňa.  
 
Podľa § 2 písm. a) kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje, či výrobky 

a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, 1) najmä či sa predávajú a poskytujú 
bezpečné, v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite.  

 
Podľa § 5 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa 

predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečiť 
spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.  

 
Podľa § 24 ods. 1 za porušenie povinnosti ustanovenej týmto 

zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu 14) 
predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám 
uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 2 000 000 Sk. Za opakované 
porušenie povinnosti v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až 
do výšky 5 000 000 Sk.  

 
Podľa § 2 ods. l vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch 

sa pyrotechnické výrobky delia na  
 

a) pyrotechnické predmety - výrobky obsahujúce technologicky 
spracované predovšetkým z hľadiska požiarnej bezpečnosti, avšak pri 
dodržaní návodu na používanie neohrozujú bezpečnosť osôb a majetku.  

b)Výbušné predmety - výrobky obsahujúce technologicky 
spracované pyrotechnické zloženia výbušniny, ktoré môžu výbuchom 
ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.  

 
Podľa ods. 3 pyrotechnické predmety na zábavné účely sa zaraďujú 

podľa stupňa nebezpečenstva do tried l, II a III.  
 
Podľa ods. 4 pyrotechnické predmety na technické účely sa 

zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried TO a TI.  
 
Podľa § 8 ods. 2 predávať pyrotechnické predmety II a III a triedy TI 

môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo 
odpaľovača ohňostrojov 6) alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali 
školenie podľa osnovy a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky 
(ďalej len "predavač") v organizácii poverenej Ministerstvom hospodárstva 
SR.  
 

Podľa ods. 3 predavač je povinný pri predaji pyrotechnických 
predmetov uvedených v odseku 2 upozorniť kupujúceho na dodržiavanie 
návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie.  
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Podľa § 9 ods. 3 pyrotechnické predmety triedy II a podtriedy TI smú 

nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.  
 
Zo spisov správnych orgánov odvolací súd zistil, že dňa 15.12.2004 

a následne dňa 17.12.2004 bola vykonaná inšpektormi Slovenskej 
obchodnej inšpekcie kontrola v prevádzkovej jednotke Kaufland, 
Nitrianska ulica, Hlohovec. Pri kontrole predaja pyrotechnických 
predmetov inšpektormi bolo zistené v oboch prípadoch vykonávania 
kontroly, že výrobky boli predávané samoobslužným spôsobom a v čase 
kontroly nebol v tomto oddelení prítomný žiaden predavač - dozorujúca 
osoba, ktorá by upozorňovala kupujúceho na nutnosť dodržiavať určité 
pravidlá pri používaní týchto výrobkov.  

 
Medzi účastníkmi konania ne bolo sporné, že v čase vykonávania 

kontrol sa nenachádzal v oddelení s pyrotechnickými výrobkami žiaden 
predavač, ktorý by upozorňoval kupujúceho na dodržiavanie návodu na 
používanie týchto predmetov.  

 
Odvolací súd sa stotožnil so záverom súdu prvého stupňa, že 

v danom prípade prvostupňový správny orgán postupoval v súlade so 
zákonom o ochrane spotrebiteľa, keď postihol žalobcu za iný správny 
delikt podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Námietky žalobcu ohľadne 
nedostatočného zistenia skutkového stavu veci považoval za nedôvodné.  

 
Odvolací súd dospel k záveru, že uloženie sankcie bolo dôvodné, 

nakoľko § 8 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 Zb. sa vzťahuje aj na 
samoobslužný predaj.  

Je na zodpovednosti predávajúceho, akým spôsobom fyzickú 
prítomnosť "predavačov" v zmysle § 8 ods. 2 citovanej vyhlášky pri 
regáloch s pyrotechnickými výrobkami zabezpečí.  

 
Avšak pokiaľ žalovaný uložil pokutu vo výške 1 000 000 Sk odvolací 

súd s poukazom na ustanovenie § 250i ods. 2 O.s.p. zvážil výšku uloženej 
pokuty.  

 
Ukladanie sankcií má význam tak represívny ako aj preventívny.  
 
Preventívny význam postihu nespočíva iba v účinkoch vo vzťahu k 

žalobcovi. Postih za správny delikt musí mať silu odradiť od nezákonného 
postupu aj iné právnické osoby, ktoré sú nositeľmi rovnakých zákonných 
povinností.  
 

Správnemu súdu patrí zásadne kasačná súdna kontrola. Výnimku 
z tejto kasačnej kontroly predstavuje ustanovenie § 250j ods. 5 O.s.p., 
ktoré dáva správnemu súdu možnosť rozhodnúť, že upustí od 
potrestania za priestupok alebo iný správny delikt alebo uloží sankciu 
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nižšiu ako uložil správny orgán. Využitie moderačného práva. prichádza 
do úvahy vtedy, ak súd môže takéto rozhodnutie urobiť na. základe 
skutkového stavu veci, z ktorého vychádzali správne orgány v prípade 
z doplnenia dokazovania vykonaného súdom.  

 
Odvolací súd na základe vyššie uvedeného a berúc do úvahy, že 

kontrola dodržiavania predpisov, ktoré sú prijaté za účelom eliminácie 
rizika poškodenia zdravia a majetku spotrebiteľov, je opodstatnená, tak 
isto aj prísne sankcie v prípade ich porušenia, dospel v predmetnej veci 
s ohľadom aj najvyšším súdom vydané rozhodnutia vo veciach 
obdobného charakteru k záveru, že pokuta vo výške 250 000 Sk je 
vzhľadom na všetky okolnosti prípadu primeraná tak z hľadiska 
represívneho ako aj preventívneho.  

 
S ohľadom na horeuvedené odvolací súd uplatnil pri rozhodovaní 

zásadu plnej jurisdikcie a napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa 
zmenil podľa § 220 O.s.p. v spojení s § 250j ods. 5 O.s.p. s poukazom 
na § 250i ods. 2 O.s.p.  

 
O trovách konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení  

s § 250k ods. 1 O.s.p. Žalobca síce mal čiastočný úspech vo veci ale len 
pokiaľ ide o výšku pokuty a nie pokiaľ ide o oprávnenosť samotnej 
sankcie za protiprávne konanie žalobcu. Žalovaný v zmysle citovaných 
ustanovení nemá nárok na náhradu trov konania. Preto odvolací súd 
účastníkom náhradu trov konania nepriznal.  

 
 
Poučenie: Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je 

prípustný.  
 
 
V Bratislave, dňa 10. januára 2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu 

JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej a JUDr. Valérie 
Mihalčinovej v právnej veci žalobcu: Kaufland Slovenská republika v.o.s., 
Trnavská cesta Č. 41/ A, Bratislava, zastúpeného advokátom JUDr. Vladimírom 
Kánom, nám. Martina Benku č. 9, Bratislava, proti žalovanému: Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievoz ská č. 32, Bratislava  
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 16. júna 2005, číslo 
P/0376/04/04, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 
22. novembra 2006, č. k. 2 S 259/2005-50, takto  

 
r o z h o d o l: 

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu 

v Bratislave zo dňa 22. novembra 2006, č. k. 2 S 259/2005-50 z m e ň u j e  tak, že 
rozhodnutie Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie zo dňa 16. 
júna 2005, číslo P/0376/04/04/04 z m e ň u j e  tak, že rozhodnutie Inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre zo dňa 14. februára 2005 číslo P/0376/04/04 
z m e ň u j e  vo výroku o výške uloženej pokuty tak, že žalobcovi podľa § 24 odsek 
1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov  
u k l a d á p o k u t u  vo výške 100000 Sk.  

 
Vo výroku o vine pre porušenie povinnosti podľa § 5 zákona č. 634/1992 Zb. o 

ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého predávajúci je 
povinný predaj výrobkov zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a 
bezpečné vykonávanie, nakoľko v čase kontroly dňa 14. decembra 2004 bolo 
zistené, že pyrotechnické predmety II. triedy nepredávala kvalifikovaná osoba 
rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre zo dňa 14. februára 
2005 číslo P/0376/04/04 p o t v r d z u j e.  

 
Žalovaný je povinný zaplatiť' žalobcovi čiastočnú náhradu trov konania v sume 

28 382 Sk do troch dní od právoplatnosti rozsudku do rúk právneho zástupcu  
JUDr. Vladimíra Kána.  
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Odôvodnenie: 
 
 

Krajský súd napadnutým rozsudkom zamietol podľa § 250j ods. l OSP žalobu, 
ktQrOl1,sažalpbcadomáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 16. júna 2005, 
číslo P/0376/04/04, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a bolo potvrdené 
rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj 
zo dňa 14. februátď'2005;číslo P/0376/04/04, ktorým bola žalobcovi podľa § 24 ods. l 
zákona č. ' 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej 
len zákon o ochrane spotrebiteľa) uložená pokuta vo výške l 000 000 Sk pre 
porušenie povinnosti podľa § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, v zmysle ktorého 
predávajúci je povinný predaj výrobkov zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich 
riadne a bezpečné vykonávanie, nakoľko v čase kontroly dňa 14. decembra 2004 
bolo zistené, že pyrotechnické predmety II. triedy nepredávala kvalifikovaná osoba. 
Ako vyplýva z odôvodnenia napadnutého rozsudku, krajský súd vychádzal zo 
záveru, že postup žalovaného správneho orgánu bol zákonný, napadnuté 
rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom a preto námietky žalobcu 
neodôvodňovali zrušenie napadnutého rozhodnutia žalovaného. V posudzovanej 
veci žalovaný správny orgán rozsah uloženej sankcie náležite odôvodnil v intenciách 
ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, pričom sa vysporiadal so 
všetkými okolnosťami podstatnými pre posúdenie závažnosti zisteného konania 
žalobcu. Podľa názoru súdu žalovaný ako i prvostupňový správny orgán splnil 
dostatočne svoju povinnosť vyplývajúcu z § 3 ods. l, 2 správneho poriadku, keď 
postupovali v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a zúčastnenými osobami, pri 
spisovaní inšpekčného záznamu bol prítomný vedúci predajne, resp. vedúci 
oddelenia a mali možnosť sa vyjadriť k záznamu hneď na mieste. Podľa názoru súdu 
pokuta bola uložená v danom prípade za porušenie povinnosti za kontrolu vykonanú 
v predajni žalobcu dňa 14. decembra 2004, pretože kontrola vykonaná dňa  
12. decembra 2004 bola ukončená prijatím dobrovoľného opatrenia.  

 
Ako vyplynulo z odôvodnenia napadnutého rozsudku krajský súd konštatoval, 

že nebolo možné postupovať v zmysle rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky R 27/1996, nakoľko v danom prípade bolo zistené jedno nezávislé 
porušenie povinnosti ustanovenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, pričom išlo 
o opakované porušenie tej istej povinnosti.  

 
Včas podaným odvolaním sa žalobca domáhal, aby odvolací súd napadnutý 

rozsudok zmenil, žalobe vyhovel a rozhodnutia správnych orgánov oboch stupňov 
zrušil. Podľa jeho názoru rozsudok krajského súdu nie je vecne správny pre 
nesprávne posúdenie veci ako i z dôvodu, že v konaní sa vyskytla vada, ktorá mohla 
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Zotrval na dôvodoch žaloby, podľa 
ktorých výška uloženej pokuty je neprimeraná, odôvodnenie jej výšky v napadnutých 
správnych rozhodnutiach nepreskúmateľné a založené na nedostatočne zistenom 
skutkovom stave a dôvodoch, ktoré preukazujú porušenie procesných práv žalobcu v 
konaní pred správnym orgánom. Uviedol, že správny orgán porušil ustanovenie  
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§ 3 ods. 3, § 47 ods. 3 a 34 ods. 1 správneho poriadku. Správny orgán nereagoval 
na námietku žalobcu a nevysporiadal sa s dôvodmi, ktoré viedli k uloženiu sankcie 
v výške, v dôsledku čoho je napadnuté prvostupňové rozhodnutie nepreskúmateľné. 
Správny orgán pri svojom rozhodovaní neuviedol, či zohľadnil upozornenie 
spotrebiteľov formou tabule na dodržiavanie návodu na použitie. Taktiež bez 
akéhokoľvek konkrétneho vysvetlenia odmietol vykonať dôkaz a to výsluch vedúcej 
kontrolovanej prevádzky, pričom vykonanie tohto dôkazu umožňuje určiť skutočnosť, 
ktorú zákon prikazuje pri určení výšky pokuty. Následne tiež poukázal na rozhodnutie 
Najvyššieho súdu SR č.k. 7 SŽ 81/97 ,podľa ktorého rozhodnutie správneho orgánu, 
ktoré pri kvalifikácii protiprávneho konania vychádza z dvoch porušení právneho 
predpisu, rozdielnych čo do intenzity a závažnosti a ukladá za tieto dve porušenia 
právneho predpisu dve samostatné pokuty, v odôvodnení musí sa u obidvoch pokút 
náležite vysporiadať so skutočnosťami odôvodňujúcimi rozsah ich uloženia. 
V predmetnom prípade sa správny orgán riadne nevysporiadal so skutočnosťami 
odôvodňujúcimi rozsah uloženia ani len jednej pokuty za opakované porušenie 
právneho predpisu. Žalovaný však určuje výšku sankcie len na základe jediného 
kvalifikačného kritéria, ktorým je opakovanie resp. neopakovanie porušenia 
povinnosti. Pri jednorazovom porušení povinnosti žalovaný v roku 2005 ukladal 
žalobcovi zásadne pokutu 250 000 Sk a pri opakovanom porušení povinnosti l 
000000 Sk.  

Žalovaný správny orgán sa k odvolaniu žalobcu nevyjadril  
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ la ods. 2 OSP v spojení 

s § 246c OSP) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a konanie, ktoré 
mu predchádzalo, vec prejednal podľa § 212 a § 214 OSP a dospel k záveru, že 
odvolaniu žalobcu je potrebné čiastočne vyhovieť. Rozhodol na odvolacom 
pojednávaní dňa 19. decembra 2007 rozsudkom, ktorý verejne vyhlásil.  

 
Z obsahu predložených spisov odvolací súd zistil, že prvostupňový správny 

orgán rozhodnutím zo dňa 14. februára 2005, číslo P/0376/04/04 uložil žalobcovi 
pokutu vo výške 1 000 000 Sk pre opakované porušenie zákonnej povinnosti náležite 
zabezpečiť predaj výrobkov. Inšpektori l SOI Nitra vykonali kontrolu v OD Kaufland - 
predaj pyrotechniky, Športová 1, Nové Zámky, dňa 12. decembra 2004 a 14. 
decembra 2004. V čase kontroly dňa 14. decembra 2004 bolo zistené, že nebol 
zabezpečený predaj pyrotechnických predmetov spôsobom, ktorý umožňuje ich 
riadne a bezpečné vykonávanie. Pri samoobslužnom predaji pyrotechnických 
výrobkov II. triedy nebol zabezpečený ich predaj kvalifikovanou osobou, čím došlo k 
opakovanému porušeniu povinnosti, ktorú žalobcovi ukladá zákon o ochrane 
spotrebiteľa, nakoľko i v čase kontroly dňa 12. decembra 2004 bolo zistené, že 
predaj pyrotechnických predmetov II. triedy nebol zabezpečený kvalifikovanou 
osobou a predavač spotrebiteľa neupozornil na nutnosť dodržiavania návodu na 
používanie. V oddelení pyrotechniky sa na regály nachádzala tabuľka s uvedením 
mena zodpovedného predavača pyrotechnických predmetov p. Z. Szaba, ktorý však 
nebol prítomný pri predaji pyrotechnických predmetov a nebol prítomný ani na 
oddelení. Zistením tohto nedostatku došlo k opakovanému porušeniu povinnosti 
podľa zákona o ochrane spotrebiteľa a nebolo splnené dobrovoľné opatrenie, ktoré  
 



2Sžo 13/2007 
4 

 
žalobca prijal v čase kontroly dňa 12. decembra 2004. Tým došlo k porušeniu 
povinnosti podľa § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého predávajúci je 
povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý 
umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie, za čo je možné uložiť pokutu podľa  
§ 24 zákona až do výšky 2 000 000 Sk. Za opakované porušenie povinnosti 
v priebehu jedného roka až do výšky 5 000 000 Sk. Žalobcovi bola uložená pokuta 
vo výške 1 000 000 Sk.  

 
Vzhľadom na riziko, ktoré vyplýva z predaja pyrotechnických výrobkov je pri 

ich používaní potrebné dôsledne dbať na právne predpisy, upravujúce režim ich 
používania. V súvislosti s ich predajom sa preto predajca neriadi len zákonom na 
ochranu spotrebiteľa ale aj vyhláškou Slovenského banského úradu 
o pyrotechnických výrobkoch číslo 536/199lZb., ktorá v ôsmich odsekoch 
ustanovenia § 8 upravuje podmienky ich predaja. Z obsahu pripojených spisov 
vyplýva správnosť záverov tak správnych orgánov oboch stupňov ako aj krajského 
súdu, že neboli dodržané zákonné podmienky predaja pyrotechnických výrobkov, 
ako ich ustanovuje uvedený § 8 vyhlášky č. 536/1991 Zb., pretože predavač 
s potrebnou kvalifikáciou nebol v čase kontrolného nákupu prítomný v priestore 
predaja pyrotechnických predmetov. Preto sa odvolací súd stotožnil so závermi 
správnych orgánov oboch stupňov ako aj krajského súdu, pokiaľ bola vyslovená 
zodpovednosť za správny delikt.  

 
Vzhľadom k tomu, že zistenie neprítomnosti predavača s potrebnou 

kvalifikáciou v priestore predaja pyrotechnických predmetov sa viaže len k času 
vykonania kontrolného nákupu, považoval uloženie pokuty vo výške 1 000 000 Sk za 
neprimerane prísne.  

 
Princíp plnej jurisdikcie, zavedený do správneho súdnictva v súlade s článkom 

6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý bol uverejnený 
v Zbierke zákonov pod číslom 209/1992 Zb:) umožňuje súdu v zmysle § 250i ods. 2 
v spojení s § 250j ods. 5 OSP zmeniť rozhodnutie orgánu verejnej správy a priamo 
ukladať i sankcie, ktoré neboli pôvodne uložené rozhodnutím správneho orgánu, z 
čoho vyplýva, že súd tiež môže zmierňovať už uložené sankcie až na úroveň 
upustenia od potrestania.  

 
Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v systéme 

správneho súdnictva, využijúc pri rozhodovaní zákonnú zásadu plnej jurisdikcie, 
zakotvenú v § 250j ods. 5 v spojení s § 250i ods. 2 Osp rozhodol podľa § 220 
v spojení s § 246c c, prvá veta OSP tak, že zmenil napadnutý rozsudok súdu prvého 
stupňa, sám v danej veci rozhodol, uložil žalobcovi pokutu vo výške 100 000 Sk a vo 
výroku o vine rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdil. Uvedenú 
sumu pokuty, uloženú na dolnej hranici zákonného rozpätia, ktoré je až 5 000 000 Sk 
za opakované porušenie povinnosti v priebehu jedného roka, považoval odvolací súd 
za dostačujúcu tak pre jej represívny ako aj preventívny účinok vzhľadom na 
uloženie pokuty v súvislosti s opakovaným kontrolným nákupom.  
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Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožňuje i s názorom krajského súdu, 

že správne orgány postupovali v konaní v súlade s ustanoveniami správneho 
poriadku a to v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a zúčastnenými osobami. Z 
administratívneho spisu je zrejmé, že žalobca mal dostatočný priestor vyjadriť sa 
k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje námietky, preto p. Hlavatý, vedúci 
prevádzky bol osobne prítomný pri spisovaní záznamu z prvej kontroly dňa  
12. decembra 2004.  

 
Taktiež Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že krajský súd správne 

rozhodol pokiaľ danú vec neposudzoval v intenciách rozhodnutia najvyššieho súdu, 
ktoré riešilo problematiku dvoch na sebe nezávislých porušení povinností 
vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. V danom prípade sa jednoznačne 
jednalo o opakované porušenie jednej povinnosti. Tvrdenie žalobou v tomto smere 
považuje odvolací za účelové, ktoré žalobca uviedol, i v žalobe proti rozhodnutiu 
správneho orgánu. S týmto tvrdením sa krajský súd náležitým spôsobom vysporiadal 
vo svojom odôvodnení, s ktorým sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje.  

 
Žalobca ani v súdnom odvolacom konaní nevzniesol také relevantné 

námietky, ktoré by privodili iné rozhodnutie vo veci.  
 
O trovách konania rozhodol podľa ustanovenia § 224 ods. l a § 250k ods. 1 

OSP tak, že žalobcovi, ktorý mal sčasti úspech, priznal čiastočnú náhradu trov 
konania. Trovy konania priznal súd za 3 úkony právnej služby po 14 650 Sk + 19% 
DPH vo výške 8350,50 Sk + režijný paušál 2x 150 Sk + Ix 164 Sk. V konaní bol 
zaplatený súdny poplatok spolu v sume 4000 Sk. Polovica uvedených trov konania je 
suma 28 382 Sk, ktorá bola žalobcovi priznaná ako čiastočná náhrada trov súdneho 
preskúmavacieho konania.  

 
 
P o u č e n i e:  Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.  
 
 
V Bratislave d ňa 19. decembra 2007  
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky 

Valašikovej a členiek senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Nory Puchelovej v právnej 
veci žalobcu: Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Trnavská cesta 411 A, Bratislava, 
právne zastúpeného: JUDr. Vladimírom Kánom, advokátom, Nám. Martina Benku 9, 
Bratislava proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  
so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, Bratislava v konaní o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia žalovaného č. P/0931/07/04 zo dňa 22.6.2005, takto  

 
r o z h o d o l : 

 
Krajský súd v Bratislave napadnuté rozhodnutie žalovaného č. P/0931/07/04 zo dňa 

22.6.2005 v časti výroku o výške sankcie mení tak, že žalobcovi ukladá pokutu vo výške 
250.000,- Sk, ktorú je povinný zaplatiť na účet žalovaného do 15 dní od nadobudnutia 
právoplatnosti rozsudku.  

 
Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 2.000,- Sk na 

účet právneho zástupcu JUDr. Vladimíra Kána, do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti 
rozsudku.  

 
O d ô v o d n e n i e : 

 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

(prvostupi1ový správny orgán) svojím rozhodnutím č. P/0931/07/04 zo dňa 23.2.2005 uložil 
žalobcovi za porušenie § 5 zákona č 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (zákon o ochrane 
spotrebiteľa) pokutu vo výške 1.000.000,- Sk za nedodržanie povinností podľa § 8 vyhlášky 
Slovenského banského úradu č 536/1991 Zb. o pyrotechnických predmetoch (vyhláška 
o pyrotechnických predmetoch), ku ktorému porušeniu došlo 31.12.2004 v prevádzke žalobcu 
Moyzesova 3, Poprad.  
 
Po podanom odvolaní žalovaný správny orgán právoplatným rozhodnutím č P/931/07/04 zo 
dňa 22.6.2005 napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdil a odvolanie 
zamietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že pokuta bola uložená  
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odôvodnene a v primeranej výške, pretože kontrolou bolo zistené, že pri predaji 
pyrotechnických predmetov triedy 2 neboli zabezpečené podmienky predaja týchto predmetov 
v súlade s vyhláškou o pyrotechnických predmetoch, keď tieto boli voľne vystavené, pričom 
spotrebiteľ nebol upozornený prítomnou predavačkou na dodržiavanie návodu na používanie. 
Uviedol, že zistené nedostatky nemožno považovať za nezanedbateľné alebo menej závažné 
najmä s ohľadom na charakter predmetných výrobkov a že následkom takéhoto protiprávneho 
konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránené ustanoveniami zákona o ochrane 
spotrebiteľa a to právo na bezpečné podmienky predaja. Dôvodil tým, že vzhľadom na zistené 
nedostatky pokuta uložená správnym orgánom bola uložená odôvodnene, v adekvátnej výške 
a odvolací orgán nezistil dôvod na jej zníženie, či zrušenie a očakáva od nej nielen represívny 
ale aj preventívny účinok.  

 
V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedeného 

rozhodnutia. Žiadal, aby súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie 
konanie. Uviedol, že ani Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie a ani žalovaný nie sú 
správnymi orgánmi majúcimi právnu subjektivitu a teda rozhodnutie vydal orgán na to 
neoprávnený. Ďalej dôvodil tým, že porušenie bolo iba krátkodobé, že spotrebiteľ bol na 
potrebu riadiť sa návodom upozornený písomne a to tabuľou, ktorá sa nedala prehliadnuť, že 
vykonal všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie prítomnosti zamestnancov pri predaj i 
pyrotechniky, že nedošlo k škodlivému následku a že riadne neodôvodnil výšku uloženej 
pokuty.  

Žalovaný správny orgán vo svojom vyjadrení k žalobe zo dňa 27.12.2005 navrhol túto 
zamietnuť z dôvodu, že napadnuté rozhodnutie ako aj prvostupňové rozhodnutie správneho 
orgánu boli vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného skutkového stavu a v súlade 
s platnými predpismi. Uviedol, že tak Inšpektorát ako aj Ústredný inšpektorát sú v zmysle 
zákona č. 128/2002 Z.z. správnymi orgánmi príslušnými na konanie. Tiež uviedol, že aj 
krátkodobá neprítomnosť kvalifikovaného predavača nezbavuje žalobcu zodpovednosti za 
protiprávny stav, ktorý zo strany žalobcu ani nebol popretý, že kontrolou bolo zistené, že 
v prevádzke žalobcu boli pyrotechnické predmety predávané bez trvalej prítomnosti 
predavača, ktorý by upozorňoval na dodržiavanie návodu na použitie a na požiadanie podal 
spotrebiteľovi vysvetlenie. Predaj týchto výrobkov bol tak realizovaný v rozpore 
s podmienkami ustanovenými v zákone o ochrane spotrebiteľa, resp. v rozpore s vyhláškou 
o pyrotechnických výrobkoch. Vyslovil názor, že pri predaji pyrotechnických výrobkov voľne 
vyložených v prevádzkovej jednotke, je potrebná trvalá prítomnosť predavača a nepostačuje 
iba upozornenie uvedené na tabuli na zabezpečenie prítomnosti predavača. Poukázal na 
možnosť vyjadriť sa k zisteniam uvedeným v inšpekčnom zázname. Dodal, že výšku postihu 
odôvodnil dostatočne, keďže z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že zohľadnil nielen 
charakter protiprávneho konania, ale aj jeho závažnosť, spôsob konania a možné následky 
zisteného nedostatku.  

 
Krajský súd v Bratislave, ako súd vecne príslušný (§ 246 ods. 1 OSP) preskúmal 

napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu dôvodov 
uvedených v žalobe (§ 249 ods. 2 OSP).  

 
O žalobe rozhodol súd bez pojednávania rozsudkom v súlade s § 250f ods. 1 OSP, keď 

účastníci konania boli podľa ust § 250f ods. 2 OSP vyzvaní na vyjadrenie sa k prejednaniu 
veci bez nariadenia pojednávania, pričom obaja účastníci na výzvu nereagovali.  
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Z pripojeného administratívneho spisu žalovaného súd okrem iného zistil, že 

27.12.2004 o 14.02 hod. vykonali pracovníci prvostupňového správneho orgánu v prevádzke 
žalobcu na Moyzesovej ulici 3 v Poprade kontrolu, výsledkom ktorej bolo zistenie, že v čase 
vykonania kontrolného nákupu pyrotechnických predmetov druhej triedy samoobslužným 
spôsobom od 14.04 hod. do 14.13 hod., nebol pri ponuke týchto výrobkov nikto prítomný, kto 
by upozornil kupujúcich na dodržiavanie návodu na používanie a ktorý by na požiadanie 
podal aj vysvetlenie na ich používanie a táto informácia nebola podaná ani pri vyúčtovaní 
nákupu v pokladni. Zo záznamu zo dňa 31.12.2004 súd zistil, že pracovníci prvostupňového 
správneho orgánu vykonali na predmetnej prevádzke žalobcu opätovne kontrolu, pri ktorej 
zistili, že prítomná predavačka neposkytla informáciu o spôsobe použitia zakúpených 
pyrotechnických výrobkov a neupozornila ich na dodržiavanie návodu podobne ako to 
neurobil ani pokladník.  

 
Tunajší súd rozhodnutím zo dňa 25.5.2006 vo veci rozhodol tak, že napadnuté 

rozhodnutie Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, 
č. P/0931/07/04 zo dňa 22.6.2005 a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 
so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj č. P/0931/07/04 zo dňa 23.2.2005 zrušil podľa ust.  
§ 250j ods. 2 písm. a) OSP a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi nepriznal 
náhradu trov konania.  

 
Žalovaný považoval rozsudok za nesprávny, preto podal proti nemu odvolanie a žiadal 

rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť.  
 
Najvyšší súd SR, ako súd odvolací podľa § 10 ods. 2 OS?, preskúmal vec bez 

nariadenia pojednávania v rozsahu dôvodov odvolania a podanej žaloby a rozhodol tak, že 
napadnutý rozsudok Krajského súdu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, pretože Krajský súd 
nesprávne právne vec posúdil.  

 
Krajský súd v Bratislave, ako prvostupňový súd vec opätovne prejednal a konštatoval 

nasledovné:  
 
Podľa ust. § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné 
vykonávanie.  

 
Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky o pyrotechnických výrobkoch, predavač je povinný pri 

predaji pyrotechnických predmetov uvedených v ods. 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie 
návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, za porušenie povinností ustanovenej 

týmto zákonom, uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, 
výrobcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 
2.000.000,- Sk. Za opakované porušenie povinností v priebehu jedného roka, možno ukladať 
pokutu až do výšky 5.000.000,- Sk. Podľa ods. 6 citovaného ustanovenia pri určení výšky 
pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť veci, spôsob, dĺžku 
trvania a následky porušenia povinností a mieru zavinenia.  
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Podľa § 4 ods. 1 zákona č.128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská obchodná 
inšpekcia, kontroluje vnútorný trh podľa § ? a podľa osobitného predpisu.  

 
Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole 

vnútorného trhu u fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich alebo dodávajúcich 
výrobky na vnútorný trh alebo poskytujúcich služby (ďalej len kontrolované osoby):  
a) zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa ods. 1  
b) vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá  
ochranné opatrenie na ich odstránenie,  
c) kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,  
d) zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,  
e) informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom 

nebezpečných výrobkov,  
f) využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov,  
g) ukladá pokuty.  

 
Podľa § 7 ods. 3 citovaného zákona, kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote 

odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich 
odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu Inšpektorátu.  

 
Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 536/1991 Zb. sa na predaj pyrotechnických predmetov 

vzťahujú osobitné predpisy (Občiansky zákonník, Zákon o živnostenskom podnikaní, 
Obchodný zákonník).  

 
Podľa § 8 ods. 2 citovanej vyhlášky predávať pyrotechnické predmety tried 2 a 3 a 

podtriedy T 1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechniky, strelmajstra alebo odpaľovača 
ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu 
uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len predavač) v organizácii poverenej 
Ministerstvom hospodárstva SR.  

 
Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že v čase vykonávania kontrol sa 

nenachádzal v oddelení s pyrotechnickými výrobkami žiaden predavač, ktorý by upozorňoval 
kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie.  

 
Napokon povinnosti zabezpečiť prítomnosť dozorujúcej osoby pri predaji 

pyrotechnických výrobkov si zjavne uvedomil žalobca, pretože na tento účel poskytol svojim 
zamestnancom príslušné školenia a sám poukazuje len na krátkodobosť trvania protiprávneho 
stavu spočívajúceho v neprítomnosti dozorujúcej osoby v oddelení s pyrotechnickými 
výrobkami, pričom takýto stav odôvodňoval nedbanlivostným správaním zamestnancov.  

 
Neobstojí potom ani námietka žalobcu týkajúca sa písomných upozornení 

umiestnených v predajni adresovaná spotrebiteľom, na ktorých žalobca upozorľ1oval na 
potrebu dodržiavania návodov na používanie pyrotechnických predmetov. I keď možno  
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pripustiť, že predávajúci s ohľadom na vyššie citované znenie § 8 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 
by sa mohol domnievať, že povinnosť predavača upozorniť na dodržanie návodu na 
používanie môže byť splnená aj písomným upozornením, umiestneným v blízkosti 
predávaného výrobku, v prejednávanej veci nepochybne aj žalobca si bol vedomý svojej 
povinnosti zabezpečiť aj prítomnosť dozorujúcej osoby v oddelení s pyrotechnickými 
výrobkami, čo vyplýva z jeho vyjadrení v predmetnej veci.  

 
S prihliadnutím na tieto skutočnosti dospel súd k názoru, že zo strany žalobcu došlo 

pri predaji pyrotechnických výrobkov v danom prípade k opakovanému porušeniu povinností 
vyplývajúcich mu z § 5 zákona č. 634/2002 Zb. o ochrane spotrebiteľa, nakoľko žalobca si 
nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z vyhlášky č. 536/1991 Zb.; ktorej účelom bolo upraviť 
realizáciu práva štátu v oblasti predaja pyrotechnických výrobkov.  

 
Účelom osobitnej právnej úpravy predaja tohto druhu tovaru je ochrana zdravia a 

majetku spotrebiteľa, takže neinformovaním spotrebiteľa dostatočným spôsobom o nutnosti 
dodržiavania návodu na používanie takýchto výrobkov, môže prísť k ohrozeniu zdravia alebo 
majetku osoby, ktorá nebola zodpovedným pracovníkom na potrebu dodržiavania návodu a 
spôsobu manipulácie s výrobkom upozornená.  

 
Z hľadiska požiadaviek vyhlášky je preto nepostačujúce spotrebiteľa len informovať 

vyvesením tabule s odkazom, kde a kto mu podá ďalšie vysvetlenie a to predovšetkým 
s prihliadnutím na špecifiká predávaného druhu výrobku v porovnaní s tovarom bežnej 
spotreby. Špecifikosť predmetného tovaru sa prejavila i v potrebe upraviť spôsob a 
podmienky jeho predaja v osobitnom právnom predpise.  

 
Súd dospel k názoru, že účelom predmetnej vyhlášky bolo, aby predaj 

pyrotechnických výrobkov nebol vykonávaný samoobslužným spôsobom, aj keď samotné 
znenie vyhlášky, zákaz takéhoto predaja nezakazuje, resp. neprikazuje predaj výlučne 
upraveným konkrétnym spôsobom. Napriek tomu s prihliadnutím na charakter výrobku, 
zákonodarca zjavne považoval v záujme bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa pri následnej 
manipulácii s predmetným tovarom, za potrebné sprísniť podmienky predaja takýchto 
výrobkov a to zabezpečením prítomnosti kvalifikovaného predavača, ktorý by kupujúceho 
upozornil na potrebu dodržiavania návodu na používanie a v prípade potreby podal i ďalšie 
potrebné vysvetlenie.  

 
Pokiaľ žalobca namietal nezákonnosť napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že toto 

vydal orgán, ktorý nebol na takýto úkon oprávnený, je potrebné poukázať na ust. § 3 ods. 2 
zákona č. 128/2002 Zb., podľa ktorého Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej 
správy a člení sa na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie a jemu podriadené 
inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie. Inšpektorát je potom podľa § 3 ods. 4 
citovaného zákona v správnom konaní orgánom prvého stupňa a podľa § 58 ods. 1 správneho 
poriadku, jeho odvolacím orgánom je jeho správny orgán vyššieho stupňa, ktorý rozhoduje 
o odvolaniach proti jeho rozhodnutiam. Námietka žalobcu preto v tomto zmysle nebola 
dôvodná.  
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Súd dospel k záveru, že uloženie sankcie bolo dôvodné, nakoľko § 8 ods. 3 vyhlášky  
č. 536/1991 Zb. sa vzťahuje aj na samoobslužný predaj. Je na zodpovednosti predávajúceho, 
akým spôsobom fyzickú prítomnosť predavačov v zmysle § 8 ods. 2 citovanej vyhlášky pri 
regáloch s pyrotechnickými výrobkami zabezpečí.  

 
Pokiaľ žalovaný uložil pokutu vo výške 1.000.000,- Sk, súd s poukazom na ust. § 250i 

ods. 2 OSP, zvážil výšku uloženej pokuty a túto považoval za neprimerane vysokú.  
 
Ukladanie sankcií má význam tak represívny ako aj preventívny. 
 
Preventívny význam postihu nespočíva iba v účinkoch vo vzťahu k žalobcovi. Postih 

za správny delikt musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iné právnické osoby, 
ktoré sú nositeľmi rovnakých zákonných povinností.  

 
Správnemu súdu patrí zásadne kasačná súdna kontrola. Výnimkou z tejto kasačnej 

kontroly predstavuje ust. § 250j ods. 5 OSP; ktoré dáva správnemu súdu možnosť rozhodnúť, 
že upustí od potrestania za priestupok alebo iný správny delikt, alebo uloží sankciu nižšiu ako 
uložil správny orgán. Využitie moderačného práva prichádza do úvahy vtedy, ak súd môže 
takéto rozhodnutie urobiť na základe skutkového stavu veci, z ktorého vychádzali správne 
orgány v prípade z doplnenia dokazovania vykonaného súdom.  

 
Súd na základe vyššie uvedeného a berúc do úvahy, že kontrola dodržiavania 

predpisov, ktoré sú prijaté za účelom eliminácie rizika poškodenia zdravia a majetku 
spotrebiteľov, je opodstatnená, tak isto aj prísne sankcie v prípade ich porušenia, dospel 
v predmetnej veci s ohľadom aj Najvyšším súdom vydané rozhodnutia vo veciach obdobného 
charakteru k záveru, že pokuta vo výške 250.000,- Sk je vzhľadom na všetky okolnosti 
prípadu primeraná tak z hľadiska represívneho ako aj preventívneho.  

 
Vzhľadom na vyššie uvedené súd uplatnil pri rozhodovaní zásadu plnej jurisdikcie a 

napadnuté rozhodnutie správneho orgánu zmenil podľa § 250j ods. 5 OSP s poukazom  
na § 250i ods. 20SP.  

 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 OSP tak, že žalobcovi, ktorý 

bol v konaní úspešný v časti týkajúcej sa výšky uloženej pokuty priznal náhradu trov konania 
vo výške 2.000,- Sk za súdny poplatok za žalobu. Trovy právneho zastúpenia si právny 
zástupca žalobcu neuplatňoval a nevyčíslil, preto mu ich náhradu súd nepriznal.  

 
 

p o u č e n i e: Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia 
prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne, dvojmo. Odvolanie musí spĺňať 
náležitosti podľa ust. § 205 OSP. 

 
 
V Bratislave, dňa 24.4.2008 
 
 
 



Najvyšší súd 
Slovenskej republiky 
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U Z N E S E N I E 
 
 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Kaufland 

Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Br atislava,  zastúpeného 
advokátom JUDr, Vladimírom Kánom, Advokátska kancelária Nám. Martina Benku 9, 
Bratislava, proti žalovanej: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratisla ve, Prievozská 32, 
Bratislava,  v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného  
č. P/0931/07/04 z 22. júna 2005 o odvolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu 
v Bratislave z 25. mája 2006 č. 1 S 248/2005-26, rozhodol  

 
 

takto: 
 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky z r u š u j e rozsudok Krajského súdu 

v Bratislave z 25. mája 2006 č. 1 S 248/2005-26 a vec mu vracia na ďalšie konanie a 
rozhodnutie,  

 
Odôvodnenie: 

 
 
Krajský súd napadnutým rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a/ 

O.s.p. rozhodnutie žalovaného a spolu s ním aj rozhodnutie správneho orgánu 
prvého stupňa - Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský 
kraj č. P/0931/07/04 zo dňa 23.2.2005 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.  

 
Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že po zvážení argumentov oboch účastníkov 
týkajúcich sa výkladu ustanovenia § 8 ods. 3 vyhlášky č, 536/1991 Zb. 
o pyrotechnických výrobkoch (ďalej iba vyhláška) dospel k záveru, že text tohto 
ustanovenia nie je možné jednoznačne vyložiť pre prípad predaja pyrotechnických 
výrobkov samoobslužnou formou predaja. Pri takejto forme predaja totiž funkcia 
predavača v obchode neexistuje, kupujúci si výrobok vyberá sám a zaplatí cenu 
výrobku zamestnancovi - pokladníkovi, ktorého úlohou je výlučne zaevidovať kúpu 
tovaru a prevziať peniaze. V samoobslužnej forme teda nie je možné jednoznačne 
definovať, kto je predavačom a kto teda mal plniť povinnosti vyplývajúce z ust. § 8 
ods. 3 vyhlášky a preto riešenie tejto nejasnosti právnej úpravy umiestnením oznamu 
na tabuli k týmto výrobkom žalobcom, nemožno považovať za nedodržanie 
povinnosti vyplývajúcej z ust. § 8 ods. 3 vyhlášky.  

 
 



5 Sžo-KS 124/2006 
2 

 
O náhrade trov konania rozhodol krajský súd tak, že nepriznal žalobcovi ich 

náhradu napriek tomu, že bola žaloba dôvodná, pretože k rozporom dochádzalo pre 
nejednoznačnosť právnej úpravy, skutočnosť ktorú posúdil ako okolnosti hodné 
osobitného zreteľa.  

 
Žalovaná považovala rozsudok za nesprávny, preto podala proti nemu 

odvolanie a žiadala rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť.  
 
Uviedla, že výklad krajského súdu je veľmi zužujúci, nakoľko znenie § 8 ods. 

3 vyhlášky sa nezmieňuje ani o tzv. pultovom predaji, na ktorý by sa podľa výkladu 
krajského súdu dalo toto ustanovenie aplikovať. Ak by mal v úmysle zákonodarca 
takto obmedziť aplikáciu uvedeného ustanovenia, bol by to výslovne uviedol. Naopak 
zákonodarca namiesto formy predaja zakotvil výslovne povinnosti pre predavača. 
V súlade s § 8 ods. 2 vyhlášky predavačom pyrotechnických výrobkov triedy II môže 
byť len konkrétna fyzická osoba, ktorá absolvovala školenie v určenej organizácii a 
ktorá je podľa ods. 3 povinná pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy II, l" a 
podtriedy T1 upozorniť kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie 
pyrotechnických výrobkov a na požiadanie podať vysvetlenie. Na viac, ak v zmysle  
§ 9 ods. 3 vyhlášky úlohou predavača pri tomto predaji je aj overiť, či kupujúci dovŕšil 
vek 18 rokov. Preto nepostačuje len upozornenie tabuľou s oznamom.  
 

Rozhodne  však podlá žalovanej nie je  prípustné zneužitie nejednoznačnosti 
vyhlášky v neprospech spotrebiteľa.  

 
Žalobca sa k odvolaniu nevyjadril. 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa § 1 ods. 2 O.s.p. 

preskúmal vec bez nariadenia pojednávania v rozsahu dôvodov odvolania a podanej 
žaloby v zmysle § 25Dja ods. 3 a 4 O.s.p. a rozhodol podľa § 221 ods. 1 písm. h/ 
O.s.p. tak, že napadnutý rozsudok krajského súdu zrušil a vec podľa ods. 3 vrátil na 
ďalšie konanie, pretože krajský súd nesprávne právne posúdil vec.  

 
 
Z odôvodnenia napadnutého rozsudku krajského súdu vyplýva, že 

nezákonnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného a spolu s ním aj rozhodnutia 
správneho orgánu prvého stupňa videl krajský súd v nesprávnom právnom posúdení 
veci z dôvodu nejednoznačného znenia ustanovenia § 8 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 
Zb. o pyrotechnických výrobkoch.  

 
Nejednoznačnosť uvedeného ustanovenia podľa krajského súdu spočíva 

v tom, že povinnosti predavača pri predaji pyrotechnických predmetov Uvedených 
v ustanovení § 8 ods. 2 upozorniť na dodržanie návodu na používanie a na 
požiadanie podať vysvetlenie, nie je možné jednoznačne vysvetliť pre prípad predaja 
samoobslužnou formou, pretože v tejto forme funkcia predavača, ako zamestnanca 
obchodu, ktorý predaj výrobkov realizuje v priamom styku s kupujúcim, t.j. pultovým  
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predajom, neexistuje a pre iných zamestnancov túto funkciu nie je možné  
jednoznačne definovať. Právna úprava teda na túto formu predaja nemyslela, a tak 
riešenie, ktoré si zvolil za danej právnej situácie žalobca - vyvesenie tabule 
s oznamom, nemožno kvalifikovať ako nedodržanie povinnosti vyplývajúcej z ust.  
§ 8 ods. 3 vyhlášky.  

 
So záverom krajského súdu o nejednoznačnosti platnej právnej úpravy nie je 

možné súhlasiť.  
 
Ustanovenie § 8 vyhl. č. 563/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch upravuje 

predaj pyrotechnických predmetov, na ktorý sa podľa ods. 1 tohto ustanovenia 
vzťahujú osobitné predpisy. Podľa poznámky č. 5 sú to zákon č. 40/1964 Zb. 
(občiansky zákonník), zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) a zákon  
č. 455/1991 Zb. (o živnostenskom podnikaní). Uvedené preto znamená, že vyhláška 
upravuje podmienky predaja ako takého, pričom nešpecifikuje, o aký druh predaja 
má ísť.  

 
Ustanovenia ods. 2/ a 3/ tohto §-u už zakotvujú podmienky predaja 

pyrotechnických výrobkov tried II a III a podtriedy T1, á to určením, že musí ísť 
o osobu, spínajúcu tam uvedené kritériá. Len táto osoba totiž môže splniť 
najpodstatnejšiu úlohu - podávať vysvetlenie v zmysle ods. 3/. Ďalšie úlohy uložené 
vyhláškou už síce nie sú viazané na podmienku odbornosti, ale ich plnenie je 
povinné. Preto ustanovenie § 8 vyhlášky je jednoznačne nutné vykladať tak, že 
akýkoľvek predaj pyrotechnických výrobkov tried II a III a podtriedy T1 sa môže 
vykonávať iba osobou, predavačom. Z ustanovení uvedeného právneho predpisu 
nevyplýva žiadna výnimka, napr. pre samoobslužnú formu predaja.  

 
Predaj pyrotechnických výrobkov tried II, III a podtriedy T1 je preto v súlade 

s právnou úpravou iba vtedy, ak je vykonávaný predavačom. Nedodržanie tejto 
podmienky je porušením povinnosti predávajúceho.  

 
Preto pokiaľ žalovaný namietal názor krajského súdu, podľa ktorého sa pre 

samoobslužnú formu predaja povinnosti uložené v § 8 ods. 3 nevzťahujú, námietky 
boli oprávnené.  

 
Podstatným pre posúdenie zákonnosti napadnutých rozhodnutí nebolo, či má 

žalobca v rámci svojej organizačnej štruktúry vytvorené miesta s pracovnou náplňou 
predavača, ktorý by mal plniť povinnosti uložené všeobecne záväzným právnym 
predpisom, ale to, či porušil povinnosti predávajúceho zabezpečiť predaj výrobkov 
 
spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné vykonávanie podľa § 5 zákona  
č. 634/1992 Zb. Je vecou žalobcu ako predávajúceho pyrotechnické výrobky, aké 
opatrenia prijme na dosiahnutie tohto účelu, pričom prijaté opatrenia sú potom 
predmetom posúdenia kontrolným orgánom a následného postupu.  
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Na základe uvedeného odvolací súd dospel k záveru o nesprávnosti 

napadnutého rozsudku krajského súdu, z dôvodu ktorého tento rozsudok zrušil a vec 
mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie.  
 
O trovách konania podľa § 224 ods. 1 O.s.p. rozhodne prvostupňový súd 

v novom rozhodnutí o veci.  
 
 
Poučenie : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie ( §246c O.s.p.) 
 
 
V Bratislave d ňa 27. septembra 2007 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky 

Valašikovej a členiek senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Nory Puchelovej v právnej 
veci žalobcu: Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Trnavská cesta 41/ A, Bratislava, 
právne zastúpeného: JUDr. Vladimírom Kánom, advokátom, Nám. Martina Benku 9, 
Bratislava proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so 
sídlom v Bratislave, Prievozská 32, Bratislava v konaní o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia žalovaného č. zo dňa 22.6.2005, takto  

 
 

r o z h o d o l: 
 
 
Krajský súd v Bratislave napadnuté rozhodnutie žalovaného č. P/0931/07/04 zo dňa 

22.6.2005 v časti výroku o výške sankcie mení tak, že žalobcovi ukladá pokutu vo výške 
250.000,- Sk, ktorú je povinný zaplatiť na účet žalovaného do 15 dní od nadobudnutia 
právoplatnosti rozsudku.  

 
Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 2.000,- Sk na 

účet právneho zástupcu JUDr. Vladimíra Kána, do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti 
rozsudku.  

 
O d ô v o d n e n i e : 

 
 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj 

(prvostupňový správny orgán) svojím rozhodnutím č. zo dňa 23.2.2005 uložil žalobcovi za 
porušenie § 5 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (zákon o ochrane spotrebiteľa) 
pokutu vo výške 1.000.000,- Sk za nedodržanie povinností podľa § 8 vyhlášky Slovenského 
banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických predmetoch (vyhláška o pyrotechnických 
predmetoch), ku ktorému porušeniu došlo 31.12.2004 v prevádzke žalobcu Moyzesova 3, 
Poprad.  

 
Po podanom odvolaní žalovaný správny orgán právoplatným rozhodnutím  

č. P/0931/07/04  zo dňa 22.6.2005 napadnuté rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu 
potvrdil a odvolanie zamietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že pokuta bola uložená  
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odôvodnene a v primeranej výške, pretože kontrolou bolo zistené, že pri predaji 
pyrotechnických predmetov triedy 2 neboli zabezpečené podmienky predaja týchto 
predmetov v súlade s vyhláškou o pyrotechnických predmetoch, keď tieto boli voľne 
vystavené, pričom. spotrebiteľ nebol upozornený prítomnou predavačkou na dodržiavanie 
návodu na používanie. Uviedol, že zistené nedostatky nemožno považovať za nezanedbateľné 
alebo menej závažné najmä s ohľadom na charakter predmetných výrobkov a že následkom 
takéhoto protiprávneho konania bolo porušenie práv spotrebiteľa chránené ustanoveniami 
zákona o ochrane spotrebiteľa a to právo na bezpečné podmienky predaja. Dôvodil tým, že 
vzhľadom na zistené nedostatky pokuta uložená správnym orgánom bola uložená 
odôvodnene, v adekvátnej výške a odvolací orgán nezistil dôvod na jej zníženie, či zrušenie a 
očakáva od nej nielen represívny ale aj preventívny účinok.  

 
V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie uvedeného 

rozhodnutia. Žiadal, aby súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie 
konanie. Uviedol, že ani Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie a ani žalovaný nie sú 
správnymi orgánmi majúcimi právnu subjektivitu a teda rozhodnutie vydal orgán na to 
neoprávnený. Ďalej dôvodil tým, že porušenie bolo iba krátkodobé, že spotrebiteľ bol na 
potrebu riadiť sa návodom upozornený písomne a to tabuľou, ktorá sa nedala prehliadnuť, že 
vykonal všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie prítomnosti zamestnancov pri predaji 
pyrotechniky, že nedošlo k škodlivému následku a že riadne neodôvodnil výšku uloženej 
pokuty.  

 
Žalovaný správny orgán vo svojom vyjadrení k žalobe z 27.12.200S navrhol túto 

zamietnuť z dôvodu, že napadnuté rozhodnutie ako aj prvostupňové rozhodnutie správneho 
orgánu boli vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného skutkového stavu a v súlade s 
platnými predpismi. Uviedol, že tak Inšpektorát ako aj Ústredný inšpektorát sú v zmysle 
zákona č. 128/2002 Z.z. správnymi orgánmi príslušnými na konanie. Tiež uviedol, že aj 
krátkodobá neprítomnosť kvalifikovaného predavača nezbavuje žalobcu zodpovednosti za 
protiprávny stav, ktorý zo strany žalobcu ani nebol popretý, že kontrolou bolo zistené, že 
v prevádzke žalobcu boli pyrotechnické predmety predávané bez trvalej prítomnosti 
predavača, ktorý by upozorňoval na dodržiavanie návodu na použitie a na požiadanie podal 
spotrebiteľovi vysvetlenie. Predaj týchto výrobkov bol tak realizovaný v rozpore 
s podmienkami ustanovenými v zákone o ochrane spotrebiteľa, resp. v rozpore s vyhláškou 
o pyrotechnických výrobkoch. Vyslovil názor, že pri predaji pyrotechnických výrobkov 
voľne vyložených v prevádzkovej jednotke, je potrebná trvalá prítomnosť predavača a 
nepostačuje iba upozornenie uvedené na tabuli na zabezpečenie prítomnosti predavača. 
Poukázal na možnosť vyjadriť sa k zisteniam uvedeným v inšpekčnom zázname. Dodal, že 
výšku postihu odôvodnil dostatočne, keďže z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že zohľadnil 
nielen charakter protiprávneho konania, ale aj jeho závažnosť, spôsob konania a možné 
následky zisteného nedostatku.  

 
Krajský súd v Bratislave, ako súd vecne príslušný (§ 246 ods. l OSP) preskúmal 

napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v rozsahu dôvodov 
uvedených v žalobe (§ 249 ods. 2 OSP).  
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O žalobe rozhodol súd bez pojednávania rozsudkom v súlade s § 250 ods. l OSP, keď 
účastníci konania boli podľa ust. § 250f ods. 2 OSP vyzvaní na vyjadrenie sa k prejednaniu 
veci bez nariadenia pojednávania, pričom obaja účastníci na výzvu nereagovali.  

 
Z pripojeného administratívneho spisu žalovaného súd okrem iného zistil, že 

27.12.2004 o 14.02 hod. vykonali pracovníci prvostupňového správneho orgánu v prevádzke 
žalobcu na Moyzesovej ulici 3 v Poprade kontrolu, výsledkom ktorej bolo zistenie, že v čase 
vykonania kontrolného nákupu pyrotechnických predmetov druhej triedy samoobslužným 
spôsobom od 14.04 hod. do 14.13 hod., nebol pri ponuke týchto výrobkov nikto prítomný, kto 
by upozornil kupujúcich na dodržiavanie návodu na používanie a ktorý by na požiadanie 
podal aj vysvetlenie na ich používanie a táto informácia nebola podaná ani pri vyúčtovaní 
nákupu v pokladni. Zo záznamu zo dl1a 31.12.2004 súd zistil, že pracovníci prvostupňového 
správneho orgánu vykonali na predmetnej prevádzke žalobcu opätovne kontrolu, pri ktorej 
zistili, že prítomná predavačka neposkytla informáciu o spôsobe použitia zakúpených 
pyrotechnických výrobkov a neupozornila ich na dodržiavanie návodu podobne ako to 
neurobil ani pokladník.  

 
Tunajší súd rozhodnutím zo dňa 25.5.2006 vo veci rozhodol tak, že napadnuté 

rozhodnutie Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, 
č. P/0931/07/04 zo dňa 22.6.2005 a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 
so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj č. P/0931/07/04 zo dňa 23.2.2005 zrušil podľa ust.  
§ 250j ods. 2 písm. a) OSP a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi nepriznal 
náhradu trov konania.  

 
Žalovaný považoval rozsudok za nesprávny, preto podal proti nemu odvolanie a 

žiadal rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť.  
 
Najvyšší súd SR, ako súd odvolací podľa § 10 ods. 2 OSP, preskúmal vec bez 

nariadenia pojednávania v rozsahu dôvodov odvolania a podanej žaloby a rozhodol tak, že 
napadnutý rozsudok Krajského súdu zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, pretože Krajský súd 
nesprávne právne vec posúdil.  

 
Krajský súd v Bratislave, ako prvostupňový súd vec opätovne prejednal a konštatoval 

nasledovné:  
Podľa ust. § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný predaj výrobkov 

a poskytovanie služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné 
vykonávanie.  

 
Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky o pyrotechnických výrobkoch, predavač je povinný pri 

predaji pyrotechnických predmetov uvedených v ods. 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie 
návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, za porušenie povinl1ostí ustanovenej 

týmto zákonom, uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, 
výrobcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 
2.000.000,- Sk. Za opakované porušenie povinností v priebehu jedného roka, možno  
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ukladať pokutu až do výšky 5.000.000,- Sk. Podľa ods. 6 citovaného ustanovenia pri  
určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť  
veci, spôsob, dĺžku trvania a následky porušenia povinností a mieru zavinenia. 

 
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská obchodná 
inšpekcia, kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitného predpisu.  

 
Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole 

vnútorného trhu u fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich alebo dodávajúcich 
výrobky na vnútorný trh alebo poskytujúcich služby (ďalej len kontrolované osoby):  

a)zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa ods. 1  
b)vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá  
ochranné opatrenie na ich odstránenie,  
c)kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,  
d)zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,  
e)informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom 

nebezpečných výrobkov,  
f)využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov,  
g)ukladá pokuty.  
 
Podľa § 7 ods. 3 citovaného zákona, kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote 

odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich 
odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu Inšpektorátu.  

 
Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 536/1991 Zb. sa na predaj pyrotechnických predmetov 

vzťahujú osobitné predpisy (Občiansky zákonník, Zákon o živnostenskom podnikaní, 
Obchodný zákonník).  

 
Podľa § 8 ods. 2 citovanej vyhlášky predávať pyrotechnické predmety tried 2 a 3 a 

podtriedy T 1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechniky, strelmajstra alebo odpaľovača 
ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu 
uvedenom v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len predavač) v organizácii poverenej 
Ministerstvom hospodárstva SR.  

 
Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že v čase vykonávania kontrol sa 

nenachádzal v oddelení s pyrotechnickými výrobkami žiaden predavač, ktorý by upozorňoval 
kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie.  

 
Napokon povinnosti zabezpečiť prítomnosť dozorujúcej osoby pri predaji 

pyrotechnických výrobkov si zjavne uvedomil žalobca, pretože na tento účel poskytol svojim 
zamestnancom príslušné školenia a sám poukazuje len na krátkodobosť trvania protiprávneho 
stavu spočívajúceho v neprítomnosti dozorujúcej osoby v oddelení s pyrotechnickými 
výrobkami, pričom takýto stav odôvodňoval nedbanlivostným správaním zamestnancov.  
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Neobstojí potom ani námietka žalobcu týkajúca sa písomných upozornení 

umiestnených v predajni adresovaná spotrebiteľom, na ktorých žalobca upozort1oval na 
potrebu dodržiavania návodov na používanie pyrotechnických predmetov. I keď možno 
pripustiť, že predávajúci s ohľadom na vyššie citované znenie § 8 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 
by sa mohol domnievať, že povinnosť predavača upozorniť na dodržanie návodu na 
používanie môže byť splnená aj písomným upozornením, umiestneným v blízkosti 
predávaného výrobku, v prejednávanej veci nepochybne aj žalobca si bol vedomý svojej 
povinnosti zabezpečiť aj prítomnosť dozorujúcej osoby v oddelení s pyrotechnickými 
výrobkami, čo vyplýva z jeho vyjadrení v predmetnej veci.  

 
S prihliadnutím na tieto skutočnosti dospel súd k názoru, že zo strany žalobcu došlo 

pri predaji pyrotechnických výrobkov v danom prípade k opakovanému porušeniu povinností 
vyplývajúcich mu z § 5 zákona č. 634/2002 Zb. o ochrane spotrebiteľa, nakoľko žalobca si 
nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z vyhlášky č. 536/1991 Zb.; ktorej účelom bolo upraviť 
realizáciu práva štátu v oblasti predaja pyrotechnických výrobkov.  

 
Účelom osobitnej právnej úpravy predaja tohto druhu tovaru je ochrana zdravia a 

majetku spotrebiteľa, takže neinformovaním spotrebiteľa dostatočným spôsobom o nutnosti 
dodržiavania návodu na používanie takýchto výrobkov, môže prísť k ohrozeniu zdravia alebo 
majetku osoby, ktorá nebola zodpovedným pracovníkom na potrebu dodržiavania návodu a 
spôsobu manipulácie s výrobkom upozornená.  

 
Z hľadiska požiadaviek vyhlášky je preto nepostačujúce spotrebiteľa len informovať 

vyvesením tabule s odkazom, kde a kto mu podá ďalšie vysvetlenie a to predovšetkým 
s prihliadnutím na špecifiká predávaného druhu výrobku v porovnaní s tovarom bežnej 
spotreby. Špecifickosť predmetného tovaru sa prejavila i v potrebe upraviť spôsob a 
podmienky jeho predaja v osobitnom právnom predpise.  

 
Súd dospel k názoru, že účelom predmetnej vyhlášky bolo, aby predaj 

pyrotechnických výrobkov nebol vykonávaný samoobslužným spôsobom, aj keď samotné 
znenie vyhlášky, zákaz takéhoto predaja nezakazuje, resp. neprikazuje predaj výlučne 
upraveným konkrétnym spôsobom. Napriek tomu s prihliadnutím na charakter výrobku, 
zákonodarca zjavne považoval v záujme bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa pri následnej 
manipulácii s predmetným tovarom, za potrebné sprísniť podmienky predaja takýchto 
výrobkov a to zabezpečením prítomnosti kvalifikovaného predavač a, ktorý by kupujúceho 
upozornil na potrebu dodržiavania návodu na používanie a v prípade potreby podal i ďalšie 
potrebné vysvetlenie.  

 
Pokiaľ žalobca namietal nezákonnosť napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že toto 

vydal orgán, ktorý nebol na takýto úkon oprávnený, je potrebné poukázať na ust. § 3 ods. 2 
zákona č. 128/2002 Zb., podľa ktorého Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej 
správy a člení sa na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie a jemu podriadené 
inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie. Inšpektorát je potom podľa § 3 ods. 4 
citovaného zákona v správnom konaní orgánom prvého stupňa a podľa § 58 ods. 1 správneho 
poriadku, jeho odvolacím orgánom je jeho správny orgán vyššieho stupňa, ktorý rozhoduje 
o odvolaniach proti jeho rozhodnutiam. Námietka žalobcu preto v tomto zmysle nebola 
dôvodná.  
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Súd dospel k záveru, že uloženie sankcie bolo dôvodné, nakoľko § 8 ods. 3 vyhlášky 

č. 536/1991 Zb. sa vzťahuje aj na samoobslužný predaj. Je na zodpovednosti predávajúceho, 
akým spôsobom fyzickú prítomnosť predavačov v zmysle § 8 ods. 2 citovanej vyhlášky pri 
regáloch s pyrotechnickými výrobkami zabezpečí.  

 
Pokiaľ žalovaný uložil pokutu vo výške 1.000.000,- Sk, súd s poukazom na ust. § 250i 

ods. 2 OSP, zvážil výšku uloženej pokuty a túto považoval za neprimerane vysokú.  
 
Ukladanie sankcií má význam tak represívny ako aj preventívny. 
 
Preventívny význam postihu nespočíva iba v účinkoch vo vzťahu k žalobcovi. Postih 

za správny delikt musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iné právnické osoby, 
ktoré sú nositeľmi rovnakých zákonných povinností.  

 
Správnemu súdu patrí zásadne kasačná súdna kontrola. Výnimkou z tejto kasačnej 

kontroly predstavuje ust. § 250j ods. 5 OSP; ktoré dáva správnemu súdu možnosť rozhodnúť, 
že upustí od potrestania za priestupok alebo iný správny delikt, alebo uloží sankciu nižšiu ako 
uložil správny orgán. Využitie moderačného práva prichádza do úvahy vtedy, ak súd môže 
takéto rozhodnutie urobiť na základe skutkového stavu veci, z ktorého vychádzali správne 
orgány v prípade z doplnenia dokazovania vykonaného súdom.  

 
Súd na základe vyššie uvedeného a berúc do úvahy, že kontrola dodržiavania 

predpisov, ktoré sú prijaté za účelom eliminácie rizika poškodenia zdravia a majetku 
spotrebiteľov, je opodstatnená, tak isto aj prísne sankcie v prípade ich porušenia, dospel 
v predmetnej veci s ohľadom aj Najvyšším súdom vydané rozhodnutia vo veciach obdobného 
charakteru k záveru, že pokuta vo výške 250.000,- Sk je vzhľadom na všetky okolnosti 
prípadu primeraná tak z hľadiska represívneho ako aj preventívneho.  

 
Vzhľadom na vyššie uvedené súd uplatnil pri rozhodovaní zásadu plnej jurisdikcie a 

napadnuté rozhodnutie správneho orgánu zmenil podľa § 250j ods. 5 OSP s poukazom  
na § 250i ods. 2 OSP.  

 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. l OSP tak, že žalobcovi, ktorý 

bol v konaní úspešný v časti týkajúcej sa výšky uloženej pokuty priznal náhradu trov konania 
vo výške 2.000,- Sk za súdny poplatok za žalobu. Trovy právneho zastúpenia si právny 
zástupca žalobcu neuplatňoval a nevyčíslil, preto mu ich náhradu súd nepriznal.  

 
P o u č e nie:  Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia 

prostredníctvom tunajšieho súdu, písomne, dvojmo. Odvolanie musí spĺňať 
náležitosti podľa ust. § 205 OSP.  
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Edity Bakošovej a 
členov JUDr. Ľubomíra Šramka a JUDr. Jany Zemkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: 
Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta č. 41/A, Bratislava, zast. advokátom: 
JUDr. Vladimír Kán, nám. Martina Benku č. 9, Bratislava, proti žalovanému: Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/1048/08/04 zo dňa 22. septembra 2005, rozhodol  

 
t a k t o: 

 
Súd žalobu zamieta. 
 
Žalobcovi nepriznáva náhradu trov konania. 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
Žalovaný správny orgán napadnutým rozhodnutím č. P/l048/08/04 zo dňa 22.9.2005 

rozhodol ako odvolací orgán o odvolaní žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu vydané 
mu Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie v Košiciach pre Košický kraj  
č. P/1048/08/04 zo dňa 1.3.2005 tak, že odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie 
prvostupňového správneho orgánu potvrdil.  

 
Odôvodnenie: 

 
Prvostupňovým rozhodnutím bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 250.000,- Sk pre 

porušenie ust. § 5 zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, 
spočívajúce v nedodržaní povinnosti predávajúceho zabezpečiť predaj pyrotechnických 
výrobkov spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné vykonávanie, keďže ich predaj 
nebol zabezpečený kvalifikovanou osobou, pretože v čase predaja týchto výrobkov sa žiadna 
osoba s príslušnou kvalifikáciou na takýto predaj v priestoroch predajne nenachádzala.  

 
V odôvodnení napadnutého rozhodnutia žalovaný uviedol, že kontrolou bolo presne a 

spoľahlivo zistené, že boli spotrebiteľovi v kontrolnom nákupe predané pyrotechnické 
predmety triedy II, pri predaji ktorých neboli zabezpečené podmienky predaja 
pyrotechnických predmetov ustanovené vyhl. č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch. 
Pyrotechnické predmety boli voľne vystavené v ponuke pre spotrebiteľa a boli predávané 
samoobslužným spôsobom. Zistený nedostatok nemožno považovať za zanedbateľný alebo 
menej závažný, keďže bolo zistené, že pyrotechnické predmety boli predávané bez 
prítomnosti preškoleného predavača, ktorý by upozorňoval na dodržiavanie návodu na  
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použitie a na požiadanie podal vysvetlenie. Následkom protiprávneho konania bolo porušenie 
práva spotrebiteľa na bezpečné podmienky predaja. Pokuta uložená prvostupňovým 
správnym orgánom tak bola odôvodnená, uložená v adekvátnej výške a nebol zistený dôvod 
na jej zníženie, či zrušenie a očakáva sa od nej represívny aj preventívny účinok.  

 
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia 

žalovaného s návrhom na jeho zrušenie a vrátenie správnemu orgánu na ďalšie konanie 
z dôvodu, že práva a povinnosti účastníkom konania môže ukladať len správny orgán určený 
zákonom a majúci právnu subjektivitu, pričom Inšpektorát SOI ani Ústredný inšpektorát SOI 
nie sú správnymi orgánmi majúcimi právnu subjektivitu, že rozhodnutie vydal správny orgán 
na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu, porušenie právneho predpisu spočívalo 
v nedbanlivosti zamestnancov a chýba akýkoľvek škodlivý následok. Správny orgán mal 
uložiť pokutu v minimálnej výške z dôvodu, že porušenie právneho predpisu bolo len 
krátkodobé, dotklo sa tak minimálneho počtu spotrebiteľov, porušenia právneho predpisu 
bolo iba v určitom časovom úseku a pri kontrole bol takýto stav odstránený a absentoval 
akýkoľvek škodlivý následok na zdraví alebo majetku spotrebiteľov. Z týchto dôvodov žiadal 
zrušiť aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zo dňa 1.3.2005 č. P/1048/08/04.  

 
Žalovaný navrhol žalobu žalobcu ako nedôvodnú zamietnuť, pretože námietky žalobcu 

sú nedôvodné, nemajú právnu oporu v zákone a sú právne irelevantné. Kontrolný orgán 
postupoval v zmysle zákona č. 361/1992 Zb. a správny orgán správne zistil skutkový stav a 
vyvodil ten záver, že kontrolovaný subjekt porušil uvedený právny predpis. Na základe tohto 
zistenia bola uložená pokuta, ktorú považuje za primeranú k zistenému porušeniu zákona a 
rozsahu dopadu na spotrebiteľa, s prihliadnutím na šírku obchodných aktivít dotknutého 
subjektu. Námietky žalobcu týkajúce sa subjektu oprávneného ukladať pokuty považuje za 
nepodstatné s poukazom na § 3 ods. 2, 4 zák. č. 128/2002 Z.z. a § 58 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len "SP"). Pokiaľ ide o výšku pokuty, táto je závislá na úvahe 
prvostupňového správneho orgánu, ktorý vychádzal z charakteru zisteného skutkového stavu 
a v rozhodnutí sa kvalifikovane vysporiadal so všetkými skutočnosťami odôvodňujúcimi jej 
výšku, pričom výška pokuty bola stanovená v dolnej hranici zákonnej sadzby. Bolo 
prihliadnuté aj na charakter výrobkov ako výrobkov, ktoré svojimi vlastnosťami predstavujú 
zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie podľa § 244 a 

nasl. O.s.p., preskúmal podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O.s.p. napadnuté 
rozhodnutie a konanie mu predchádzajúce a to v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe a 
dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom a preto žaloba nie je 
dôvodná.  

 
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných 

prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, 
menia alebo zrušujú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj 
rozhodnutia, ktorými práva a zákonom chránené záujmy týchto osôb môžu byť dotknuté.  

 
Úlohou súdu v predmetnej veci bolo preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného vo 

veci uloženia pokuty žalobcovi za porušenie povinnosti podľa § 24 ods. 1 v spojení s § 5 zák.  
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č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Na uvedené konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní.  

 
Podľa § 3 ods. 1 OSP, správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými 

právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy 
fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.  

 
Zakotvená zásada zákonnosti vyjadruje požiadavku, aby správne orgány v konaní pri 

vydávaní rozhodnutia dodržiavali procesné predpisy, ako aj iné hmotnoprávne predpisy, ktoré 
sa vzťahujú na prejednávanú vec.  

 
Podľa § 46 SP, rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi 

predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.  

 
Správny poriadok odvolacie konanie podrobne neupravuje. Správne konanie od jeho 

začatia až do doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu tvorí jeden celok. Ustanovenia 
správneho poriadku vzťahujúce sa na vydanie prvostupňového administratívneho rozhodnutia 
majú všeobecnú platnosť a vzťahujú sa aj na odvolacie konanie.  

 
Podľa § 47 ods. 2 SP, výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia 

právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť 
trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, 
správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia než ustanovuje osobitný zákon.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zák. č. 634/1992 Zb., za porušenie povinnosti ustanovenej týmto 

zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, výrobcovi alebo 
dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 2.000.000,- Sk. Za 
opakované porušenie povinností v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky 
5.000.000,- Sk.  

Podľa ods. 6 cit. ust., pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter 
protiprávneho konania, závažnosť veci, spôsob, dĺžku trvania a následky porušenia 
povinnosti a mieru zavinenia. 

 
Podľa § 5 zák. č. 634/1992 Zb., je predávajúci povinný predaj výrobkov a poskytovanie 

služieb zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.  
 
Podľa § 4 ods. 1 zák. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach 

ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská obchodná 
inšpekcia kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.  

 
Podľa ods. 2 cit. ust., Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u 

fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich alebo dodávajúcich výrobky na vnútorný 
trh alebo poskytujúcich služby (ďalej len "kontrolované osoby")  

a/ zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa ods. 1,  
b/ vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá ochranné  

opatrenia na ich odstránenie,  
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c/ kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,  
d/ zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,  
e/ informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom 

nebezpečných výrobkov  
f/ využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov 
g/ ukladá pokuty 
 
Podľa § 7 ods. 3 cit. zákona, kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť 

zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich 
odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.  

 
Podľa § 8 ods. 1 vyhl. č. 536/1991 Zb., sa na predaj pyrotechnických predmetov vzťahujú 

osobitné predpisy (občiansky zákonník, zákon o živnostenskom podnikaní, obchodný 
zákonník).  

 
Podľa § 8 ods. 2 cit. vyhl., predávať pyrotechnické predmety tried II. a III. a podtriedy TI 

môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechniky, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov 
alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie podľa osnovy a v rozsahu uvedenom 
v prílohe č. 2 tejto vyhlášky (ďalej len "predavač") v organizácii poverenej Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky.  

 
Napokon podľa § 8 ods. 3 cit. vyhl., je predavač povinný pri predaji pyrotechnických 

predmetov uvedených v ods. 2 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na 
požiadanie podať vysvetlenie.  

 
Z pripojeného administratívneho spisu žalovaného súd zistil, že dňa 15.12.2004 bola 

vykonaná inšpektormi SOI kontrola v HYPERMARKET KAUFLAND, Duklianska č. 19, 
v Spišskej Novej Vsi. Pri kontrole predaja pyrotechnických predmetov bolo inšpektormi 
zistené, že výrobky boli predávané san100bslužným spôsobom a v čase kontroly nebol v tejto 
predajni prítomný žiaden predavač - dozorujúca osoba, ktorá by upozorňovala kupujúceho na 
nutnosť dodržiavať určité pravidlá pri používaní týchto výrobkov, čo je v rozpore s § 8 vyhl. 
č. 536/1991 Zb ..  

 
Na základe vykonanej kontroly bol v prevádzkárni žalobcu spísaný inšpekčný záznam 

s upozornením, aby kontrolovaný subjekt zabezpečil trvale prítomného pracovníka pri 
predávaných pyrotechnických výrobkoch a bolo vydané opatrenie na mieste, ktorým sa 
zakázal výkon obchodnej činnosti na 2 predajné dni, resp. do vykonania nápravy.  

 
Oznámením zo dňa 27.1.2005 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Košiciach 

pre Košický kraj oznámil žalobcovi začatie správneho konania na základe vykonanej kontroly 
zo dňa 15.12.2004 z dôvodu, že boli zistené predmetné nedostatky. Nakoľko žalobca 
neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené 
porušenie povinnosti v lehote mu stanovenej, prvostupňový správny orgán vo svojom 
rozhodnutí zo dňa 1.3.2005 uložil žalobcovi pokutu vo výške 250.000,- Sk z dôvodu, že 
žalobca nedodržal povinnosť, aby pri predaji bol prítomný predavač - dozorujúca osoba 
priamo pri ponúkaných pyrotechnických predmetoch, čím došlo k porušeniu povinnosti  
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ustanovenej v § 8 ods. 2 vyhl. č. 536/1991 Zb. a § 5 zák. č. 634/1992 Zb .. Proti tomuto 
rozhodnutiu podal včas odvolanie žalobca, ktoré žalovaný rozhodnutím zo dňa 22.9.2005 
zamietol a prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu potvrdil.  

 
Medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že v čase vykonanej kontroly sa nenachádzal 

nielen v oddelení s pyrotechnickými výrobkami, ale ani v celej prevádzkárni žiaden predavač, 
ktorý by upozorňoval kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie. v § 8 ods. 3 vyhl.  
č. 536/1991 Zb.,je stanovená povinnosť predavača pri predaji upozorniť kupujúceho na 
dodržiavanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie. l keď v ust. § 8 cit. 
vyhl. nie je výslovne uvedená povinnosť predavača pri predaji pyrotechnických výrobkov 
upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu ústne, vyplýva to z jeho logického výkladu, 
pretože predavačovi tu vyplýva povinnosť "podať vysvetlenie".  

 
Napokon povinnosti zabezpečiť prítomnosť dozorujúcej osoby pri predaji 

pyrotechnických výrobkov si zjavne uvedomoval i žalobca, pretože na tento účel poskytol 
svojim zamestnancom príslušné školenia a sám poukazuje len na krátkodobosť trvania 
protiprávneho stavu spočívajúceho v neprítomnosti dozorujúcej osoby v predajni 
v doobedňajších hodinách, pričom takýto stav v žalobe odôvodňoval nedbanlivostným 
správaním zamestnancov.  

 
Neobstojí potom ani námietka žalobcu týkajúca sa písomných upozornení umiestnených 

v predajni adresovaná spotrebiteľom, na ktorých žalobca upozorňoval na potrebu 
dodržiavania návodov na používanie pyrotechnických predmetov. l keď možno pripustiť, že 
predávajúci s ohľadom na vyššie citované znenie § 8 ods. 3 vyhl. č. 536/1991 Zb. by sa 
mohol domnievať, že povinnosť predavača upozorniť na dodržanie návodu na používanie 
môže byť splnená aj písomným upozornením umiestneným v blízkosti predávaného výrobku, 
v prejednávanej veci nepochybne aj žalobca si bol vedomý svojej povinnosti zabezpečiť aj 
prítomnosť dozorujúcej osoby v oddelení s pyrotechnickými výrobkami, čo vyplýva z jeho 
vyjadrení v predmetnej veci.  

 
S prihliadnutím na tieto skutočnosti dospel súd k názoru, že zo strany žalobcu došlo pri 

predaji pyroteclmických výrobkov v danom prípade k porušeniu povinnosti vyplývajúcej mu 
z § 5 zák. č. 634/1992 Zb., nakoľko žalobca si nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu z vyhl.  
č. 536/1991 Zb., ktorej účelom bolo upraviť realizáciu práva štátu v oblasti predaja 
pyrotechnických výrobkov. Účelom osobitnej právnej úpravy predaja tohto druhu tovaru je 
ochrana zdravia a majetku spotrebiteľa, takže neinformovaním spotrebiteľa dostatočným 
spôsobom o nutnosti dodržiavania návodu na používanie takýchto výrobkov môže prísť 
k ohrozeniu zdravia alebo majetku osoby, ktorá nebola zodpovedným pracovníkom na 
potrebu dodržiavania návodu a spôsobu manipulácie s výrobkom upozornená. Z hľadiska 
požiadaviek vyhlášky je preto nepostačujúce spotrebiteľa len informovať vyvesením tabule 
s odkazom, kde a kto mu podá ďalšie vysvetlenie a to predovšetkým s prihliadnutím na 
špecifiká predávaného druhu výrobku v porovnaní s tovarom bežnej spotreby. Špecifickosť 
predmetného tovaru sa prejavila i v potrebe upraviť spôsob a podmienky jeho predaja 
v osobitnom právnom predpise. Súd dospel k názoru, že účelom predmetnej vyhlášky bolo, 
aby predaj pyrotechnických výrobkov nebol vykonávaný samoobslužným spôsobom, aj keď 
samotné znenie vyhlášky zákaz takéhoto predaja nezakazuje, resp. neprikazuje predaj výlučne  
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upraveným konkrétnym spôsobom. Napriek tomu s prihliadnutím na charakter výrobku 
zákonodarca zjavne považoval za potrebné, v záujme bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa pri 
následnej manipulácii s predmetným tovarom, sprísniť podmienky predaja takýchto výrobkov 
a to zabezpečením prítomnosti kvalifikovaného predavača, ktorý by kupujúceho upozornil na 
potrebu dodržiavania návodu na používanie a v prípade potreby podal i ďalšie potrebné 
vysvetlenie.  

 
Ak potom s prihliadnutím na tieto skutočnosti žalovaný uložil pokutu za porušenie vyššie 

uvedených ustanovení v dolnej hranici prípustnej sadzby, bolo potrebné vysloviť, že výška 
pokuty uložená rozhodnutím prvostupňového správneho orgánu bola primeraná.  

 
Pokiaľ žalobca namietal nezákonnosť napadnutého rozhodnutia z dôvodu, že toto vydal 

orgán ktorý nebol na takýto úkon oprávnený, je potrebné poukázať na ust. § 3 ods. 2 zák.  
č. 128/2002 Zb., podľa ktorého Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy a 
člení sa na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie a jemu podriadené 
inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie. Inšpektorát je potom podľa § 3 ods. 4 cit. 
zákona v správnom konaní orgánom prvého stupňa a podľa § 58 ods. 1 SP jeho odvolacím 
orgánom je jeho správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa, ktorý rozhoduje o odvolaniach 
proti jeho rozhodnutiam. Námietka žalobcu preto v tomto zmysle nebola dôvodná.  

 
Vychádzajúc zo skutočností vyššie uvedených, postup žalovaného správneho orgánu bol 

zákonný a napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Súd preto dospel k 
záveru, že námietky žalobcu neodôvodňujú zrušenie napadnutého rozhodnutia žalovaného a 
keďže toto považoval za vydané v súlade so zákonom, žalobu žalobcu podľa § 250j ods. 1 
O.s.p. v celom rozsahu zamietol.  

 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. l O.s.p. tak, že žalobcovi 

náhradu trov konania nepriznal, pretože takúto náhradu mu možno priznať len v prípade 
úspechu.  

 
P o u č e n i e: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia, písomne, dvojmo, na Najvyšší súd SR, prostredníctvom Krajského 
súdu v Bratislave.  
 

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, 
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ 
domáha.  

 
V Bratislave dňa, 8. júna 2006 
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Najvyšší súd 
Slovenskej republiky 
 

 
 
 

ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky 

senátu JUDr. Idy Hanzelovej a sudcov JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Ing. 
Miroslava Gavalca v právnej veci žalobcu Kaufland Slovenská republika, v.o.s., 
Trnavská cesta č. 41/A, 831 02 Bratislava,  zastúpeného advokátom JUDr. 
Vladimírom Kánom, Nám. Martina Benku č. 9, 811 07 Bratislava, proti 
žalovanému Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie, 
Prievozská č. 32, 827 99 Bratislava,  v konaní o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia žalovaného č. P/1048/08/04 zo dňa 22. septembra 2005, o odvolaní 
žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 8. júna 2006 č. 1 
S 400/2005-42 rozhodol 

 
t a k t o : 

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave 

z 8. júna 2006 č. S 400/2005-42 potvrdzuje. 
 
Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva. 
 

Odôvodnenie: 
 
Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu o preskúmanie rozhodnutia 

žalovaného, ktorým žalovaný ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie správneho 
orgánu prvého stupňa o uložení pokuty vo výške 250.000,-Sk.  

 
V odôvodnení uviedol, že po preskúmaní tohto rozhodnutia v rozsahu 

dôvodov žaloby dospel k záveru, že je v súlade so zákonom.  
 
Zo spisu žalovaného krajský súd zistil, že dňa 15.12,2004 vykonali 

inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej iba "SOI") kontrolu 
pyrotechnických výrobkov v Hypermarkete Kaufland v Spišskej Novej Vsi, pri 
ktorej zistili, že pyrotechnické výrobky boli predávané samoobslužným spôsobom 
a v čase kontroly nebol pri nich prítomný žiaden predavač - dozorujúca osoba, 
ktorá by upozorňovala kupujúceho na nutnosť dodržiavať pravidlá určené pri 
používaní týchto výrobkov. Po tomto zistení správny orgán prvého stupňa začal 
dňa 27.1.2005 správne konanie a dňa 1.3.2005 vydal rozhodnutie, ktorým uložil  
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žalobcovi pokutu pre nedodržanie povinnosti uloženej v § 8 ods. 2 vyhl. č. 536/1991 
Zb. Žalovaný odvolanie podané žalobcom zamietol a rozhodnutie potvrdil.  

 
Takto zistený skutkový stav, ktorý nebol medzi účastníkmi sporný, dostatočne 

preukázal, že zo strany žalobcu došlo k porušeniu povinnosti uloženej § 5 zák.  
č. 634/1992 Zb. a preto podľa názoru krajského súdu bola správne žalobcovi 
uložená sankcia - pokuta.  

 
Keďže správny orgán uložil pokutu v dolnej hranici sadzby, krajský súd ju 

považoval za primeranú a námietky žalobcu za neodôvodnené.  
 
Za nedôvodné považoval krajský súd aj tvrdenie žalobcu, že žalovaný nebol 

oprávnený na vydanie napadnutého rozhodnutia, pretože podľa § 58 ods. 1 zák.  
č. 71/1967 Zb. (správneho poriadku) a § 3 ods. 2 zák. č. 128/2002 Z. z. o štátnej 
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je žalovaný odvolacím 
orgánom podriadeným inšpektorátom.  

 
V odvolaní podanom proti tomuto rozsudku žalobca namietal nesprávne 

právne posúdenie veci, pokiaľ krajský súd považoval napadnuté rozhodnutie za 
správne napriek tomu, že bolo vydané na základe nesprávneho procesného postupu 
a že je v časti výšky pokuty nepreskúmateľné.  

 
Podľa žalobcu sa totiž správny orgán nevysporiadal so všetkými jeho 

námietkami vznesenými v odvolaní proti prvostupňovému rozhodnutiu, odmietol 
vykonať dôkaz, ktorý žalobca navrhoval na preukázanie skutočnosti, ktorú zákon pri 
určení výšky prikazuje zohľadniť (preukázanie menšej závažnosti konania žalobcu), 
pričom ani neodôvodnil, prečo jeho vykonanie považuje za neúčelné. Zamedzil tak 
riadnemu zisteniu skutočného stavu veci.  

 
Správny orgán podľa žalobcu v rozpore s povinnosťou uloženou v § 34 ods. 1 

v spojení s § 47 ods. 3 správneho poriadku v napadnutom rozhodnutí neuviedol, ako 
vyhodnotil mieru zavinenia, ako ustálil dĺžku trvania porušenia povinnosti, nezaoberal 
sa tým, v čom spočívalo porušenie povinnosti, či nevyškolením predavačov alebo len 
chvíľkovou neprítomnosťou riadne vyškolených predavačov.  

 
Na záver odvolania k námietke nepreskúmatel'nosti dôvodov výšky uloženej 

pokuty žalobca dodal, že žalovaný zjavne nevychádza z konkrétnych 
(individuálnych) okolností jednotlivých prípadov stanovených v § 24 ods. 6 zák.  
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ale naopak, určuje výšku sankcie len na 
základe jedného kvalifikačného kritéria, ktorým je opakovanie, resp. neopakovanie 
porušenia povinnosti. Pri jednorazovom porušení totiž správny orgán ukladal pokutu 
250.000.-Sk a pri opakovanom 1.000.000,-Sk.  

 
Na základe uvedeného žiadal napadnutý rozsudok krajského súdu zmeniť tak, 

že žalobe vyhovie a zaviaže žalovaného na náhradu trov konania.  
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Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok 

krajského súdu potvrdiť ako vecne správny a nepriznať žalobcovi náhradu trov 
konania.  

 
Uviedol, že rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa o uložení sankcie 

vychádzalo z dostatočne zistenej skutočnosti, že počas výkonu kontroly 
v prevádzkovej jednotke žalobcu, nebol predaj pyrotechnických výrobkov realizovaný 
spôsobom, ktorý zabezpečuje ich riadne a bezpečné vykonávanie tak, ako to 
v nadväznosti na § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa ukladá osobitný predpis - vyhl. 
SBÚ č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch. V čase kontroly sa kvalifikovaný 
predavač v priestoroch predajne ani nenachádzal. Následné zabezpečenie trvalej 
prítomnosti zodpovedného pracovníka pri pyrotechnických výrobkoch však žalobcu 
nezbavilo zodpovednosti za protiprávny stav zistený v čase kontroly.  

 
Podľa inšpekčného záznamu zo dňa 15.12.2004 nebol zistený skutkový stav 

žalobcom popretý a ani po začatí správneho konania nevyužil žalobca možnosť 
vyjadriť sa k zisteným nedostatkom v stanovenej lehote, prípadne navrhnúť 
doplnenie dokazovania, podľa žalovaného preto z hradiska zistenia skutkového 
stavu nebol potrebný výsluch vedúceho obchodného domu, ktorý žalobca navrhoval.  

 
Keďže kontrolný orgán postupoval v súlade so zákonom. a prvostupňový 

správny orgán zo zisteného skutkového stavu vyvodil správny. právny záver, že 
kontrolovaný subjekt porušil uvedený právny predpis, po zohľadnení kritérií 
vyplývajúcich z § 24 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa s prihliadnutím na 
rizikovosť komodity a obdobia najväčšieho nákupu a tým aj najväčšieho ohrozenia 
spotrebiteľa, považoval žalovaný uloženie pokuty v rámci rozpätia dolnej hranici vo 
výške 250.000,-Sk za primerané.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej iba najvyšší súdil) ako súd odvolací 

podľa § 10 ods. 2 O.s.p. podľa § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal vec na pojednávaní 
podľa § 250ja ods. 30.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.  

 
Z napadnutého rozsudku vyplýva, že krajský súd preskúmal rozhodnutie a 

postup žalovaného v rozsahu žalobných námietok a dospel k záveru, že medzi 
účastníkmi nebol skutok sporný, sporné bolo len jeho hodnotenie ako protiprávne 
konanie a správnosť a opodstatnenosť prijatého následku.  

 
Zo spisu žalovaného je nesporné, že pri predaji pyrotechnických výrobkoch 

uložených v regáloch nebol v čase kontroly dňa 15.12.2004 trvale prítomný predavač 
s požadovanou odbornou spôsobilosťou a tento sa ani na prevádzke v uvedenom 
čase nenachádzal. Táto skutočnosť bola posúdená ako nedodržanie podmienok 
predaja pyrotechnických výrobkov II. a III. Triedy a podtriedy T1 stanovených  
v § 8 vyhl. č. 536/1991 Zb. a porušenie povinnosti predávajúceho zabezpečiť predaj 
výrobkov spôsobom, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné vykonávanie v zmysle 
§ 5 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.  

 
 



5Sž-o-KS 94/2008 
4 

 
S uvedeným záverom, ku ktorému dospeli správne orgány, sa plne stotožnil aj 

odvolací súd.  
 
V predmetnej veci Je totiž podstatné, že účelom stanovenia určitých 

podmienok predaja pyrotechnických výrobkov vyhláškou č. 536/1991 Zb. je 
špecifikovať model správania, ktorým možno v čo najväčšej miere eliminovať riziko 
spojené s predajom a používaním výrobkov predmetného druhu a preto predaj 
týchto výrobkov musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky. Pokiaľ' 
zodpovedné osoby podľa tohto nepostupujú, nie je možné predaj považovať za 
bezpečný a už vôbec nie za riadny.  

 
Taktiež odvolací súd rovnako ako žalovaný s poukazom na objektívnu 

zodpovednosť žalobcu ako predajcu za stav zistený kontrolou, danú v § 5 zákona 
o ochrane spotrebiteľa, dospel k záveru, že na predmetné porušenie nemalo vplyv, či 
išlo o výnimočný stav a či žalobca predtým zabezpečil preškolenie pracovníkov. 
Žalovaný totiž správne uviedol, že predmetné porušenie povinnosti, tak ako to 
konštatoval správny orgán prvého stupňa, spočívalo v neprítomnosti predavača 
v čase kontroly a nie v tom, či žalobca zabezpečil odborné preškolenie pracovníkov 
žalobcu. Vykonanie navrhovaného výsluchu vedúceho prevádzky o zabezpečení 
preškolenia pracovníkov s cieľom preukázania krátkodobostí a výnimočnosti 
zisteného stavu tak nebolo potrebné a tým ani jeho odmietnutie nebolo bezdôvodné, 
neznamenalo zamedzenie riadneho a úplného zistenia skutkového stavu. Výsluch 
o uvedenej skutočnosti neovplyvnilo objasnenie charakteru protiprávneho konania, 
závažnosť vecí, spôsobu a dĺžky trvania a následkov porušenia povinnosti a miery 
zavinenia, skutočnosti ktoré sú zákonnými kritériami pre určenie výšky pokuty 
v zmysle § 24 ods. 6 uvedeného zákona.  

 
Odvolací súd sa teda stotožnil so záverom, že skutočnosťami uvedenými 

v zázname bolo dostatočne preukázané, že zo strany žalobcu došlo k porušeniu 
povinnosti vyplývajúcej z § 5 zákona č. 634/1992 Zb. tým, že v čase kontroly sa pri 
predaji pyrotechnických výrobkoch a ani v priestoroch predajne nenachádzal 
predavač splňujúci požiadavky uvedené v § 8 ods. 3 vyhlášky č. 536/1991 Zb. 
Správne krajský súd uviedol, že z požiadavky "podať vysvetlenie" uvedenej v tomto 
ustanovení logicky vyplýva, že má ísť o ústne upozornenie, preto len umiestnenie 
písomného upozornenia nebolo postačujúce.  

 
Keďže za porušenie týchto povinností nesie žalobca v zmysle § 5 zákona 

o ochrane spotrebiteľa zodpovednosť, oprávnene mu správny orgán uložil podľa  
§ 24 ods. 1 uvedeného zákona pokutu.  

 
Pri stanovení výšky pokuty sumou 250.000,-Sk, ako vyplýva z odôvodnenia 

napadnutého rozhodnutia, prihliadli správne orgány jednak na charakter 
protiprávneho konania, ktorým je poškodenie práv spotrebiteľa chránených zákonom 
a rozsah jeho následkov a jednak na závažnosť veci, vyplývajúca zo samotného 
druhu výrobkov, u ktorých je potrebné dodržať presne stanovené podmienky predaja 
vzhľadom na možné riziko ohrozenia bezpečnosti a majetku spotrebiteľa v prípade  
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nesprávneho použitia takéhoto výrobku. Taktiež bolo zrejmé z odôvodnenia, že 
správny orgán pri stanovení výšky pokuty zohľadnil aj mieru zavinenia žalobcu. 
O jeho plnej zodpovednosti nemal totiž pochybnosti, keďže predavač v čase kontroly 
v predajni vôbec prítomný nebol, nielen pri predajnom pulte. Uloženie pokuty v dolnej 
hranici prípustnej sadzby vzhľadom na všetky zistené skutočnosti bolo preto možné 
považovať za primerané, námietky, že vychádza iba z jedného kvalifikačného 
kritéria, ktorým má byť opakovanie porušenia, tak neboli opodstatnené.  

 
Odvolací súd na základe uvedeného posúdil napadnutý rozsudok krajského 

súdu a dospel k záveru, že námietky proti nemu vznesené neboli dôvodné. 
Rozhodnutie žalovaného bolo v rozsahu dôvodov žaloby zákonné, zistený skutkový 
stav dostatočne preukazuje skutok, jeho kvalifikácia ako porušenie povinnosti 
v zmysle § 5 zák. č. 563/1992 Zb. bola správna. Pri skúmaní rozsahu voľného 
uváženia, z ktorého správny orgán pri ukladaní výšky sankcie vychádzal, dospel 
odvolací súd k záveru, že v napadnutom rozhodnutí žalovaný dostatočne odôvodnil 
rozhodnutie, preto krajský súd rozhodol správne, ak žalobu zamietol.  

 
Podľa § 219 O.s.p. v spojení s § 250ja ods. 4 O.s.p. odvolací súd rozsudok 

krajského súdu ako vecne správny potvrdil.  
 
O trovách odvolacieho konania rozhodol najvyšší súd podľa § 250k ods. 1 

O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý nemal úspech v konaní, ich náhradu nepriznal. 
Žalovaný právo na náhradu trov konania nemal.  

 
 
P o u č e n i e :  Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok 

(§246c O.s.p.) 
 
 
V Bratislave, d ňa 22. novembra 2007 
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U Z N E S E N I E 
 
 
Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: KeramiS - Keramické závody  

spol s r.o., Nobelova 18/A/290, Bratislava, proti žalovanému: Slovenská obchodná 
inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, 
Prievozská 32, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0834/08/05 
zo dňa 15.2.2006, o žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, takto  

 
rozhodol: 

 
Súd žalobcovi nepriznáva oslobodenie od súdnych poplatkov. 
 

Odôvodnenie: 
 
Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 6.12.2006 sa žalobca domáhal preskúmania 

rozhodnutia žalovaného č. P/0834/08/05 zo dňa 15.2.2006.  
 
Nakoľko žalobca nezaplatil súčasne s podaním žaloby na súd súdny poplatok, bol 

výzvou zo dňa 12.4.2007 vyzvaný na jeho zaplatenie. Žalobca požiadal súd o oslobodenie od 
súdneho poplatku. výzvou zo dňa 12.12.2007 bol žalobca vyzvaný na preukázanie 
majetkových pomerov žalobcu v lehote 30 dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. Táto 
bola doručená žalobcovi dl1a 8.2.2008. Do dnešného dňa však neboli súdu požadované 
doklady doručené.  

 
Podľa § 138 ods. l O.s.p. na návrh môže predseda senátu priznať účastníkovi celkom 

alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak . 
nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak 
nerozhodne predseda senátu inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú 
účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.  

 
Napriek tomu, že žalobca požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov a bol súdom 

vyzvaný na preukázanie svojich majetkových pomerov, posúdenie ktorých je jedným 
z predpokladov na priznanie oslobodenie od platenia súdneho poplatku, túto povinnosť si 
v súdom stanovenej lehote nesplnil. Súd nemal na základe akých skutočností posudzovať, či 
majetkové pomery odôvodňujú priznanie oslobodenia od súdneho poplatku, preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a žalobcovi oslobodenie nepriznal.  

 
 

P o u č e n i e:  Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
doručenia, na Krajský súd v Bratislave.  
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitosti ach (§ 42 ods.3) uviesť, proti 
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ 
domáha.  
 
 

V Bratislave, dňa 31.3.2008 
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U Z N E S E N I E 
 
 
Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: KeramiS-Keramické závody, s.r.o., 

Gajova 21, Bratislava proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný 
inšpektorát SOI, so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, Bratislava v konaní 
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0834/08/05 zo dňa 15.2.2006, takto  

 
r o z h o d o l : 

 
Krajský súd v Bratislave konanie z a s t a v u j e . 
 
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 6.12.2006 sa žalobca domáhal preskúmania 

zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0834/08/05 zo dňa 15.2.2006.  
 
Z obsahu podanej žaloby vyplýva, že žalobca sa domáhal postupu podľa ustanovenia 

druhej hlavy piatej časti OSP, upravujúcej rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a 
postupom správnych orgánov.  

 
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ďalej len poplatky) sa 

vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony 
orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len poplatkový úkon) uvedené 
v Sadzobníku súdnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov (ďalej len Sadzobník, 
ktorý tvorí prílohu citovaného zákona).  

 
Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, poplatková 

povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie 
poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ alebo dovolateľ.  

 
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení platnom ku dňu 

podania žaloby, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky 
zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu 
a poplatok za konanie o dedičstve, je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.  

 
V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, ak sa poplatok 

splatný podaním návrhu na začatie konania nezaplatil celkom, súd konanie zastaví, ak už 
nezačal konať vo veci samej a ak o následkoch nezaplatenia poplatku poplatníka poučil.
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Súd preto vyzval žalobcu výzvou zo dňa 2.4.2007 na zaplatenie súdneho poplatku vo 

výške 10.000,- Sk v lehote 10 dní a zároveň ho poučil i o dôsledkoch nezaplatenia súdneho 
poplatku.  

 
Žalobca návrhom zo dňa 2.5.2007 žiadal oslobodenie od súdnych poplatkov z dôvodu, 

že exekútor začal exekučné konanie vo veci vymoženia pokuty 100.000,- Sk upovedomením 
o začatí konania Ex 341/2007 zo dňa 3.4.2007 a zablokoval žalobcovi všetok nehnuteľný 
majetok, všetok nehnuteľný majetok a všetky bankové účty.  

 
Krajský súd výzvou zo dňa 12.12.2007 vyzval žalobcu v lehote 30 dní odo dňa 

doručenia výzvy, aby v zmysle § 138 ods. 1 OSP preukázal súdu, že jeho pomery odôvodňujú 
oslobodenie od súdneho poplatku a aby oznámil súdu relevantné skutočnosti s poučením, že 
ak v stanovenej lehote nebudú predložené doklady, súd nebude môcť v konaní oslobodenia od 
súdneho poplatku pokračovať a rozhodne iba na základe doposiaľ predložených dokladov. 
Žalobca prevzal výzvu dňa 8.2.2008, na ktorú však nereagoval.  

 
Krajský súd uznesením č.k. l S 457/2006-34 zo dňa 31.3.2008 žalobcovi nepriznal 

oslobodenie od súdnych poplatkov. Keďže žalobca súdny poplatok za žalobu nezaplatil a súd 
mu oslobodenie od platenia súdnych poplatkov nepriznal, postupom podľa § 10 ods. 2 zákona 
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch konanie zastavil.  

 
o trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) v spojení s § 240c OSP 

tak, že žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania, pretože pre iný postup nebol 
dôvod.  
 
 
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho 

doručenia na tunajšom súde, písomne, v dvoch vyhotoveniach.  
Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa ust. § 205 OSP.  
 
 
 

V Bratislave dňa, 10.7.2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama 

Pohančeníka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Milana Moravu, v právnej 
veci žalobcu: MARLLON, spol. s r.o., Dulovo nám č. 2, Bratislava, zastúpený JUDr. 
Mariánom Ďurinom, advokátom, Sibírska ul. 4, Bratislava, proti žalovanému: Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Z/657/01/PZ/2003 zo dňa 20.09.2004, takto  

 
r o z hod o l: 

 
Krajský súd v Bratislave napadnuté rozhodnutie žalovaného č. Z/657/01/PZ/2003  

zo dňa 20.09.2004 v spojení s rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie  
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č. Z/657/01/PZ/2003  zo dňa 03.02.2004 mení 
v časti  uloženej peňažnej pokuty tak, že žalobcovi ukladá pokutu vo výške 40.000,- Sk.  

 
Žalobcovi sa nepriznáva náhrada trov konania.  
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
Žalobou postúpenou tunajšiemu súdu uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky sp. zn. 1SŽ 101/04 zo dňa 30.11.2004 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti 
rozhodnutia žalovaného č Z/657/01/PZ/2003 zo dňa 20.09.2004, ktorým bolo odvolanie 
žalobcu zamietnuté, prvostupňové rozhodnutie potvrdené a žalobcovi bola uložená pokuta  
vo výške 70.000,- Sk rovnako ako v prvostupňovom rozhodnutí.  

 
Žalobca v žalobe uviedol, že dňa 27.05.2003, 29.05.2003 a 25.09.2003 vykonali dve 

inšpektorky kontrolu v prevádzke žalobcu "Odevy - textil" na základe plánu práce na rok 
2003 so zameraním na kontrolu plnenia záväzných pokynov uložených inšpekciou SOI zo 
dňa 27.05.2003 a 29.05.2003. Tento plán však žalobcovi nebol predložený, rovnako ako ani 
interné pokyny a zároveň sa v zázname o kontrole neuvádzali údaje o ďalšej následnej 
námatkovej kontrole zo dňa 25.09.2003. Žalobca nebol informovaný o oprávnenosti tejto 
kontroly. Výsledok kontroly bol zapísaný v inšpekčnom zázname, pretože 3 druhy výrobkov 
v celkovej hodnote 6.640,- Sk nezodpovedali podmienkam zákona č. 264/1999 Z.z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon o posudzovaní zhody). V dôsledku kontrol zo dňa 
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27.05.2003 a 29.05.2003 bolo vydané rozhodnutie č. Z/0322/01/RO/2002 zo dňa 18.09.2003, 
ktorým bolo žalobcovi uložené ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení uvádzania na 
trh jedného druhu pánskej košele 100% bavlna v celkovej hodnote 132.500,- Sk a to až do 
predloženia posúdenia zhody a vyhlásenia o zhode na vyššie uvedené výrobky. Žalovaný 
namieta zistenie správneho orgánu prvého stupňa, podľa ktorého opätovne na trh uviedli 
určené výrobky bez posúdenia zhody a vydania vyhlásenia o zhode. Zároveň uviedol, že 
rešpektovali zákaz predaja predmetných výrobkov, ktorý mu bol uložený pri predchádzajúcej 
kontrole a výrobok stiahol z predaja. Predmetné košele sa v predajni nenachádzali, boli 
vrátené obchodnému partnerovi.  

 
Kontrola zo dňa 25.09.2003 bola vykonaná po vykonateľnosti rozhodnutia 

Z/0322/01/R0/2002 zo dňa 18.09.2003 a pri kontrole bolo vydané opatrenie, ktorým bol 
zakázaný predaj troch kusov výrobkov v celkovej hodnote 6.640,- Sk. Tieto neboli v opatrení 
definované a preto žalobca považuje toto opatrenie za nepreskúmateľné.  

 
Uloženú pokutu vo výške 70.000,- Sk považoval žalobca za neprimerane vysokú, 

neadekvátnu a likvidačnú. Správny orgán pri jej ukladaní neprihliadol na cenu výrobku, 
závažnosť, spôsob a následky protiprávneho konania, hoci mu túto povinnosť zákon ukladá. 
Inšpektorát nevykonal doplnenie dokazovania tak ako sa ho žalobca domáhal.  

 
Zároveň žalobca uviedol, že výrobky vyrábané jeho obchodným partnerom sú 

vyrábané tak, aby spĺňali najvyššie nároky a ich kvalita rozhodne prevyšuje cenu. Niektoré 
vytýkané nedostatky zistené kontrolou SOI boli odstránené hneď na mieste, ešte v priebehu 
kontroly. Na predmetné pánske košele žalobcov zahraničný partner disponuje certifikátom, 
ktorý spĺňa požadované náležitosti v Taliansku a teda aj v celej Európskej "Únii. Predmetné 
výrobky boli posudzované pred ich uvedením na trh v Taliansku, kde zhoda musela byť 
rovnako v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi platnými 
v celej Európskej únii.  

 
Žalobca mal za to, že vyhlásenie o zhode môže výrobca alebo dovozca pri výrobkoch 

s pôvodom v Slovenskej republike alebo v štátoch, s ktorými je uzavretá medzinárodná 
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nahradiť označením "CE". Zároveň 
skonštatoval, že správny orgán ignoroval vo svojej hodnotiacej činnosti žalobcove vyjadrenie 
a námietky, skutočnosti uvedené v rozhodnutiach správneho orgánu prvého aj druhého stupňa 
neboli dostatočne preukázané a správny orgán nehodnotil získané dôkazy objektívne. 
Žalovaný sa uspokojil iba s niektorými písomnými, prípadne slovnými vyjadreniami, pričom 
neskúmal mieru ich vierohodnosti a či vôbec korešpondujú so sledom procesu dokazovania. 
Rozhodnutie žalobca navrhoval zrušiť.  

 
Žalovaný v písomnom vyjadrení k obsahu žaloby uviedol, že inšpektormi SOI bolo pri 

kontrole vykonanej dňa 25.09.2003 zistené, že žalobca ako dovozca uviedol na trh určený 
textilný výrobok, pánske košele zn. Morgano, 100% bavlna, bez toho, aby pred jeho 
uvedením na trh zabezpečil posúdenie zhody predmetných výrobkov a vydal písomné 
vyhlásenie o zhode a to aj napriek ochrannému opatreniu vydanému rozhodnutím  
č. Z/0322/0l/RO/2002 vykonateľnému dňa 23.09.2003. Dňa 03.02.2004 bolo vydané 
rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa o uložení pokuty vo výške 70.000,- Sk za 
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porušenie ustanovenia § 10 ods. 3 a 4 zákona č. 294/1999 Z.z. o technických požiadavkách na 
výrobky a posudzovaní zhody. Žalobca sa proti rozhodnutiu odvolal, avšak rozhodnutím 
druhostupňového orgánu bolo odvolanie zamietnuté a prvostupňové rozhodnutie potvrdené.  

 
Žalovaný uviedol, že pri kontrolách vykonaných dňa 27.05.2003 a 29.05.2003 bol 

v predaji zistený jeden druh textilu (pánska košeľa), ktorého dovozcom bol žalobca. Na 
predmetný výrobok žalobca nepredložil písomné vyhlásenie o zhode ani certifikát 
preukázania zhody uvedeného výrobku s technickými požiadavkami na bezpečnosť a 
vzhľadom na to bolo uvádzanie predmetných výrobkov na trh pozastavené ochranným 
opatrením. Pri kontrole vykonávania tohto opatrenia dňa 25.09.2003 boli v predajni zistené 
vyššie uvedené pánske košele v celkovej hodnote 6.640,- Sk, na ktoré neboli inšpektorom 
SOI predložené vyhlásenia o zhode a certifikáty posúdenia zhody. Uvedené skutočnosti 
neboli žalobcom spochybnené a sú zachytené v inšpekčnom zázname.  

 
K námietke žalobcu o jeho nedostatočnej informovanosti a oprávnenosti aktuálnej 

kontroly a prečo na ňu nebol upozornený, žalovaný uviedol, že SOI ako kontrolno-inšpekčný 
orgán je zo zákona oprávnený vykonávať v prípade určitých subjektov kontrolnú činnosť a 
upozorňovať vybrané subjekty na výkon kontroly vopred popiera zmysel kontrolnej činnosti.  

 
Žalovaný k otázke, či boli predmetné výrobky uvedené na trh, resp. či sa predávali 

v predajni alebo vystavovali na figurínach, poukázal na inšpekčný záznam, kde je výslovne 
uvedené, že predmetné výrobky boli zistené v predaji.  

 
K námietke žalobcu, že uložené opatrenie, ktorým sa zakázal predaj vyššie uvedených 

výrobkov v celovej hodnote 6.640,- Sk je nepreskúmateľné, uviedol, že predmetné opatrenie 
bolo vydané podľa § 6 ods. 1 písm. a/ bod 1zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
jednalo sa o tzv. opatrenie na mieste. Jeho účelom bolo riešiť situáciu priamo na mieste a toto 
neovplyvňuje neskôr začaté správne konanie. Proti predmetnému opatreniu mohol žalobca 
podať do 3 dní písomné námietky, bol o tejto skutočnosti poučený, avšak túto možnosť 
nevyužil. Žalovaný považuje túto námietku žalobcu za bezpredmetnú.  

 
K námietke žalobcu, že na preukázanie zhody stačí označenie výrobku označením 

"CE" žalovaný uviedol, že v dobe vykonanej kontroly dňa 25.09.2003, príp. v čase uvádzania 
dotknutých výrobkov na trh neexistovala žiadna medzinárodná zmluva, ktorá by umožňovala 
v prípade špecifikovaných dotknutých výrobkov označenie "CE". Odo dňa 01.07.2003 je síce 
platná medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá umožňuje 
akceptovať označenie "CE" u vybraných výrobkov, táto sa však na pánske košele 
nevzťahovala. Žalobca teda preukázateľne nepostupoval v súlade s platnými právnymi 
predpismi a označenie tovaru "CE" bolo v čase vykonanej kontroly irelevantnou 
skutočnosťou.  

 
K námietke o neprimeranosti výšky uloženej pokuty žalovaný uviedol, že uložil 

žalobcovi pokutu na základe kontroly vykonanej dňa 25.09.2003. Predmetná kontrola bola 
vykonaná potom, čo sa stalo vykonateľným opatrenie, ktoré bolo žalobcovi uložené na 
základe kontrol zo dňa 27.05.2003 a 29.05.2003. Tieto kontroly sa týkali rovnakých výrobkov 
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ako kontrola vykonaná dňa 25.09.2003. Pokuta uložená správnym orgánom vo výške  
70.000,Sk bola adekvátna, pretože žalobca uviedol na trh pánske košele bez toho, aby pred 
ich uvedením zabezpečil posúdenie zhody.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci (§ 246 

ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe  
(§ 249 ods. 2 O.s.p.), ako aj konanie, ktoré jeho vydaniu predchádzalo a dospel k záveru, že 
rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím príslušného inšpektorátu 
SOI je potrebné podľa § 250j ods. 5 O.s.p. v časti týkajúcej sa výšky pokuty zmeniť.  

 
Z obsahu pripojeného administratívneho spisu žalovaného vyplynulo, že dňa 

25.09.2003 bola u žalobcu vykonaná kontrola, z ktorej bol v ten istý deň spísaný inšpekčný 
záznam. V tomto sú podrobne popísané kontrolné zistenia týkajúce sa označenia, cien tovaru, 
stavu nadobúdacích dokladov, označenia textilných výrobkov symbolmi, návodu na údržbu 
výrobkov. V 6. bode sa inšpektorky SOI zamerali na kontrolu plnenia záväzných pokynov 
vyplývajúcich z predchádzajúcich kontrol. Bolo zistené, že 4 druhy textilného tovaru 
v celkovej hodnote 6.640,- Sk nemali vyhlásenia a certifikáty o zhode. V ten istý bolo vydané 
opatrenie, ktorým bol predaj týchto výrobkov zakázaný. V poučení opatrenia je uvedená 
možnosť podať proti nemu do 3 dní písomné námietky, tieto však podané neboli. Na základe 
týchto skutočností bolo dňa 19.12.2003 doručené žalobcovi oznámenie o začatí správneho 
konania zo dňa 15.12.2003 č. Z/657/01/PZ/2003. Dňa 23.12.2003 bolo žalovanému doručené 
vyjadrenie žalobcu k začatiu správneho konania. Dňa 03.02.2004 bolo vydané prvostupňové 
rozhodnutie správneho orgánu č. Z/657/01/PZ/2003, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta 
vo výške 70.000,- Sk. V zákonom stanovenej lehote podal žalobca proti tomuto rozhodnutiu 
odvolanie, na základe ktorého bolo vydané druhostupňové rozhodnutie č. Z/657/01/PZ/2003 
zo dňa 20.09.2004, ktorým bolo odvolanie žalobcu zamietnuté a prvostupňové rozhodnutie 
potvrdené. Vo výrokov ej časti tohto rozhodnutia žalovaný uložil žalobcovi povinnosť 
zaplatiť pokutu vo výške 70.000,- Sk do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto prevzal 
žalobca dňa 27.09.2004.  

 
Podľa § 244 ods. 1 O.s.p. v správnom súdnictve súdy na základe žalôb alebo 

opravných prostriedkov preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej 
správy. Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté 
rozhodnutie je v súlade so správnym poriadkom SR, t.j. najmä s hmotnými a procesnými 
administratívnymi predpismi. V intenciách § 244 ods. l O.s.p. súd preskúmava aj zákonnosť 
postupu správneho orgánu, ktorým sa vo všeobecnosti rozumie aktívna činnosť správneho 
orgánu podľa procesných a hmotnoprávnych noriem, ktorou realizuje právomoc stanovenú 
zákonmi. V zákonom predpísanom postupe je správny orgán oprávnený a súčasne aj povinný 
vykonať úkony v priebehu konania a ukončiť ho vydaním rozhodnutia, ktoré má zákonom 
predpísané náležitosti, ak sa na takéto konanie vzťahuje zákon o správnom konaní.  

 
Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. gi zákona o posudzovaní zhody sa uvedením 

výrobku na trh rozumie okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne 
z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie, a to aj v prípade, ak je určený pre vlastnú 
potrebu.  
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Podľa § 9 ods. 1 zákona o posudzovaní zhody určené výrobky sú také výrobky, ktoré 

predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo 
odstránenie sú ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 ods. 1 písm. h) a 
posudzovanie zhody podľa § 12, ak nie sú určené osobitným predpisom. Podľa ods. 2 určené 
výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými 
predpismi.  

 
Podľa opatrenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky (č. 177/2003 Z.z. položka 60), určeným 
výrobkom sú pánske, chlapčenské a dievčenské košele z tkanín.  

 
Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní zhody určené výrobky 

môže výrobca alebo dovozca uviesť na trh iba po posúdení zhody ich vlastností s technickými 
požiadavkami na ich bezpečnosť podľa tohto zákona a technických predpisov, a to spôsobom, 
ktorý zodpovedá posudzovaniu zhody podľa § 12. Výrobca alebo dovozca určeného výrobku 
môže uviesť na trh len taký výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa na 
určený výrobok vzťahujú. Pred uvedením určeného výrobku na trh je povinný vydať písomné 
vyhlásenie o zhode s technickými predpismi, ak sa naň nevzťahuje § 13 ods. 6.  

 
Podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona o posudzovaní zhody slovenskou značkou 

zhody môže byť podľa tohto zákona aj zahraničná značka. Zahraničný doklad môže byť 
dokladom o zhode, protokolom o skúškach, certifikátom zhody, certifikátom zhody typu 
alebo vyhlásením o zhode podľa tohto zákona vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná.  

 
Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona o posudzovaní zhody vyhlásenie o zhode môže 

výrobca alebo dovozca nahradiť označením CE (§ 21), ak tak ustanovuje medzinárodná 
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v súlade s podmienkami podľa osobitného 
predpisu.  

 
Podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní podkladom 

pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné 
vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho 
úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny 
orgán.  

Podľa ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní správny orgán 
je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho 
doplnenie.  

 
Podľa ustanovenia § 34 ods. 4 a 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní 

vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu. Správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej 
úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.  

 
Orgány SOI pri realizácii svojich kompetencií orientovaných predovšetkým na 

ochranu práv spotrebiteľov sami rozhodujú o tom, voči ktorým subjektom na trhu  
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(podliehajúcim dohľadu) zamerajú kontrolu dodržiavania ich zákonných povinností. 
Upozorňovať tieto subjekty vopred o výkone kontroly nemá opodstatnenie.  

 
K námietke žalobcu, že certifikát o vyhlásení zhody je možné nahradiť označením 

"CE" v prípade, ak je uzavretá medzinárodná zmluva, sa súd stotožnil s názorom žalovaného, 
že v dobe vykonanej kontroly dňa 25.09.2003, resp. v čase uvádzania predmetných výrobkov 
na trh, neexistovala medzinárodná zmluva, ktorá by v prípade špecifikovaných dotknutých 
výrobkov umožňovala postup podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona o posudzovaní zhody. 
Odo dňa 01.07.2003 bola síce platná medzinárodná zmluva, ktorou bola Slovenská republika 
viazaná a bolo podľa nej možné nahradiť certifikát o zhode označením "CE", ale na 
predmetný tovar - pánske košele, sa táto nevzťahovala. Na základe uvedeného nemožno 
označenie "CE" v čase predmetnej kontroly považovať za dostatočné preukázanie posúdenia 
zhody predmetných výrobkoch. K námietke žalobcu, že kontrolované tri druhy výrobkov 
(štyri kusy pánskych košieľ v celkovej hodnote 6.640,- Sk) neboli určené na priamy predaj, 
ale boli určené na figuríny do výkladu za účelom testovania záujmu verejnosti o tento druh 
tovaru, súd uvádza, že kontrola jasne do inšpekčného záznamu uviedla, že predmetné 
výrobky boli zistené v predaji. Vzhľadom na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. g/ zákona 
o posudzovaní zhody, v ktorom je uvedené, že uvedením výrobku na trh sa rozumie okamih, 
keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do 
etapy distribúcie, a to aj v prípade, ak je určený pre vlastnú potrebu, má súd zato, že tieto 
výrobky boli na trh uvedené podľa vyššie spomenutého ustanovenia. Je irelevantné, či 
výrobky boli určené na figurínu do výkladu alebo sa predávali.  

 
Námietky žalobcu týkajúce sa nesprávneho postupu žalovaného pri dokazovaní sú 

nedôvodné. Z obsahu spisu vyplýva, že správne orgány vyššie citované zákonné ustanovenia 
správneho poriadku neporušili, pričom sa riadne zaoberali námietkami a vyjadreniami 
žalobcu, čo vyplýva z odôvodnenia ich rozhodnutí. Žalobca napokon ani žiadne konkrétne 
dôkazy vykonať nenavrhoval.  

 
Pochybenie žalovaného spočíva v tom, že v napadnutom rozhodnutí zo dňa 

20.09.2004 okrem toho, že žalobcove odvolanie zamietol a potvrdil prvostupňové 
rozhodnutie, zároveň uložil (zrejme žalobcovi označenému slovom "Vám") povinnosť 
zaplatiť pokutu vo výške 70.000,- Sk do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a to napriek 
tomu, že pokuta bola žalobcovi uložená už správnym orgánom prvého stupňa v rozhodnutí zo 
dňa 03.02.2004. Správne mal teda žalovaný napadnuté prvostupňové rozhodnutie len potvrdiť 
a odvolanie zamietnuť a nie opakovane rozhodovať o už uloženej pokute. Takýto nesprávny 
postup totiž znamená vydanie nezrozumiteľného rozhodnutia žalovaného, keďže nie je jasné, 
či bola žalobcovi uložená jedna pokuta alebo viacero pokút (v danom prípade dve). Výrok 
rozhodnutia je pritom najdôležitejšou časťou - jadrom celého rozhodnutia a preto sú na neho 
kladené také nároky, aby spÍňal požiadavku určitosti, jasnosti a zrozumiteľnosti. Ak by súd 
nepostupoval podľa § 250j ods. 5 O.s.p. a nezmenil by dotknutý výrok o uložení peňažnej 
pokuty žalobcovi, musel by napadnuté rozhodnutie žalovaného z uvedeného formálneho 
dôvodu zrušiť a vrátiť mu vec na ďalšie konanie, v ktorom by túto vadu odstránil.  

 
Podľa § 250 ods. 5 O.s.p. vo veciach uvedených v § 250i ods. 2 môže súd rozhodnúť 

rozsudkom o náhrade škody, o peňažnom plnení alebo o peňažnej sankcii, ak na základe  
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vykonaného dokazovania dospel k záveru, že o spore, o inej právnej veci alebo o uložení 
sankcie má byť rozhodnuté inak, ako rozhodol správny orgán. Rozsudok súdu nahrádza 
rozhodnutie správneho orgánu v takom rozsahu, v akom je rozsudkom súdu rozhodnutie 
správneho orgánu dotknuté. Tento rozsah musí byť uvedený vo výroku rozsudku, pričom súd 
dotknutý výrok zmení. Súd rozhodne o trovách konania vrátane trov, ktoré vznikli v konaní 
pred správnym orgánom.  

 
Podľa § 32 ods. 1 písm. b/ zákona č. 264/1999 Z.z. orgán dohľadu uloží pokutu do 

5.000.000,- Sk tomu, kto uviedol na trh alebo distribuoval určené výrobky bez vyhlásenia 
o zhode, certifikátu zhody.  

 
Podľa § 32 ods. 5 citovaného zákona, pri ukladaní pokuty sa prihliada na cenu 

výrobku, závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Je nesporné, že 
žalobca na trh uviedol určené výrobky bez toho, aby pred ich uvedením na trh zabezpečil 
posúdenie zhody predmetného výrobku a vydal písomné vyhlásenie o zhode a to i napriek 
ochrannému opatreniu vydanému rozhodnutím č. Z/0322/0l/RO/2002. Zistené nedostatky sa 
týkali 4 ks pánskych košieľ v hodnote 6.640,- Sk.  

 
V oblasti administratívneho trestania a ukladania správnych sankcií princíp legality 

zaväzuje správne orgány, aby dôsledne dodržiavali premisu, že nikto nebude potrestaný inak, 
ako z dôvodu a spôsobom, ktorý stanovuje platný zákon. Ukladanie sankcií má význam 
represívny ako aj preventívny. Súd na základe vyššie uvedeného, berúc do úvahy jednak 
skutočnosť, že išlo o 4 ks košieľ v celkovej hodnote 6.640,- Sk a najmä na skutočnosť, že od 
30.04.2004 boli tieto výrobky zahrnuté do opatrenia ÚNMS č. 509/2003 Z.z. (položka č. 29 
prílohy) dospel k záveru, že pokuta vo výške 40.000,- Sk je vzhľadom na všetky okolnosti 
prípadu primeraná tak z hľadiska represívneho ako aj preventívneho.  

 
Z uvedených dôvodov súd podľa § 250j ods. 5 O.s.p. a § 250i ods. 2 O.s.p. zmenil 

napadnuté rozhodnutie žalovaného v spojení s rozhodnutím prvostupňového správneho 
orgánu a nahradil rozhodnutie žalovaného v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozsudku.  

 
Podľa § 250j ods. 6 O.s.p. sú správne orgány viazané právnym názorom súdu. 

o náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p .. Napriek čiastočnému 
úspechu žalobcu v konaní (týkajúcom sa výšky uloženej pokuty) nepriznal žalobcovi právo na 
náhradu trov konania, pretože s výnimkou posúdenia primeranosti výšky uloženej pokuty a 
vyššie uvedenej formálnej vady druhostupňového rozhodnutia bolo rozhodnutie žalovaného 
správne.  

 
P o u č e n i e: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia, na Krajský súd v Bratislave.  
 

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) 
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, 
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny  
a čoho sa odvolateľ domáha.  

 
V Bratislave, dňa 23.01.2008 
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U z n e s e n i e 
 
 
Krajský súd v Žiline v právnej veci žalobcu: Patrika Martiša, nar. 12.5. 1980, bytom 

Dolinský Potok 969/42, Kysucké Nové Mesto, proti žalovanému: Ústrednému inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Prievozská č. 32, Bratislava, v konaní 
o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. P/0155/05/20063 o dňa 18. 
11. 2003, takto  

 
rozhodol: 

 
Krajský súd konanie zastavuje. 
 
Žalovanému náhradu trov konania nepriznáva.  
 

 
O d ô v o d n e n i e 

 
 
Dňa 8. 10. 2004 podal žalobca doporučene na pošte žalobu, ktorou sa domáhal 

preskúmania rozhodnutia a postupu žalovaného - Ústredného inšpektorátu Slovenskej 
obchodnej inšpekcie č. P/0155/05/2003o zo dňa 18.11.2003. Napadnutým rozhodnutím 
žalovaný správny orgán rozhodol o odvolaní žalobcu a potvrdil rozhodnutie správneho 
orgánu 1. stupňa - Inšpektorátu SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj č. P/0155/05/20063 
zo dňa 29.4.2003, ktorým bola podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, žalobcovi uložená peňažná pokuta v sume  
10. 000,- Sk pre porušenie § 9 ods. 1, § 11, § 16 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) zákona.  

 
Vzhľadom na obsah a povahu posúdil súd podanie žalobcu ako žalobu proti 

právoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu v zmysle § 249 O. s. p. a ďalej postupoval 
v konaní podľa § 247 a nasl. O. s. p.  

 
Podľa § 247 ods. 1, 2 a 3 o. s. p. podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch 

v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená 
rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto 
rozhodnutia a postupu. Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v 5právnom konaní je 
predpokladom postupu podľa tejto hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť. Predmetom 
preskúmania môže byť za podmienok ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj rozhodnutie, proti 
ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok, ak sa stalo právoplatným.  

 
Krajský súd po preskúmaní splnenia základných procesných podmienok konania 

vyzval žalovaného na predloženie kompletného správneho spisu a vyjadrenie sa k podanej 
žalobe. Po obdržaní správneho spisu súd zistil nasledovné skutočnosti.  
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Rozhodnutie žalovaného bolo vydané dňa 18.1.2003 a doručené priamu žalobcovi. 

Nakoľko prvý pokus o doručenie dňa 24.11.2003 bol neúspešný, doručovateľ opakoval 
doručenie rozhodnutia dňa 25.11.2003. Následne bolo dňa 25.11.2003 nedoručené rozhodnutie 
uložené na pošte. Z uvedených skutočností a predloženej doručenky bolo zistené, že 
doručenie bolo vykonané v súlade s ust § 24 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb.  

 
Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa 

doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na 
preberanie zásielok  

 
Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má 

doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ' ho 
vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. 
Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ' uloží písomnosť na pošte a 
adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 
troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za dni doručenia, aj keď sa 
adresát o uložení nedozvedel.  

 
V zmysle vyššie citovaného ustanovenia rozhodnutie bolo žalobcovi doručené dňa 28. 

11. 2003 ( piatok), tj. v 3. deň. od uloženia zásielky na pošte.  
 
Napadnuté rozhodnutie žalovaného bolo rozhodnutím konečným, proti ktorému 

nebolo možné podať odvolanie. Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť doručením účastníkovi konania, v danom prípade v 3. deň od uloženia zásielky 
na pošte, tj. 28.11.2003 (piatok).  

 
Od dátumu doručenia, t j. od 28.1.2003 plynula žalobcovi lehota na podanie žaloby 

v zmysle § 250b ods. l O. s. p.  
 
Podľa § 250b ods. 1 o. s. p. žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia 

rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ' osobitný zákon neustanovuje inak 
Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.  

 
Vzhľadom na citované ustanovenia a uvedené skutočnosti, lehota pre podanie žaloby 

žalobcovi uplynula dňa 28.l.2004. Žalobca však žalobu podal na Okresný súd v Žiline poštou 
až 10.10.2004. Na základe uvedených skutočností a predložených písomných podkladov súd 
musel konštatovať, že žaloba bola podaná oneskorene a preto ďalej postupoval v zmysle 
ustanovenia § 250d ods. 3 a konanie zastavil.  

 
Podľa ustanovenia § 250d ods.3 o. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba 
podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, 
ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady 
žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, 
alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h 
ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné. 
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Krajský súd rozhodol o trovách konania podľa § 146 ods. 2 O. s. p. ( veta prvá) 

v spojení s ust. § 246c O. s. p., Podľa ktorého ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa 
muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Vzhľadom na to, že žalobca podal žalobu 
oneskorene, zavinil, že konanie muselo byť zastavené a preto bol povinný nahradiť 
žalovanému trovy. Žalovanému však trovy konania nevznikli a preto súd rozhodol, že 
žalovanému náhradu trov konania nepriznáva.  

 
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia 

písomne dvojmo prostredníctvom Krajského súdu v Žiline na Najvyšší súd Slovenskej 
republiky v Bratislave.  

 
Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitosti ach (§ 42 

ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, vakom rozsahu sa napáda, v čom sa 
toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.  

 
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci 

samej, možno odôvodniť len tým, že:  
 
a)v konaní došlo k vadám uvedených v § 221 ods. l,  
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mat' za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,  
c)súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal 

navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,  
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym 

skutkovým zisteniam,  
e)doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo 

iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),  
f)rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.  
 
Podľa § 205 ods. 3 O.s.p. rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody 

odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.  
 
 
V Žiline, dňa 3. december 2007 
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U Z N E S E N I E 

 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Patrik Martiš, 

bytom Dolinský Potok č. 969/42, Kysucké Nové Mesto, proti žalovanému: 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , Prievozská č. 32, 
Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0155/05/2003 zo 
dňa 18.11.2003, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského - súdu v Žiline č. k. 
10S/97/2005-162 zo dňa 3.12.2007, takto  

 
 

rozhodol: 
 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie žalobcu odmieta 
 
Účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznáva.  
 
 

Odôvodnenie: 
 
 
Krajský súd v Žiline napadnutým uznesením zastavil konanie o žalobe na 

preskúmanie rozhodnutia č. P/0155/05/2003 zo dňa 18.11.2003, ktorým žalovaný na 
odvolanie žalobcu potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu SOI so sídlom v Žiline pre 
Žilinský kraj č. P/0155/05/003 zo dňa 29.4.2003 o uložení pokuty v sume 10.000,- Sk 
pre porušenie ustanovení § 9 ods. 1, § 11 a § 16 ods. 1 písm. a) až e) zákona  
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  

 
Z doručenky vyplýva, že žalobcovi bolo uznesenie, ktoré obsahovalo správne 

poučenie o práve podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto 
uznesenia, neúspešne doručované prvýkrát dňa 17.12.2007, druhýkrát dňa 
18.12.2007.  

 
Podľa § 45 ods. 2 OSP údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti 

(ďalej len "doručenka") sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak.  
 

Podľa § 47 ods. 2 OSP ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do 
vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho 
vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu 
uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží 
doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným 
spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia  
nevyzdvihne, považuje sa posledný de ň tejto lehoty za de ň doru čenia, i ke ď sa 
adresát o uložení nedozvedel.  
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Zásielka bola uložená na pošte dňa 18.12.2007. V zmysle vyššie citovaného 

zákonného ustanovenia sa považuje za doru čenú v posledný deň 3-dňovej lehoty, 
ktorý pripadol na 21.12.2007 (piatok) a to bez ohľadu na skutočnosť, že žalobca si ju 
prevzal dňa 28.12.2007. Lehota na podanie odvolania teda začala plynúť dňa 
22.12.2007 a posledný deň pripadol na sobotu 5.1.2008, preto platí zákonná fikcia, 
podľa ktorej je posledným dňom odvolacej lehoty najbližší pracovný deň, čiže 
pondelok 7.1.2008.  

 
Odvolanie však žalobca podal na poštovú prepravu až dňa 12.1.2008, teda 

oneskorene.  
 
Vzhľadom na tieto skutočnosti Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd 

odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) postupom podľa § 218 ods. 1, písm. a) OSP odvolanie 
žalobcu ako oneskorene podané odmietol.  

 
Náhradu trov konania'; odvolací súd nepriznal, keďže v odvolacom konaní 

účastníkom trovy nevznikli.  
 
 

POUČENIE: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný oprav ný prostriedok.  
 
 

V Bratislave, d ňa 24. júna 2008 
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ROZSUDOK  
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

 
 
Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a 

z členov senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Adriana Pytliaková, v právnej veci žalobcu: 
Ladislava Nepelu, nar. 16. 11. 1980, bytom Vrútky, ul. Československej brigády 15, 
právne zastúpený JUDr. Milanom Štúrikom, advokátom so sídlom Holubyho 51, 036 01 
Martin, proti žalovanému: Slovenská obehodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom Prievozská 32, pošt. Prieč. 29, P/0894/05/2005 
zo dňa 6.4.2006, takto: 

r o z h o d o l: 
 
 
Krajský súd žalobný návrh žalobcu zamieta. 
 
Žalovanému správnemu orgánu trovy konania nepriznáva. 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
Napadnutým rozhodnutím č. P/0894/05/2005 zo dňa 6. 4. 2006 rozhodol žalovaný ako 

odvolací orgán o odvolaní žalobcu proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej 
inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj č. P/0894/05/2005 zo dňa 18.1.2006, ktorým 
bola podľa § 24 ods. 1 zákona č 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov žalobcovi uložená peňažná pokuta v sume 40.000,- Sk pre porušenie § S, § 8 ods. 1 
a § 12 ods. 1 vyššie citovaného zákona. Žalovaný predmetným rozhodnutím podané 
odvolanie žalobcu zamietol a rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 
sídlom v Žiline pre Žilinský kraj č. P/0894/05/2005 zo dňa 18.1.2006 potvrdil.  

 
V odôvodnení rozhodnutia žalovaný uviedol, že z podkladov rozhodnutia jednoznačne 
vyplývalo, že žalobca porušil ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Konanie žalobcu 
bolo posudzované v zmysle § 27 zákona. Preskúmaním veci v odvolacom konaní nebol 
zistený dôvod na zmenu alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia. Povinnosťou žalobcu bolo 
zabezpečiť poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umoži1uje ich riadne a bezpečné 
vykonávanie, neklamať spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých a prehnaných údajov 
o skutočných vlastnostiach poskytovaných služieb a jednoznačne informovať spotrebiteľa 
cene predávaných výrobkov platnej v okamihu ponuky, čo však žalobca porušil.  

 
Správny orgán dňa 22.11.2005 oznámil OR PZ v Martine podozrenie zo spáchania 

trestného činu neoprávneného podnikania podľa § 151 TZ. Tento orgán dňa 10.12.2005 vydal 
uznesenie ČVS: OVS-2120/2-0SV-MT-2005, ktorým odovzdal vec príslušnému Obvodnému 
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úradu v Martine na prejednanie priestupku na úseku podnikania podľa § 24 ods. 1 písm. d) 
zákona o priestupkoch. Podkladom bolo aj vypočutie žalobcu, takže o tejto skutočnosti musel 
mať vedomosť. Skutočnosti uvedené v odvolaní sa z tohto dôvodu nezakladajú na pravde a 
správny orgán sa domnieva, že sú založené na vedomom klamaní. O výške pokuty rozhodol 
správny orgán podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Pri určení 
výšky pokuty bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho konania, na rozsah jeho 
následkov, ktorými sú poškodenie práv spotrebiteľa pri nedodržaní povinnosti zabezpečiť 
poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie; 
neklamať spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých a prehnaných údajov skutočných 
vlastnostiach poskytovaných služieb; jednoznačne informovať spotrebiteľa cene predávaných 
výrobkov, platnej v okamihu ponuky.  

 
Proti rozhodnutiu správneho orgánu podal žalobca žalobu, v ktorej uviedol, že sa 

postupom a rozhodnutím správnych orgánov cíti ukrátený na svojich právach, pretože 
správne orgány sa nezaoberali a nevysporiadali s jeho argumentmi, ktoré uvádzal v odvolaní. 
Žalobca je toho názoru, že nesprávnym právnym posúdením veci, bol poškodený na svojich 
právach.  

 
Dňa 13.2.2006 vydal Obvodný úrad v Martine, odbor všeobecnej vnútornej správy 

Rozkaz o uložení sankcie za priestupok č. A 2006/02045/53/Sum, ktorým žalobcu uznal 
vinným z priestupku na úseku podnikania. Za spáchaný skutok bola žalobcovi uložená pokuta 
vo výške 1. 000,- Sk. Uloženú pokutu žalobca zaplatil dňa 8.3.2006.  

 
Žalobca je toho názoru, že tým, že mu bola uložená pokuta Obvodným úradom v 

Martine, odbor všeobecnej vnútornej správy dňa 13.2.2006, ktorú žalobca uhradil dňa 
8.3.2006, nemala byť žalobcovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 634/1992 Zb.  

 
Z týchto dôvodov žalobca žiadal preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného a zrušiť 
rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredného inšpektorátu Slovenskej obchodnej 
inšpekcie č. P/0894/05/2005 zo dňa 6.4.2006 v spojení s rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej 
obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj č. P/0894/05/2005 zo dňa 18.1.2006  

 
Správny orgán sa k žalobe žalobcu písomne vyjadril a uviedol, že skutkový stav bol 

spoľahlivo zistený, na zistené nedostatky bol všeobecne záväzný predpis správne aplikovaný 
a s námietkami účastníka konania sa žalovaný riadne vysporiadal. K uloženiu sankcie zo 
strany Obvodného úradu v Martine, odbor všeobecnej vnútornej správy, žalovaný uvádza, že 
kým žalobcu tento vyššie uvedený správny orgán sankcionoval za priestupok na úseku 
podnikania, žalovaný uložil žalobcovi sankciu za porušenie ustanovení zákona o oc1u-ane 
spotrebiteľa. Žalovaný zastáva názor, že nedošlo k sankcionovaniu žalobcu dvoma správnymi 
orgánmi za ten istý skutok. Žalovaný posudzoval žalobcu v zmysle § 27 zákona o ochrane 
spotrebiteľa. Podľa § 27 majú aj osoby, ktoré prevádzkujú čim10sti uvedené v § 2 ods. 1 
písm. b) až e) bez príslušného oprávnenia, povinnosti predávajúcich. Skutkový stav zistený 
v čase kontroly jednoznačne preukázal, že žalobca poskytol inšpektorom SOI TAXI službu, 
keď ich odviezol na objednané miesto a za uskutočnený odvoz vyúčtoval 50,- Sk. Kontrolou 
bolo zistené, že v danom vozidle sa nenachádzal taxameter; tento nedostatok bol správnym 
orgánom subsumovaný pod § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Žalovaný 
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poukazuje na to, že tvrdenia žalobcu, že nepodnikal, resp. neposkytoval TAXI službu nie sú v 
súlade so skutkovým stavom zisteným na mieste samom. Z vyššie uvedených skutočností 
vyplýva, že žalovaný žalobcu v žiadnom prípade nepostihoval za skutok na úseku 
podnikania.  

 
Žalovaný zdôrazňuje, že pokuta uložená podľa § 24 ods. l zákona o ochrane 

spotrebiteľa nie je v rozpore s ustanovením § 24 ods. 3 zákona, nakoľko sankcia uložená 
podľa osobitného zákona nepostihuje žalobcu za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 
Na základe vyššie uvedených skutočností žalovaný navrhol, aby súd žalobu ako 

nedôvodnú v celom rozsahu zamietol.  
 
Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 247 a nasl.  

O. s. p. a žalobný návrh žalobcu podľa ustanovenia § 250j ods. 1 O,. s. p. zamietol 
z nasledovných dôvodov:  

 
Žalovaný správny orgán ako druhostupI1ový odvolací orgán rozhodol o odvolaní 

žalobcu proti rozhodnutiu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre 
Žilinský kraj č. P/0894/05/2005 zo dňa 18.l.2006, ktorým bola žalobcovi podľa § 24 ods. l 
zákona č. 632/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov uložená peňažná 
pokuta v sume 40.000,- Sk pre porušenie § 5, § 8 ods. 1 a § 12 ods. l vyššie citovaného 
zákona. Odvolací orgán odvolanie žalobcu v celom rozsahu zamietol a rozhodnutie správneho 
orgánu I stupňa potvrdil. Vychádzal pritom zo záverov správneho orgánu I stupňa, pričom 
postup správneho orgánu pri uložení pokuty považoval za správny.  

 
Z predloženého správneho spisu, bolo zistené že žalobca sa svojim konaním poskytnutím 
TAXI služby dňa 28.10.2005 bez oprávnenia na poskytovanie takejto služby podľa osobitných 
predpisov, dopustil porušenia povinností, uložených v § 5, § 8 ods. 1 a § 12 ods. l zákona o 
ochrane spotrebiteľa. Za poskytnutú službu z východzej stanice - Reštaurácia Pod sukňou, ul. 
Karvaša Blahovca, Vrútky do cieľovej stanice - Hotel Jamajka, ulica L čsl. brigády 60, 
Vrútky, v dÍžke 3,5 km, bola účtovaná suma vo výške 50,- Sk. Cena bola stanovená odhadom, 
nakoľko motorové vozidlo EVČ MT 594 BJ nebolo vybavené taxametrom. Spotrebiteľ nemal 
k dispozícií cenník poskytovanej služby. Žalobca týmto konaním neposkytol TAXI službu 
spôsobom, ktorý umožI1uje jej riadne vykonávanie, porušil zákaz klamania spotrebiteľa a 
spotrebiteľa jednoznačne neinfol1noval o cene poskytovaných služieb, platnej v okamihu 
ponuky.  

 
Správny orgán prvého stupňa i odvolací orgán pri posudzovaní skutočnosti, či došlo k 

porušeniu povim10stí ustanovených zákonom a pri uložení pokuty žalobcovi za zistené 
porušenie, vychádzali zo znenia zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.  

 
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa vo svojej druhej časti upravuje 

povinnosti pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.  
 

Podľa § 5 zákona predávajúci je povinný predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
zabezpečiť spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné vykonávanie.  

 



10S/89/2006-36 
4 

Podľa § 8 ods. J zákona nikto nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, 
nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané údaje alebo zamlčať 
údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných podmienok.  

 
Podľa § 12 ods. 1 zákona predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa 

o cene predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky. 11) 
Za tým účelom je povinný najmä zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciu o cene 
výrobkov alebo služieb inak vhodne sprístupniť. Podrobnosti o spôsobe označovania cien 
môže ministerstvo upraviť všeobecne záväzným predpisom.  

 
Vychádzajúc z citovaných ustanovení a s poukazom na závery a zistenia z vykonanej 

kontroly, správny orgán postupoval správne a v súlade so zákonom, keď v prípade žalobcu 
rozhodol o uložení pokuty za vyššie uvedené porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. 
Pokuta bola uložená v dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby podľa § 24 ods. 1 zákona.  

 
K námietke žalobcu, že bol dvakrát sankcionovaný a pokuta mu bola opakovane 

uložená tak Obvodným úradom v Martine, odbor všeobecnej vnútornej správy, ako aj 
Inšpektorátom SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj , krajský súd uvádza, že uvedený 
postup nemožno považovať za sankcionovanie žalobcu dvoma správnymi orgánmi za totožný 
skutok. V prípade rozhodnutia Obvodného úradu v Martine, odbor všeobecnej vnútornej 
správy č. AJ2006/02045/53/Sum zo dňa 13.2.2006 bola žalobcovi uložená pokuta ako sankcia, 
za to, že žalobca bol uznaný vinným z priestupku na úseku podnikania podľa § 24 ods. 1 
písm. d) zákona o priestupkoch, t. j. neoprávnene vykonával obchodnú, výrobnú alebo inú 
zárobkovú činnosť. Na druhej strane rozhodnutie Inšpektorátu SOI so sídlom v Žiline pre 
Žilinský kraj č. P/0894/05/2005 zo dňa 18.1.2006 bolo výsledkom inšpekčnej kontroly 
vykonanej za účelom prešetrenia, či konaním žalobcu došlo k porušeniu povinností, ktoré mu 
ako poskytovateľovi služieb ukladá zákon o ochrane spotrebiteľa.  

 
Podaná žaloba neobsahovala žiadne nové skutočnosti a jej dôvody boli totožné s už 

skôr podanými námietkami, uplatnenými v odvolacom konaní, kedy sa odvolací orgán 
s uvedenými námietkami riadne a dôsledne vysporiadal.  

 
Po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov 

uvedených v žalobe, krajský súd dospel k záveru, že rozhodnutie a postup žalovaného 
správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom a preto žalobu v zmysle 
ustanovenia § 250j ods. 1 O. s. p. zamietol.  

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 142 ods. 1 O. s. p. v spojení 
s ust. § 246c O. s. p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná 
náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie a bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo 
veci úspech nemal. Hoci žalovaný bol v konaní úspešný, no trovy konania mu nevznikli a ani 
žiadne trovy konania si neuplatnil, súd žalovanému správnemu orgánu náhradu trov konania 
nepriznal.  

 
P o u č e n i e: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v l e h o t e 15 d n í 

odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Krajského súdu v Žiline na Najvyšší súd SR v 
Bratislave.  
 
V Žiline, dňa 16. októbra 2007 
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UZNESENIE 
 
 
Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Orange Slovensko, a.s., Prievozská 

6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697 270 proti žalovanému. Slovenská obchodná inšpekcia 
– ústredný inšpektorát, Prievozská 32, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného č. P/0070/01/2007 zo dňa 7.8.2007, takto 

 
 

r o z h o d o l: 
 
 

Krajský súd v Bratislave konanie z a s t a v u j e. 
 
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 

Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 15.10.2007 sa žalobca domáhal zrušenia 
rozhodnutia žalovaného č. P/0070/01/2007 zo dňa 7.8.2007. 

 
Pred rozhodnutím vo veci samej žalobca svojím podaním doručeným tunajšiemu súdu 

dňa 5.8.2008 oznámil, že berie svoj návrh v celom rozsahu späť a navrhuje konanie zastaviť. 
 
Podľa ust. §250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, 

ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade. 
 
Podľa ust. § 250d ods.3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví j vtedy, ak žaloba bola 

vzatá späť / § 250h ods. 2 O.s.p./. 
 
Nakoľko žalobca vzal späť návrh pred rozhodnutím veci, súd v súlade s ust. § 250d 

ods.3 O.s.p. konanie zastavil. 
 
O trovách  konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. s použitím ust.  

§ 246c O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, nakoľko 
konanie vo veci bolo zastavené. 

 
Žalobca vo veci súdny poplatok nezaplatil. 
 
 
Poučenie Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia na Krajskom súde v Bratislave, písomne, dvojmo. 
Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa ust. § 205 OSP. 

 
 
V Bratislave, dňa 7.8.2008 
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U z n e s e n i e 
 
 
 
Krajský súd v Žiline, v právnej veci žalobcu: PERFEKT COMP, s. r. o., so sídlom 

Dolný Val 13/205, 010 01 Žilina, proti žalovanému: Ústrednému inšpektorátu Slovenskej 
obchodnej inšpekcie Bratislava, Prievozská 32, 827 99 Bratislava v konaní o preskúmanie 
zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/00648/5/2002 zo dňa 24. januára 2003, takto  

 
r o z h o d o l: 

 
Krajský súd konanie z a s t a v u j e . 
 
Žalovanému náhradu trov konania nepriznáva. 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 

 
Dňa 5.2.2003 podal žalobca na Okresný súd Žilina žalobu, ktorou sa domáhal 

preskúmania rozhodnutia žalovaného správneho orgánu. Okresný súd Žilina uznesením č. k. 
24S/5/03-31 zo dňa 16.9.2004 postúpil vec Krajskému súdu v Žiline ako miestne a vecne 
príslušnému súdu.  

 
Podľa obsahu a povahy súd posúdil podania ako žalobu v zmysle § 249 O. s. p. proti 

právoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu a ďalej v konaní postupoval podľa ust. § 247 
a nasl. O. s. p., t. j. podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p. - rozhodovanie o žalobách proti 
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov.  

 
Krajský súd zabezpečil správny spis, uznesením č. k. 10S/130/2004-37 zo dňa 27. 

marca 2006 vyzval žalobcu na ustanovenie si právneho zástupcu v zmysle § 250a O. s. p. a 
následne uznesením č. k. 10S/130/2004 zo dňa 19. decembra 2006 vyzval žalobcu na 
odstránenie vád žaloby, ktoré bránil jej vecnému vybaveniu a boli prekážkou pre ďalší postup 
súdu.  

Na základe podanej žaloby vyzval súd dňa 20. 2. 2007 v zmysle § 5 ods. 1 zákona  
č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších 
predpisov žalobcu na zaplatenie doplatku súdneho poplatku podľa položky 10 písm. a) 
prílohy zákona.  

 
Podľa § 5 ods. 1 písm. aj zákona č. 71/1992 Zb. poplatková povinnosť vzniká podaním 

návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je 
poplatníkom navrhovateľ!: odvolateľ a dovolateľ.  

 
Podľa § 10 ods. 1 zákona ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na 

začatie konania, odvolania alebo dovolania súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil  
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v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený 
v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo 
výzve poučený. 

 
Výzva súdu na zaplatenie súdneho poplatku z podanej žaloby bola dňa 13.6.2007 

doručená žalobcovi. Súd podľa predloženej doručenky mal riadne vykázané doručenie.  
 
Vychádzajúc z citovaných ustanovení a vzhľadom na skutočnosť, že žalobca napriek 

výzve do dnešného dňa uložený súdny poplatok nezaplatil, súd rozhodol tak ako je uvedené 
vo výroku rozhodnutia.  

 
Krajský súd rozhodol o trovách konania podľa § 146 ods. 2 O. s. p., podľa ktorého ak 

niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť je povinný uhradiť jeho trovy. 
Žalobca svojím konaním zavinil, že konanie sa muselo zastaviť a preto je povinný uhradiť 
žalovanému trovy konania. Žalovanému trovy konania nevznikli a preto mu súd náhradu trov 
konania nepriznal.  

 
 
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu m o ž n o podať odvolanie v lehote I5-tich dní odo 

dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom 
Krajského súdu v Žiline písomne v dvoch vyhotoveniach.  

 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitosti ach (§ 42 ods. 3 O. s. p. ) uviesť, proti 

ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo 
postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.  

 
 
V Žiline, dňa 30. novembra 2007 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Edity Bakošovej a 
členiek senátu JUDr. Anny Peťovskej a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej veci 
žalobcov: 1/ Ján Smolka, nar. 22.4.1952, bytom Dolná Poruba č. 73, 2/ Slovnaft, a.s., Vlčie 
hrdlo, Bratislava, obaja zast. advokátom: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, Varšavská č. 16, 
Bratislava, proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, 
Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného  
č. P/0065/03/2004 zo dňa 7. júna 2005, takto  

 
r o z h o d o l: 

 
Súd žalobcu 1/ zamieta. 
 
Konanie o žalobe žalobcu 2/ zastavuje. 
 
Žalobcom nepriznáva náhradu trov konania. 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
Žalovaný správny orgán rozhodnutím č. P/0065/03/2004  zo dňa 7. júna 2005 o odvolaní  

žalobcu 1/ rozhodol tak, že zmenil jeho odvolaním napadnuté prvostupňové rozhodnutie 
Inšpektorátu SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj č. P/0065/03/2004 zo dňa 
4.5.2004 tak, že žalobcovi za porušenie povinností ustanovených v § 3 ods. 1 písm. b/ zák.  
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOS") uložil 
peňažnú pokutu vo výške 50.000,- Sk podľa § 24 ods. 1 ZOS s tým, že pokutu je povinný 
zaplatiť do 15 dní od doručenia rozhodnutia na uvedený účet.  

 
V odôvodnení tohto rozhodnutia uviedol, že preskúmaním veci v odvolacom konaní bolo 

zistené, že správny orgán prvého stupila postihol žalobcu za porušenie § 3 .ods. 1 písm. b/ 
ZOS pokutou vo výške 100.000,- Sk. Preskúmaním veci v odvolacom konaní bolo odvolacím 
správnym orgánom zistené, že nevyhovujúci vzhľad motorového benzínu 91 UNI je 
spôsobený aditívno, ktoré do uvedeného benzínu pridal výrobca. Aj keď táto skutočnosť 
neznamená, že predmetný výrobok príslušnej norme vyhovuje, relevantným spôsobom 
znižuje závažnosť charakteru protiprávneho konania žalobcu, pričom závažnosť charakteru 
protiprávneho konania a rozsah zodpovednosti žalobcu v prípade ďalších nedostatkov zostal 
nedotknutý. Z tohto dôvodu pokuta vo výške 100.000,- Sk, ktorá bola uložená žalobcovi 
prvostupňovým orgánom podľa názoru žalovaného bola nedôvodne vysoká a za primeranú 
sankciu považoval pokutu vo výške 50.000,- Sk. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo 
rozhodnuté vo veci hore uvedeným spôsobom. Žalovaný zdôraznil, že povinnosťou žalobcu 
bolo predávať výrobky v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi, čo porušil. Inšpektormi SOI boli 
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pri kontrole di1a 26.9.2003 na laboratórny rozbor odobraté vzorky 4 druhov z odpredávaných 
pohonných motorových látok, a to motorová nafta ( označenie vzorky - OV: 03/3/802/N/ A, 
03/3/802/N/K), benzín UNI 91 (OV: 03/3/802/91/ A, 03/3/802/91/K: EČ: 4310), benzín 95 natural 
(OV: 03/3/802/95/A, 03/3/802/N/K) benzín 98 natural (OV: 03/3/802/98/A, 03/3/802/98/K). Vzorky 
pohonných hmôt boli odobraté samostatný/mi lievikmi pre benzín a motorovú naftu do sklenených 
fliaš a zapečatené predpísaným spôsobom za prítomnosti pracovníka čerpacej stanice. Na požiadanie 
prevádzkovateľa čerpacej stanice bol vykonaný odber aj pre jeho vlastnú potrebu. Dňa 30.9.2003 boli 
uvedené vzorky s neporušenými plombami SOI dodané do skúšobného laboratória palív a mazív 
BEL/NOVAMAN T International, s.r.o., Továrenská 14, Bratislava, kde boli dňa 13.11.2003 
spracované. Dňa 24.11.2003 toto akreditované skúšobné laboratórium vydalo protokol O skúškach č. 
345/2003, v ktorom sa konštatuje, že benzín 91 UNI č. 4310 nevyhovuje STN 228 z dôvodov 
znečistenia a destilačnej skúške. Podľa požiadaviek STN EN 228 mal byť vzhľad posudzovaného 
benzínu č. 4310 jasný a číry (tabuľka č. 4 cit. normy), no v prípade vzorky č. 4310 nebol. Podľa 
požiadaviek STN EN 228 je požiadavka na parameter - koniec destilácie - v °C maximálne 210 
(tabuľka č. 4 cit. normy), v konkrétnom prípade bola nameraná hodnota 219°C u vzorky Č. 4310. Za 
zistené nedostatky ako predávajúci v zmysle § 2 ods. 1 písm. b/ ZOS v plnej miere zodpovedá 
žalobca 1/, ktorý v odvolaní neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali 
zodpovednosti za zistený nedostatok. Nedostatky boli presne a spoľahlivo zistené a bolo jednoznačne 
ustálené, že špecifikovaná vzorka benzínu nezodpovedá v uvedených kvalitatívnych parametroch 
príslušnej technickej norme. Čo sa týka námietky prítomnosti kalov a nečistôt odobratých vzoriek 
zdôraznil, že plynutím času nemohlo dôjsť k degradácii vzoriek, najmä nie v priebehu 48 dní. 
K oxidácii vzoriek benzínu by muselo dôjsť len v prípade nesprávneho nakladania s nimi, t.j. 
v rozpore s technickou normou. Museli by byť nesprávne odobraté alebo skladované, k čomu však 
nedošlo. Vzorky boli odobraté správne a v súlade s technickou normou označené, plombované, 
uzavreté tesnými tesniacimi vložkami. Skladované vzorky boli v samostatnej tmavej miestnosti 
s prirodzenou aj nútenou cirkuláciou vzduchu, pri teplote (20+-5tC, odkiaľ boli postupne 
premiestňované do laboratória, kde sa spracovávali pri dodržiavaní všetkých súvisiacich 
akreditačných kritérií, činností a predpisov. Bola tiež zabezpečená ochrana skladovaných vzoriek 
pred poškodením a odcudzením, čím bolo vylúčené negatívne pôsobenie poveternostných vplyvov a 
prístupu vonkajších znečisťujúcich kontaminantov, ktoré by mohli vyvolať chemické zmeny. 
Plynutie času v dĺžke 48 dní oxidáciu benzínu vedúcu k jeho zakaleniu nespôsobuje. Pri správnom 
skladovaní vzoriek nemôže dôjsť k vzniku nerozpustných oxidačných produktov, zmene farby a 
vzhľadu minimálne počas záručnej doby výrobku, čo je podstatne dlhšia doba ako 48 dní. Čo sa týka 
návrhu na preskúmanie vzoriek iným laboratóriom, výsledky iných analýz nemôže správny orgán 
považovať za relevantný dôkaz, ktorý by zbavoval účastníka konania zodpovednosti za zistené 
nedostatky. Zdôraznil, že SKTC - 143, Slovnaft VÚRUP, a.s., dňom 31.12.2003 ako akreditovaná 
osoba zanikla. Laboratórium BELINOVAMANN je akreditovanou osobou, ktorá pred udelením 
akreditácie, ako aj počas svojej činnosti musí spĺňať akreditačné pravidlá, t.j., aj požiadavky na 
odborné znalosti a prax odborných zamestnancov. Ohľadne výšky uloženej pokuty žalovaný uviedol, 
že pokuta v zmenenej výške 50.000.- Sk bola žalobcovi 1/ uložená dôvodne, keďže bolo presne a 
spoľahlivo zistené, že benzín 91 UNl, ktorý žalobca predával spotrebiteľom nespĺňal kvalitatívne 
požiadavky stanovené príslušnou technickou normou. Uvedené nedostatky nemožno považovať za 
zanedbateľné alebo menej závažné, a to vzhľadom na hodnotu a množstvo predmetného výrobku 
a vzhľadom na nezastupiteľný význam benzínu pre spotrebiteľa. Charakter protiprávneho konania 
v danom prípade formoval rozsah odchýlky v prípade hodnoty parametra teploty konca destilácie, 
pričom odchýlku v rozsahu 9°C nemožno považovať za minimálnu alebo nepatrnú. Okrem  
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potencionálnych následkov ako sú reálne nebezpečenstvo ohrozenia majetku spotrebiteľov, možnosť 
ohrozenia životného prostredia v dôsledku spaľovania nekvalitných pohonných hmôt bolo následkom 
zisteného konania poškodené právo spotrebiteľa chránené dotknutým zákonným ustanovením a to 
právo na kúpu kvalitných výrobkov. Spotrebiteľ' bol teda vystavený predaju výrobku. ktorý vzhľadom 
na jeho kvalitatívne vlastnosti nemožno hodnotiť ako kvalitných. čo samo o sebe aj bez ohľadu 
zohľadnenia vyššie uvedených skutočností znamená závažné narušenie jeho spotrebiteľských práv a 
narušenie rovnováhy vzťahu spotrebiteľ - predávajúci. Vzhľadom na uvedené skutočnosti žalovaný 
zastával názor, že pokuta bola uložená odôvodnene, v adekvátnej výške a správny orgán od uloženej 
pokuty očakáva nielen represívny ale aj preventívny účinok.  

 
Podanou žalobou sa žalobcovia domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného. ktoré 

žiadali vrátane prvostupňového rozhodnutia zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. 
Žalovaný v správnom konaní nekonal so žalobcom 2/, hoci s ním mal ako s účastníkom konania konať 
a to s poukazom na ust. § 10 zák. 264/1999 Z.z., podľa ktorého, za výrobok uvádzaný na trh je 
zodpovedný výrobca alebo dovozca. Žalobca 2/ ako výrobca skúmaných pohonných hmôt je osobou, 
ktorá zodpovedá za ich kvalitu v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o posudzovaní zhody. 
Rozhodnutie žalovaného potom vychádza tiež z nesprávneho právneho posúdenia veci, zistenie 
skutkového stavu je v rozpore s obsahom spisov, je nedostačujúce pre posúdenie veci, je 
nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov a v konaní bola zistená taká vady, ktorá 
mohla mať za následok nezákonnosť rozhodnutia. Žalobca 1/ nepredával pohonné hmoty vo vlastnom 
mene, ale v mene žalobcu 2/, preto malo byť konanie vedené proti nemu. Žalovaný sa vo svojom 
rozhodnutí nezaoberal nesprávne stanovenou právnou kvalifikáciou protiprávneho konania zo strany 
žalobcu. V danom prípade žalovaný na svoje zistenie o proti právnom konaní aplikoval nesprávny 
právny predpis. Výrobky "motorový benzín" boli v čase odberu jednoznačne určené ako výrobky, ako 
to vyplýva z Opatrenia UMMS SR č. 177/2003 Z.z. (Príloha č. 1 k Opatreniu č. 177/2003 Z.z., por. č. l 
a 5). Právne vzťahy týkajúce sa určených výrobkov (podmienky ich uvádzania na trh, spôsob 
posudzovania ich zhody s technickými požiadavkami určenými príslušnými technickými normami), 
upravuje zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení 
neskorších predpisov, ktorý je "lex specialis" voči ZOS. Technické požiadavky na výrobky stanovujú 
technické normy, a v tomto prípade STN EN 228 a STN EN 590. Inak povedané, STN EN je záväzná 
len pre prípady, že v nej stanovené technické požiadavky sa týkajú len určených výrobkov, pre ktoré 
platí režim zákona č. 264/1999 Z.z .. Ak by v prípade motorových benzínov odobratých ako vzorky 
na laboratórny rozbor nešlo v čase ich odberu o určené výrobky, na ktoré sa vzťahoval zákon  
č. 264/1999 Z.z., v takom prípade by boli STN EN 228 a STN EN 590 stanovujúce technické 
požiadavky pre uvedené výrobky len normami platnými, nie však záväznými (odobraté vzorky by 
nemuseli povinne spĺňať technické požiadavky tejto normy). Z týchto dôvodov je právne irelevantné 
aplikovanie § 3 ods. 1 písm. b/ ZOS na zistenie prvostupi10vého správneho orgánu a tiež žalovaného 
v súvislosti s nevyhovujúcou vzorkou odobratého benzínu, ako predaj výrobku nezodpovedajúceho 
predpísanej kvalite, čo dokumentuje aj odkaz na č. 51 v § 3 ods. I písm. b/ ZOS. Ak teda záver 
žalovaného spočíva v tom, že bol zistený predaj benzínu, ktorý nezodpovedal STN EN 228, išlo 
evidentne o ne zhodne určený výrobok a prípadný postih je možné uložiť len podľa zák. č. 264/1999 
Z.z. v platnom znení. Namieta tiež nedostatočné odôvodnenie výšky uloženej pokuty a to aj z dôvodu, 
že stanovenie jednej pokuty za dve konkrétne protiprávne konania v kontexte na výšku uloženej 
pokuty, je nepreskúmateľné.  

 
Žalovaný v písomnom vyjadrení k žalobe uviedol, že pre vyriešenie otázky, či mal byť v danom  
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prípade účastníkom konania žalobca 1/ alebo žalobca 2/ je rozhodujúce zistenie, ktorý subjekt 
vykonával predaj pohonných hmôt vo vlastnom mene. Z obsahu administratívneho spisu vyplynulo. 
že medzi žalobcami bola uzavretá komisionárska zmluva. podľa ktorej žalobca II  predával pohonné 
hmoty vo vlastnom mene na účet žalobcu 21. Z toho vyplýva. že predávajúcim je podľa ZOS žalobca 
II a nie žalobca 21. Podľa názoru žalovaného zo znenia § 3 ods. 1 písm. b/ ZOS, za porušenie ktorého 
bol sankcionovaný žalobca II vyplýva, že predávajúci je povinný predávať výrobky v kvalite 
stanovenej. právnymi predpismi, pričom z odkazu k uvedenému ustanoveniu plynie, že takýmto 
osobitným právnym predpisom je aj zákon o zhode. Žalovaný poukázal na oznámenie Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 19/2003 uverejnené vo Vestníku Úradu č. 6/2003, ktorý 
určil slovenské technické normy ako vhodné na posudzovanie zhody k Opatreniu úradu č. 177/2003 
Z.z. pod poradovým číslom 1 uvedeného oznámenia - pri položke motorový benzín sa uvádza okrem 
iného aj ST E 228 a pod poradovým číslom 5 pri položke ostatné, stredné ropné frakcie. sa uvádza 
okrem iného aj odkaz na STN EN 590. K ďalším námietkam žalobcov žalovaný uviedol, že spôsob 
skladovania vzoriek, ako aj ich ochrana pred poškodením bola zabezpečená spôsobom vylučujúcim 
negatívne pôsobenie poveternostných vplyvov a prístup vonkajších znečisťujúcich kontaminantov, 
ktoré by mohli vyvolať chemické zmeny, resp. znehodnotenie vzoriek. K námietke, že v zmysle STN 
EN/IEC 17025, protokol musí obsahovať odkaz na plán a postupy odberu vzoriek, skúšobné 
laboratórium uviedlo, že vzorkovanie nemôže vykonávať skúšobné laboratórium, vykonali ho 
vyškolení inšpektori SOI, teda protokol nebol hodnoverný, ak by v ňom boli uvedené údaje o 
vzorkovaní, ktoré nie je v kompetencii skúšobného laboratória. Plán a postup odberu vzoriek 
pohonných hmôt bol predmetom metodického usmernenia č. 1/ÚHČ/2003 zo dňa 15.7.2003. 
Napadnuté rozhodnutie bolo vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného skutkového stavu, 
v súlade s právnymi predpismi a preto navrhuje žalobu zamietnuť.  

 
Krajský súd v Bratislave, ako súd vecne a miestne príslušný na prejednanie predmetnej veci 

postupom podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie ako aj konanie, 
ktoré mu predchádzalo v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe (§ 249 ods. 2 O.s.p.) a na nariadenom 
pojednávaní dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom.  

 
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov 

zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú 
práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva alebo 
právom chránené záujmy môžu byť dotknuté.  

 
Zo žaloby vyplýva, že žalobca v rámci nej ako dôvody vymedzil dve skutočnosti. Ako prvú 

uviedol, že žalovaný sa nezaoberal nesprávne stanovenou kvalifikáciou protiprávneho konania a 
aplikoval na vec nesprávny právny predpis. Ako druhý dôvod namietal, nedostatočne zistený 
skutkov)1 stav a nedostatočné odôvodnenie výšky uloženej pokuty.  

 
Týmito žalobnými dôvodmi bol stanovený rozsah preskúmavania zákonnosti napadnutého 

rozhodnutia súdom.  
 
Z dikcie ust. § 59 ods. 1, 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok, ďalej len 

"SP") je zrejmé, že odvolací orgán má rozsiahle oprávnenie nielen čo do rozsahu prieskumnej 
činnosti, ale aj vo vzťahu k spôsobu rozhodnutia o odvolaní. Odvolací orgán pri svojom rozhodovaní 
nie je viazaný návrhmi odvolateľa. Naopak, zákon mu ukladá povinnosť zrušiť, resp. zmeniť každé 
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rozhodnutie, a to aj mimo rámca dôvodov odvolania. Pri zmene rozhodnutia v dôsledku toho môže 
dokonca preskúmavané rozhodnutie zmeniť aj v neprospech odvolateľa (t.j. neuplatňuje sa zákaz 
reformacio in peius), ba dokonca môže rozhodnúť aj nad rámec návrhov odvolateľa (reformatio in 
meliius).  

 
V posudzovanom prípade odvolací orgán (žalovaný) dospel k záveru, že výška pokuty uložená 

žalobcovi 1/ za zistený správny delikt nebola primeraná charakteru protiprávneho konania a rozsahu 
jeho možných následkov, čo podrobne rozviedol v odôvodnení svojho rozhodnutia. Vysporiadal sa 
pritom logicky a vecne správne so všetkými okolnosťami podstatnými pre posúdenie závažnosti 
zisteného konania žalobcu a tým aj primeranosti uloženej sankcie. Z pripojeného administratívneho 
spisu žalovaného vyplýva, že žalobcovi 1/ za porušenie povinnosti z ust. § 3 ods. I písm. b/ ZOS bola 
uložená pokuta v sume 50.000,Sk.  

 
Podľa ust. § 3 ods. I písm. b/ ZOS je predávajúci povinný predávať výrobky a poskytovať služby 

v predpísanej alebo schválenej kvalite, ak je záväzne ustanovená alebo ak to vyplýva z osobitného 
predpisu alebo v kvalite, akú uvádza.  

 
V správnom konaní bolo preukázané porušenie citovaných zákonných povinností. Pokuta v sume 

50.000.- Sk bola žalobcovi II uložená podľa § 24 ods. l ZOS v znení platnom ku dňu 4.5.2004. Podľa 
tohto ustanovenia za porušenie povinností ustanovenej týmto zákonom uložia príslušné orgány 
predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi pokutu do výšky 500.000,- Sk.  

 
Sankciou je stíhané každé porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona na ochranu spotrebiteľa, 

ktoré je zistené na strane predávajúceho, výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa. Ide o princíp 
objektívnej zodpovednosti týchto osôb a príslušný správny orgán (SOI) nemá povinnosť zisťovať 
zavinenie, resp. mieru zavinenia na strane sankcionovanej osoby. V preskúmavanej veci nebol žalobca 
postihovaný za priestupok, alebo za iný správny delikt. Na konanie o správnom delikte sa nevzťahuje 
režim priestupkového práva. Správny orgán v konaní postupuje podľa zákona o správnom konaní.  

 
Podľa § 24 ods. 4 ZOS pri určení výšky pokuty sa prihliada na charakter protiprávneho konania a 

na rozsah jeho následkov.  
 
Ak zákon o ochrane spotrebiteľa ukladá správnemu orgánu pri uložení pokuty prihliadnuť na 

charakter protiprávneho konania kontrolovaného subjektu, ako aj na rozsah následkov jeho konania, 
potom správny orgán musí zdôvodniť nielen v čom bol porušený zákon, ale musí zdôvodniť aj výšku 
uloženej pokuty. Zákon totiž umožňuje správnemu orgánu uložiť pokutu pomerne v širokom rozsahu 
a výška uloženej pokuty závisí síce od subjektívneho hľadiska správneho orgánu, ale s prihliadnutím 
na charakter porušenia právneho predpisu, jeho následky, prípadne výšku spôsobenej škody nielen 
materiálnej, ale aj morálnej. Tieto skutočnosti musí správny orgán vo svojom rozhodnutí uviesť.  

 
V posudzovanej veci žalovaný správny orgán rozsah uloženej sankcie náležite odôvodnil v 

intenciách ust. § 24 ods. I ZOS a odstránil nedostatky prvostupňového rozhodnutia, ktoré je v rozpore 
s citovanými ustanoveniami. Žalovaný sa vysporiadal pritom logicky a vecne správne so všetkými 
okolnosťami podstatnými pre posúdenie závažnosti zisteného konania žalobcu a tým aj primeranosti 
uloženej sankcie.  

 
Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. 
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Žalovaný ustálením skutkového stavu neprekročil medze správneho uváženia. Naopak, 

jeho záver zodpovedá zásadám logického myslenia a má podklad vo vykonanom dokazovaní.  
 
Pokiaľ ide o ďalší žalobný dôvod, že bol na prípad aplikovaný nesprávny právny predpis. 

súd v tomto smere konštatuje, že tento dôvod žalobca neuviedol vo svojom odvolaní proti 
prvostupňovému rozhodnutiu. Súd nemôže nahrádzať činnosť odvolacieho správneho orgánu 
a preto na tento dôvod nemohol v rámci predmetnej žaloby prihliadnuť. Súd zároveň 
konštatuje, že aj keď odvolací správny orgán preskúmava napadnuté prvostupňové 
rozhodnutie v celom rozsahu, nemôže predvídať všetky možné dôvody, ktorých použitie zo 
strany účastníka konania prichádza do úvahy.  

 
Preskúmaním napadnutého rozhodnutia súd nezistil žiadne skutočnosti svedčiace 

o ukrátení práv žalobcu l/ tým, že bolo vydané napadnuté rozhodnutie, ktoré je v súlade so 
zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a 
obsahuje predpísané náležitosti (§ 46 SP).  

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd dospel k záveru, že postup žalovaného v danom 

prípade, ako aj napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom. Preto žalobu podľa ust. § 250j 
ods. l O.s.p. ako nedôvodnú zamietol.  

 
Konanie o žalobe žalobcu 2/ súd zastavil podľa § 250d ods. 3 O.s.p., podľa ktorého súd 

uznesením konanie zastaví, ak žalobu podala neoprávnená osoba. Žalobca 2/ nebol 
účastníkom správneho konania a napadnutým rozhodnutím nebol ukrátený na svojich 
právach. Nie je osobou procesne legitimovanou na podanie žaloby. Z ust. § 250 ods. l O.s.p. 
vyplýva, že účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný. Podľa ods. 2 žalobcom je fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola 
rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach. Podať žalobu môže 
aj fyzická alebo právnická osoba, s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, 
hoci sa  s ňou ako s účastníkom konať malo. V danom prípade žalobca 2/ nespĺňa ani jednu 
podmienku uvedenú v § 250 ods. 2 O.s.p., preto sa považuje za osobu neoprávnenú a 
s poukazom na uvedené bolo potrebné konanie o žalobe žalobcu 2/ v súlade s § 250d ods. 3 
O.s.p. zastaviť.  

 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. tak, že žalobcom 

nepriznal náhradu trov konania, pretože žalobca 1/ nemal v konaní úspech a konanie o žalobe 
žalobcu 2/ bolo zastavené (§ 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.).  

 
P o u č e n i e :Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia 

na NS SR , prostredníctvom KS v BA. 
 

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 30.s.p.) 
uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, 
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a 
čoho sa odvolateľ domáha.  
 

V Bratislave, dňa 21. júna 2007 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu 

JUDr. Igora Belka a členiek senátu JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Zdenky 
Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: 1/ Ján Smolka bytom Dolná Poruba 73/2,2/ 
Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava, obaja zastúpení JUDr. Ing. Miroslavom 
Chlípalom, advokátom, Varšavská 16, Bratislava, proti žalovanému: Slovenská 
obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej  obchodnej inšpekcie so 
sídlom v Bratislave, Prievozská č. 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia a postupu žalovaného č. P/0065103/2004 zo dňa 7.6.2005, o odvolaní 
žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 1 S/207/2005-1 04 zo dňa 
21.6.2007, takto  

 
r o z h o d o l 

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 

1 S/207/2005-1 04 zo dňa 21.6.2007 p o t v r d z u j e.  
 
Žalobcom v 1. a 2. rade sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva.  
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave podľa § 250j ods. 1 písm. 

a) OSP zamietol žalobu žalobcu 1/ o preskúmanie rozhodnutia č. P/0065/03/2004 zo 
dňa 7.6.2005, ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 
obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj  
č. P/0065/03/2004 zo dňa 4.5.2004 pre porušenie § 3 ods. 1, písm. b/ zákona  
č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) tak, 
že znížil uloženú pokutu zo sumy 100.000,- Sk na sumu 50.000,- Sk. Konanie 
o žalobe žalobcu 2/ zastavil podľa § 250 ods. 1 OSP, pretože žaloba bola podaná 
neoprávnenou osobou.  

 
Krajský súd dospel k záveru, že správne orgány vykonaným dokazovaním 

náležite zistili skutkový stav, ktorým bolo jednoznačne preukázané, že žalobca ako
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predajca pohonných hmôt predával také pohonné motorové látky, ktoré nevyhovovali 
norme STN EN 228 v destilačnej skúške, a to konkrétne vzorky č. 4310. 
Prvostupňový súd konštatoval, že za predaj výrobku spotrebiteľovi v požadovanej 
kvalite podľa zákona zodpovedá predajca a nie výrobca, pričom ide o zodpovednosť 
objektívnu.  

 
Proti rozsudku podali žalobcovia 1/ a 2/ odvolanie a žiadali, aby odvolací súd 

zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného 
zruší a vráti mu vec na ďalšie konanie.  

 
Uviedli, že prvostupňový súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia 

veci, neúplne zistil skutkový stav, pretože nevykonal navrhované dôkazy a doteraz 
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, 
ktoré doteraz neboli uplatnené. Poukázali na to, že rozhodnutie žalovaného je 
nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a žalobcovi 2/ ako účastníkovi konania sa 
postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.  

 
Žalobcovia namietali, že súd prvého stupňa sa vôbec nezaoberal otázkou 

oprávnenosti skúšobného laboratória posúdiť súlad odobratých vzoriek pohonných 
hmôt s požiadavkami právnych predpisov, čo žalobcovia považujú za podstatnú 
otázku pre posúdenie, či došlo zo strany žalobcu 1/ k porušeniu právnej povinnosti, 
na základe čoho mu mala byť uložená pokuta. V tejto súvislosti žalobcovia namietali, 
že podľa Osvedčenia o akreditácii platného v rozhodnom čase bolo skúšobné 
laboratórium Bel/NOVAMANN akreditované na posudzovanie a výsledné určenie 
technickej požiadavky "teplota konca destilácie", pričom toto laboratórium nebolo 
oprávnené posúdiť zhodu predmetných pohonných hmôt s technickými 
požiadavkami, 1. z. skúšobné laboratórium bolo oprávnené v protokole o skúškach 
uviesť nameranú hodnotu teploty konca destilácie, ale nebolo oprávnené vysloviť 
záver, že táto nameraná hodnota je alebo nie je v súlade s určitou technickou 
požiadavkou.  

 
Podľa žalobcov Slovenská obchodná inšpekcia nie je takisto osobou 

akreditovanou na posudzovanie zhody, svojím postupom prekročila svoje právomoci, 
ktoré jej priznáva zákon a jej rozhodnutie je z tohto pohľadu nezákonné.  

 
Skúšobné laboratórium nemalo v rozhodnom čase akreditovanú skúšku 

"vzhľad benzínu", nebolo preto oprávnené v protokole o skúškach vysloviť záver, že 
odobratá vzorka benzínu nevyhovuje parametru "vzhľad".  

 
S poukazom na uvedené, nebolo podľa žalobcov možné, aby správny orgán 

na základe výsledkov skúšobného laboratória, ktoré neboli získané v súlade so 
zákonom, uložilo žalobcovi 1/ sankciu pre porušenie zákona.  

 
Žalobcovia napokon poukázali na nepreskúma teľnosť napadnutého 

rozhodnutia pre jeho nezrozumiteľnosť, keď žalovaný síce znížil pokutu uloženú 
prvostupňovým správnym orgánom na 50.000,- Sk avšak v odôvodnení rozhodnutia 
poukazuje na to, že nezistil dôvod na zníženie pokuty.  
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Žalobcovia vyčítali prvostupňovému súdu, že konanie o žalobe žalobcu 2/ 

zastavil, hoci žalobca 2/ je výrobcom ako aj predávajúcim skúmaných pohonných 
hmôt, a teda zodpovedá za ich kvalitu v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa a 
zákona o posudzovaní zhody.  

 
Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu vyjadril tak, že napadnutý rozsudok navrhol 

ako vecne správny potvrdiť. K odvolacím námietkam žalobcov uviedol, že 
laboratórium neposudzovalo zhodu predmetných pohonných hmôt s technickými 
požiadavkami, ale nameralo hodnoty požadovaných parametrov akreditovanou 
metódou a na konci protokolu uviedlo komentár o tom, či predmetný parameter spĺňa 
požiadavku normy. K otázke akreditácie skúšobného laboratória na posudzovanie 
parametru "vzhľad" sa skúšobné laboratórium vyjadrilo, že norma STN EN 228 pre 
vlastnosť vzhľad požaduje výsledok skúšky jasný a číry, bez uvedenia skúšobnej 
metódy. Laboratórium šlo teda nad rámec požiadaviek stanovených STN EN 228 a 
vypracovaním skúšobnej metódy SLMP č. skúšky 111 "Vizuálne hodnotenie farby a 
vzhľadu" zobjektivizovalo hodnotenie vzhľadu motorových benzínov. V predmetnej 
dobe nemalo ani jedno laboratórium akreditovanú skúšku vzhľad. To, že v protokole 
o skúškach je uvedená metóda "interná" vyjadruje, že laboratórium šlo nad rámec 
požadovaný normou STN EN 228.  

 
Žalovaný napokon poukázal na to, že definíciu predávajúceho v zmysle 

zákona o ochrane spotrebiteľa spĺňa žalobca 1/ a nie žalobca 2/. V predmetnom 
konaní sa nejednalo o právach a povinnostiach výrobcu (a už vôbec nie výrobcu a 
dovozcu), ale o povinnostiach predávajúceho.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) 

preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu a 
dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.  

 
V predmetnej veci je potrebné predostrieť, že predmetom odvolacieho 

konania bol rozsudok krajského súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcu 1/ a 
zastavené konanie o žalobe žalobcu 2/, preto primárne v medziach odvolania 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací preskúmal rozsudok krajského 
súdu ako aj konanie ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania 
skúmal aj napadnuté rozhodnutie žalovaného, najmä z toho pohľadu, či sa krajský 
súd vysporiadal so všetkými námietkami žalobcov uplatnenými v žalobe a z takto 
vymedzeného rozsahu či správne posúdil zákonnosť a správnosť napadnutého 
rozhodnutia žalovaného.  

 
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu 

vo veciach ochrany spotrebiteľa, orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská 
obchodná inšpekcia; vo veciach kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá.  

 
Podľa ods. 2 Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy 

podriadeným Ministerstvu hospodárstva SR. Je rozpočtovou organizáciou napojenou 
na štátny rozpočet v kapitole Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len "ministerstvo"). 
Člení sa na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom  
 



1Sžo 155/2007 
4 
 

v Bratislave (ďalej len "ústredný inšpektorát) a jemu podriadené inšpektoráty 
Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len "inšpektorát"), a to:  

 
a)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 

Bratislavský kraj,  
 

b)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre 
Trnavský kraj,  
 

c)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre 
Trenčiansky kraj,  
 

d)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre 
Nitriansky kraj,  
 

e)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský 
kraj,  
 

f)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici 
pre Banskobystrický kraj,  
 

g)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre 
Prešovský kraj,  

h)Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre 
Košický kraj.  

 
Podľa ods. 4 inšpektorát je v správnom konaní orgánom prvého stupňa 
 
Podľa § 2 písm. a) kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje, či výrobky a služby 

pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, najmä či sa predávajú a poskytujú bezpečné, v správnom množstve, 
miere, hmotnosti a kvalite.  
 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný: 
 

a)predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť 
spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,  

b)predávať výrobky a poskytovať služby v kvalite ustanovenej osobitnými 
predpismi alebo v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná alebo 
ustanovená osobitným predpisom, môže predávajúci predávať výrobky v 
inej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely v 
kvalite. Bežnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená 
osobitnými predpismi a výrobok alebo služba nevykazuje zjavné vady, na 
ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľa upozorniť,  

 
c)predávať výrobky a poskytovať služby za ceny dohodnuté v súlade s 
cenovými predpismi,  
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d)správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb. 
 
Podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa v znení platnom ku dňu 

rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu (4.5.2004), za porušenie povinnosti 
ustanovenej týmto zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu 
predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v 
§ 27 pokutu až do výšky 500.000,- Sk. Za opakované porušenie povinnosti v 
priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky1.000.000,-Sk. 

 
Podľa § 32 ods. 1, 2, 3 Správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť 

presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre 
rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre 
rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, 
čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu 
orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre 
rozhodnutie určuje správny orgán. Na žiadosť správneho orgánu sú štátne orgány, 
orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť 
skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.  

 
Správne orgány oboch stupňov v danej veci postupovali v intenciách 

citovaných právnych noriem, pre svoje rozhodnutie si zadovážili dostatok skutkových 
podkladov, vo veci zistili skutočný stav a zo skutkových okolností vyvodil správny 
právny názor a preto súd prvého stupňa správne rozhodol, pokiaľ podľa § 250j ods. 1 
O.s.p. žalobu žalobcu 1/ zamietol.  

 
Z predloženého administratívneho spisového materiálu v danej veci vyplýva, 

že Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prievidzi pre Trenčiansky kraj 
rozhodnutím zo dňa 4.5.2004 č. P/ 0065/03/2004 uložil žalobcovi pokutu vo výške 
100.000,- Sk za porušenie § 3 ods. 1 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, z 
dôvodu, že inšpektormi SOI kontrolou vykonanou v prevádzke Čerpacia stanica 
SLOVNAFT Bratislava 1, Trenčín - Záblatie, ktorú prevádzkuje žalobca, dňa 
26.9.2003 bolo zistené, že analyzovaná vzorka benzínu č. 03/3/802/A BA 91 
nevyhovela STN EN 228 v kvalitatívnom parametri "vzhľad" z dôvodu znečistenia a v 
kvalitatívnom parametri "destilačná skúška", pretože nameraná hodnota konca 
destilácie bola 219.C a norma stanovuje 21 O.C.  

 
Zo spisu prvostupňového súdu ako aj z administratívneho spisu žalovaného 

odvolací súd zistil, že na základe výsledkov laboratórnych analýz štyroch vzoriek 
predávaných pohonných hmôt (motorová nafta (OV: 03/3/802/N/A, 03/3/802/N/K, 
benzín UNI 91 OV:3/3/802/91/A, 03/3/802/91/K EČ 314, benzín 95 natural 
OV:03/3/802/905/A, 03/3/802/5/K, benzín 98 natural OV: 03/3/802/98/A, 
03/3/802/98/K došlo k zisteniu, (protokol o skúškach č. 345/2003), že benzín 91 UNI 
č. 4310 nevyhovuje STN EN 228 z dôvodu znečistenia a destilačnej skúške. Podľa 
požiadaviek STN EN 228 mal byť vzhľad posudzovaného benzínu č. 4310 jasný a 
číry, v prípade vzorky č. 4310 nebol. Podľa požiadaviek STN EN 228 je požiadavka 
na parameter - koniec destilácie v .C maximálne 210, v konkrétnom prípade bola 
nameraná hodnota 219.C u vzorky č. 4310.  
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Na základe odvolania žalobcov žalovaný rozhodnutím zo dňa 7.6. 2005, č. 

P/0065/03/2004 zmenil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o uložení 
pokuty vo výške 100.000,- Sk za porušenie § 3 ods. 1 písm. b/ zákona o ochrane 
spotrebiteľa tak, že žalobcovi za uvedené porušenie uložil peňažnú pokutu vo výške 
50.000,- Sk.  

 
Podľa žalovaného vzorky nevyhoveli destilačnej skúške (charakter 

protiprávneho konania v danom prípade formoval rozsah odchýlky v prípade hodnoty 
parametra teploty konca destilácie, pričom odchýlku v rozsahu 9.C nebolo možné 
považovať za minimálnu alebo nepatrnú) a žalobcovi 1/ za porušenie povinností 
ustanovených v § 3 ods. 1 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa bola napadnutým 
rozhodnutím uložená pokuta vo výške 50.000,- Sk, keď pôvodne uloženú pokutu vo 
výške 100.000,- Sk znížil z dôvodu, že nevyhovujúci vzhľad motorového benzínu 91 
UNI bol spôsobený aditívnom, ktorý do uvedeného benzínu pridal výrobca.  

 
Žalovaný v dôvodoch svojho rozhodnutia konštatoval, že vykonanou 

kontrolou bolo porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa presne a spoľahlivo zistené. 
Námietky žalobcu hodnotil ako bezpredmetné.  

 
Poukázal na to, že počas preskúmavania napadnutého rozhodnutia bolo 

zistené, že nevyhovujúci vzhľad motorového benzínu 91 UNI je spôsobený 
aditívnom, ktorý do uvedeného benzínu pridal výrobca. Aj keď táto skutočnosť 
neznamená, že predmetný výrobok príslušnej norme vyhovuje, podľa žalovaného 
relevantným spôsobom ovplyvňuje rozsah zodpovednosti žalobcu za zistené 
nedostatky a minimalizuje zodpovednosť žalobcu v tomto bode a znižuje závažnosť 
protiprávneho konania žalobcu.  

 
Závažnosť charakteru protiprávneho konania a rozsah zodpovednosti 

žalobcu v prípade ostatných nedostatkov však zostáva nedotknutá, preto pokutu vo 
výške 100 000,- Sk ako neodôvodnene vysokú znížil na 50.000,- Sk.  

 
Poukázal na to, že uvedené nedostatky nemožno považovať za 

zanedbateľné alebo menej závažné, a to vzhľadom na hodnotu a množstvo 
predávaných výrobkov a vzhľadom na nezastupiteľný význam motorovej nafty a 
benzínu pre spotrebiteľa.  

 
K námietke žalobcu ohľadne nedostatočne zisteného skutkového stavu veci 

žalovaný v dôvodoch rozhodnutia uviedol, že argumentácia žalobcu, ktorou na jednej 
strane tvrdí, že k vzniku oxidačných produktov, ktoré zapríčiňujú zmenu vzhľadu a 
farby benzínu dochádza vplyvom dlhodobých vonkajších podmienok a na strane 
druhej žalobca uvádza, že proces degradácie palív prebieha aj v neprítomnosti 
svetla, avšak svetlo a iné žiarenia proces rapídne urýchľujú. V dôsledku čoho je 
uvedený proces extrémne rýchly. Žalovaný uviedol, že odhliadnuc od uvedeného 
protirečenia žalobcu, samotným plynutím času (v priebehu 48 dní) ku degradácii 
dôjsť nemohlo, pretože aby k oxidácii vzoriek benzínu došlo, muselo by sa s týmito 
vzorkami nakladať nesprávne, 1. j. v rozpore s technickou normou, to znamená, že 
by museli byť nesprávne odobraté, alebo skladované, aby na ne mohli výrazným 
spôsobom pôsobiť uvedené veličiny.  



1Sžo 155/2007 
7 

 
Žalovaný v tejto súvislosti uviedol, že žalobca nepredložil žiadne relevantné 

dôkazy, ktoré by preukazovali takéto nakladanie. Podľa žalovaného vzorky boli 
odobraté správne a v súlade s technickou normou aj označené, plombované, 
uzavreté s uzávermi tesnenými tesniacimi vložkami, skladované boli v samostatnej 
tmavej miestnosti s prirodzenou aj nútenou cirkuláciou vzduch, pri teplote (20+-5).C 
(vypnutý radiátor), odtiaľ boli postupne premiestňované do laboratória, kde sa 
spracovávali pri dodržiavaní všetkých súvisiacich akreditačných kritérií, činností a 
predpisov.  

 
Žalovaný ďalej uviedol, že takisto bola zabezpečená ochrana skladovaných vzoriek 
pred poškodením a odcudzením, pričom vyššie uvedeným popísaným skladovaním 
bolo vylúčené negatívne pôsobenie poveternostných vplyvov a prístupu vonkajších 
znečisťujúcich kontaminantov, ktoré by mohli vyvolať chemické zmeny resp. 
znehodnotenie vzoriek, na viac ak ide o materiály s požiadavkou na relatívne dlhé 
záručné lehoty.  

 
Na základe uvedeného, považoval žalovaný námietky žalobcu, podľa ktorej 

degradácia vzoriek bola spôsobená dobou, ktorá uplynula od ich odberu do 
vykonania skúšok a počas ktorej mali byť vzorky vystavené rôznym vplyvom, za 
nepodložené a účelové.  

 
K návrhu žalobcu na vypočutie Ing. Jozefa Mikulca, riaditeľa Slovnaft 

VÚRUP, a. s., a stanoviska Doc. Ing. Jána Lábaja žalovaný uviedol, vykonávanie 
dôkazov v zmysle § 34 ods. 4 Správneho poriadku patrí správnemu orgánu, ktorý 
hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich 
vzájomnej súvislosti.  

 
Vzhľadom k tomu, že žalobca má ako účastník konania so spoločnosťou 

Slovnaft, a. s., uzavretú zmluvu o dodávke pohonných hmôt, pričom laboratórium 
Slovnaft VÚRUP, a.s. dňom 31.12.2003 ako akreditovaná osoba zanikla, pričom ako 
dôkaz žalobca predložil výsledky skúšok, ktoré vykonané dňa 26. a 27.2.2004, t.j. po 
31.12.2003, žalovaný nepovažoval vyjadrenia Ing. Mikulca v danej veci za relevantné 
a objektívne.  

 
Žalovaný uviedol, že laboratórium BELI NOVAMANN International, s. r. o., je 

akreditovanou osobou, ktorá pred udelením akreditácie, ako aj počas svojej činnosti 
musí spĺňať akreditačné pravidlá, to znamená aj požiadavky na odborné znalosti a 
prax odborných zamestnancov tohto skúšobného laboratória. Vzhľadom na to, 
považoval žalovaný námietku spochybňujúcu postup skúšobných laboratórií BELI 
NOVAMANN International, s. r. o. pri vykonávaní skúšok za účelovú a 
bezpredmetnú.  

 
Pokiaľ išlo o výhrady žalobcu k spôsobu analýzy parametra vzhľad, keď v 

protokole o skúške laboratória BELI NOVAMANN International, s. r. o. bolo uvedené 
"nevyhovuje", namiesto konštatovania o výsledku skúšky, žalovaný k tejto námietke 
uviedol, že pokiaľ je v technickej norme uvedená požiadavka na vzhľad výlučne ako 
"jasný, číry,", nemožno konštatovanie "nevyhovuje" nepovažovať za nestrannú  
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analýzu. Žalovaný v tejto súvislosti uviedol, že v danom prípade prichádzali do úvahy 
len dve možnosti" a to, že vzorka je jasná, číra alebo nie je. Z tohto dôvodu, je 
konštatovanie, že vzhľad posudzovanie vzorky nevyhovuje jednoznačné a z neho je 
zrejmé, že vzorka nebola jasná a číra. Príslušná norma totiž podľa žalovaného 
neumožňuje stupňovať alebo rozlišovať medzi viac či menej jasnou a čírou vzorkou, 
resp. deklarovať stupeň a druh znečistenia.  

 
Konštatovanie "nevyhovuje" je podľa žalovaného na viac správne aj 

s ohľadom na objektívnu analýzu, keďže kontrola vzhľadu sa vykonáva vizuálne a nie 
je úlohou takéto skúmania hodnotiť presný druh a stupeň znečistenia a nie je to 
napokon vizuálne ani možné. Vzhľadom na uvedené túto námietku žalovaný 
vyhodnotil ako bezpredmetnú.  

 
Čo sa týkalo výsledku analýzy parametra - koniec destilácie - priebeh destilačnej 
skúšky je popísaný analyzovanom liste, kde sú podľa žalovaného namerané hodnoty 
presne zachytené. V tejto súvislosti žalovaný názor žalobcu, resp. názor Doc. Labaja 
na prípustnú hodnotu teploty konca destilácie vo výške 250.C považoval za 
irelevantný.  

 
Podľa žalovaného spôsob zisťovania skutkového stavu nemožno označiť za 

chybný c/ správny orgán teda pri svojom rozhodnutí vychádzal z výsledkov nezávislej 
a bezchybnej analýzy a rozhodol na základe presne a spoľahlivo zisteného 
skutkového stavu.  

 
Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného v rozsahu 

dôvodov uvedených v žalobe, a pokiaľ dospel k záveru, že postup žalovaného a 
napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom, nepochybil.  

 
Po zhodnotení doterajšieho priebehu konania považoval odvolací súd za 

dostatočne ustálené, že námietky uplatnené v súdnom konaní neboli totožné 
s námietkami uplatnenými v správnom konaní.  

 
Žalobca uplatnil v žalobe a rovnako v odvolaní proti rozsudku krajského súdu 

námietky, ktoré neuplatnil v správnom konaní, preto nebolo možné žalovanému 
vyčítať, že sa nimi nezaoberal (námietka týkajúca sa akreditácie laboratória SEU 
NOVAMANN Innternational, s. r.o., vlastnej akreditácie a nevhodnosti aplikácie 
zákona o ochrane spotrebiteľa).  

 
Odvolací súd považoval zistený skutkový stav prvostupňovým správnym 

orgánom za dostatočný na konštatovanie porušenia povinnosti žalobcu vyplývajúcej 
z ustanovenia § 3 ods. 1 písm. bl zákona o ochrane spotrebiteľa. Je potrebné 
konštatovať, že žalovaný sa podrobne zaoberal všetkými námietkami žalobcu 
uplatnenými v opravnom prostriedku a náležite vyargumentoval, prečo na ne 
neprihliadal a súčasne odôvodnil, prečo došlo k zníženiu pokuty na 50.000,- Sk.  

 
K odvolacej námietke žalobcu, podľa ktorej žalovaný nebol akreditovaný na 

posúdenie zhody, považuje odvolací súd za dôležité ozrejmiť, že žalovaný  
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v uvedenom správnom konaní vystupoval ako odvolací správny orgán ktorého 
kompetencia vo vzťahu k žalobcovi vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 1 zákona 
č.128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, je 
teda orgánom kontroly vnútorného trhu, pričom z ustanovenia § 2 písm. al zákona 
vyplýva jeho oprávnenie zisťovať, či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä či sa predávajú a 
poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite.  

 
Účelom zákona o ochrane spotrebiteľa je ustanoviť niektoré podmienky 

podnikania významné pre ochranu spotrebiteľa, úlohy verejnej správy v oblasti 
ochrany spotrebiteľa a oprávnenia spotrebiteľov, združení spotrebiteľov alebo iných 
právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľa. Tento zákon sa vzťahuje na 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prípadoch, keď k plneniu dochádza na 
území Slovenskej republiky (§ 1 ods. 1, 3 zákona o ochrane spotrebiteľa).  

 
Za nedodržanie zákonných povinností uvedených v § 3 ods. 1, písm. b/ 

zákona o ochrane spotrebiteľa s poukazom na § 2 písm. a/ zák. č. 128/2002 Z. z. 
môže správny orgán, ktorého právomoc je daná zákonom o ochrane spotrebiteľa 
uložiť pokutu podľa § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 
Pokiaľ teda pri ustálení skutkového stavu veci správny orgán vychádzal 

z podkladov laboratória BEL/NOVAMANN International, s. r.o., pričom náležite 
vyargumentoval prečo neprihliadol na iné dôkazy (predložené žalobcom) a súčasne 
uviedol, prečo nemal o správnosti týchto podkladov pochybnosti, postupoval v súlade 
so zákonom a preto námietka žalobcu, podľa ktorej žalovaný nebol akreditovaný na 
posudzovanie zhody je vo vzťahu k predmetu administratívneho konania, ktorým bolo 
uloženie pokuty za nesplnenie povinností žalobcu podľa zákona o ochrane 
spotrebiteľa, irelevantná.  

 
Podľa § 3 ods. 1 písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa (účinného do 

30.6.2004) predávajúci je povinný predávať výrobky a poskytovať služby v kvalite 
ustanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná 
alebo ustanovená osobitným predpisom, môže predávajúci predávať výrobky v inej 
ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely v kvalite. Bežnou 
kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitnými predpismi a výrobok 
alebo služba nevykazuje zjavné vady, na ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľa 
upozorniť,  

 
Osobitným predpisom podľa § 3 ods. 1 písm. b/ je zákon č. 142/1991 Zb.  

o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. a zákona 
č. 143/1995 Z.z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. a výnos 
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a 
prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky.  

 
Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 142/1991 Zb. v znení zákona č. 632/1992Zb a 

zákona č. 143/1995 Zb. Slovenské technické normy (ďalej len "slovenské normy")  
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určujú všeobecne technické veci a ustanovujú požiadavky na výrobky a na technické 
a na technicko-organizačné činnosti, pokiaľ je to účelné najmä z hradiska akosti 
výrobkov, ochrany zdravia a života občanov, bezpečnosti práce a technických 
zariadení, požiarnej ochrany, tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany majetku 
a ďalších záujmov a pokiaľ ich neustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy.  

 
Opatrenia ÚNMS SR (Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

SR) č. 177/2003 Z. z. zaradilo motorový benzín medzi určené výrobky, ktoré 
predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie 
alebo odstránenie sú stanovené technické požiadavky. Z uvedeného opatrenia 
vyplynula pre každého majiteľa čerpacej stanice povinnosť označiť výdajný stojan 
s benzínom viditeľným textom "Motorový benzín spĺňa požiadavky uvedené v STN 
EN 228", pričom je zrejmé, že technický predpis sledoval nielen to, aby boli 
uvedeným spôsobom výdajné stojany s benzínom označené, ale aby motorový 
benzín skutočne mal vlastnosti stanovené v STN EN 228.  

 
Jednou z takto stanovených technických požiadaviek na motorový benzín bol 

koniec destilácie pri 210.C a jasnosť a čírosť jeho vzhľadu pri posúdení vizuálnym 
pozorovaním (voľným okom).  

 
K námietke žalobcu, podľa ktorej skúšobné laboratórium nebolo oprávnené 

posúdiť zhodu predmetných pohonných hmôt s technickými požiadavkami, odvolací 
súd uvádza, že z obsahu spisu vyplynulo, že laboratórium nameralo body vzplanutia 
akreditovanou metódou a na konci protokolu uviedlo komentár o tom, či predmetný 
parameter spĺňa požiadavku akostnej normy.  

 
Výsledky laboratórnych skúšok sú podkladom pre hodnotiaci záver 

žalovaného o tom, či predávajúci predáva výrobky v danom prípade pohonné hmoty, 
ktoré zodpovedajú kvalite ustanovenej osobitnými predpismi.  

 
Hodnotiaci záver o tejto skutočnosti prináleží správnemu orgánu, preto 

hodnotenie výsledkov laboratórnych skúšok predmetných parametrov z hľadiska 
požiadaviek akostnej normy laboratóriom je možné považovať za pochybenie, 1. j. 
prekročenie jeho zákonných oprávnení, jedná sa však o také pochybenie, ktoré 
nemá vplyv na vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia, pretože týmto 
hodnotiacim záverom nemohol byť žalobca nijako ukrátený na svojich právach.  

 
Technická požiadavka na vzhľad motorového benzínu, ktorý mal byť podľa 

STN EN 228 číry a jasný, podľa protokolu o skúškach vystaveného skúšobným 
laboratóriom nebola dodržaná z dôvodu znečistenia benzínu. Aj keď skúšobné 
laboratórium nebolo v rozhodnom čase akreditované na posudzovanie špeciálne 
tejto technickej požiadavky, bolo podľa odvolacieho súdu potrebné považovať jeho 
písomné vyjadrenie za dôkaz listinou v zmysle Správneho poriadku a skutkové 
zistenia správneho orgánu na podklade takéhoto písomného vyjadrenia laboratória 
ako odborne znalej osoby o znečistení posudzovanej vzorky benzínu za relevantné a 
spoľahlivé.  
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S ohľadom na charakter tejto technickej požiadavky (čírosť a jasnosť) a 

metódu jej určovania (vizuálne pozorovanie) nemožno pri rešpektovaní elementárnej 
logiky pripustiť, že benzín, ktorý je na pohľad znečistený, je zároveň číry a jasný. 
Pokiaľ bolo teda voľným okom odborníka i keď nie akreditovaného na posúdenie 
tohto parametra výrobku zistené, že posudzovaná vzorka benzínu bola znečistená, 
nemohol benzín spĺňať technickú požiadavku podľa STN EN 228, teda byť čírym a 
jasným, preto správny orgán nepochybil, keď z takéhoto podkladu odborníka 
vychádzal pri ustálení skutkového stavu veci.  

 
Vyššie uvedené technické požiadavky (vzhľad benzínu a koniec destilácie) 

boli podľa odvolacieho súdu spoľahlivo a zákonným spôsobom zistené a 
zaznamenané.  

 
Ako vyplynulo z obsahu administratívneho spisu, v preskúmavanej veci 

predmetom sankcie nebol postih za predaj benzínu, ktorý nezodpovedá technickým 
normám podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a 
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení zákonov, 1. j. za nezhodné určené výrobky 
a teda sa nejednalo o uloženie pokuty podľa § 32 zákona č. 264/1999 Z., ale kontrola 
bola zameraná na plnenie povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, v danom 
prípade sa orgány SOI zamerali na kontrolu povinností predávajúceho pri predaji 
pohonných hmôt spotrebiteľom na čerpacej stanici z pohľadu dodržiavania kvality 
týchto výrobkov ustanovenej osobitnými predpismi (STN EN 228) a sankcia bola 
uložená za porušenie povinností uvedených v zákone o ochrane spotrebiteľa.  

 
Za nedodržanie zákonných povinností uvedených v § 3 ods. 1, písm. b/ 

zákona o ochrane spotrebiteľa s poukazom na § 2 písm. a/zák. č. 128/2002 Z. z môže 
správny orgán ktorého právomoc je daná zákonom o ochrane spotrebiteľa uložiť 
pokutu podľa § 24 zákona  

 
ochrane spotrebiteľa. Takto aj správne orgány postupovali, a preto námietka žalobcu, 
podľa ktorej žalovaný nebol akreditovaný na posudzovanie zhody je vo vzťahu 
k predmetu administratívneho konania, ktorým bolo uloženie pokuty za nesplnenie 
povinností žalobcu podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, irelevantná.  

 
Námietka žalobcov, že žalobcovi 2 ako účastníkovi konania sa postupom 

súdu odňala možnosť konať pred súdom neobstojí, pretože správne konanie bolo vo 
veci podľa odvolacieho súdu správne začaté proti predávajúcemu v zmysle zákona 
o ochrane spotrebiteľa za porušenie povinností, ktoré zákon o ochrane spotrebiteľa 
ukladá práve predávajúcemu.  

 
V danom prípade sa orgány SOI zamerali na kontrolu povinností 

predávajúceho pri predaji pohonných hmôt spotrebiteľom na čerpacej stanici 
z pohľadu dodržiavania kvality týchto výrobkov ustanovenej osobitnými predpismi. 
S poukazom na zistený právny režim medzi žalobcom 1/ a žalobcom 2/ v súvislosti 
s predajom pohonných hmôt, ktorý sa spravuje režimom komisionárskej zmluvy 
upravenej v Obchodnom zákonníku bolo zrejmé, že žalobca 2/ je výrobcom 
pohonných hmôt, ktoré žalobca 1/ vo vlastnom mene a na účet žalobcu 2/ predával.  
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je nepochybné, že žalobca 2/ ako výrobca rozhodujúcim spôsobom ovplyvňoval 
kvalitu pohonných hmôt, vo vzťahu k spotrebiteľovi ako kupujúcemu pri predaji tejto 
komodity však vystupoval ako predávajúci žalobca 1/, ktorého činnosť napĺňala všetky 
znaky podnikania.  

 
Z ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva, že 

predávajúcim sa rozumie podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky a 
poskytuje služby.  

Podľa § 2 písm. a/ a b/ zákona č. 513/1991 Zb. podnikateľom je osoba 
zapísaná v obchodnom registri, resp. osoba, ktorá podniká na základe 
živnostenského oprávnenia.  

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. podnikaním sa rozumie sústavná 
činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. Pokiaľ teda správne orgány na základe výsledkov kontroly postihovali 
žalobcu 1/ za nedodržanie povinností predávajúceho podľa ustanovenia § 3 ods. 1 
písm. b/ zákona o ochrane spotrebiteľa, postupovali v súlade so zákonom a konali 
s vecne legitimovaným subjektom.  

 
Pokiaľ teda krajský súd zastavil konanie o žalobe žalobcu 2/ podľa § 250d 

ods. 3 OSP, pretože žaloba bola podaná neoprávnenou osobou, nakoľko žalobca 2/ 
nebol účastníkom správneho konania a napadnutým rozhodnutím nebol ukrátený na 
svojich právach, teda nie je osobou procesne legitimovanou na podanie žaloby, 
rozhodol správne a v postupe prvostupňového súdu odvolací súd nezistil žalobcami 
tvrdené ukrátenie páv žalobcu 2/ (byť účastníkom konania).  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že 

námietky žalobcu vznesené v odvolaní nie sú opodstatnené, preto napadnutý 
rozsudok Krajského súdu v Bratislave podľa § 219 OSP potvrdil.  

 
O trovách konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 250k 

ods. 1 OSP tak, že žalobcom 1/ a 2 / náhradu trov konania nepriznal, lebo, 
neboli v konaní úspešní.  

 
 
Poučenie :  Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný 
 
 
V Bratislave, d ňa 11. marca 2008 
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ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 

Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky 
Valašikovej a členiek senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Nory Puchelovej v právnej 
veci žalobcu: TESCO STORES SR, a.s., Kamernné nám. 1/A, Bratislava proti 
žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
Prievozská 32, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného  
č. P/0280/03/2005 zo dňa 22.2.2006, takto 

 
 

r o z h o d o l: 
 
Krajský súd v Bratislave žalobu zamieta. 
 
Žalobcovi náhradu trov konania nepriznáva. 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
 
Včas podanou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 28.4.2006 sa žalobca domáhal 

postupom podľa druhej hlavy piatej časti OSP preskúmania zákonnosti rozhodnutia 
žalovaného zo dňa 22.2.2006 č. P/0280/03/2005, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a 
bolo potvrdené prvostupňové rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 
v Prievidzi pre Trenčiansky kraj č. P/0280/03/2005 zo dňa 18.11.2005. Žalobca navrhol obe 
napadnuté rozhodnutia ako nezákonné zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie.  

 
Žalobca nezákonnosť' napadnutých rozhodnutí v žalobe dôvodil tým, že Slovenská 

obchodná inšpekcia Trenčín postupovala v rozpore so zákonom, nakoľko uložila pokutu za 
porušenie povinnosti, ktorá nie je stanovená zákonom. Poukazuje, že každý môže konať, čo 
nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. 
Rovnako je názoru, že Slovenská obchodná inšpekcia Trenčín konala nad rámec zákona, kedy 
bez toho, aby mala oporu v zákone, použila pojem pôvodná cena, ako podklad pre svoje 
rozhodnutie. Tento termín zákon nepozná, resp. nie je zákonom definovaný a žalovaný tento 
termín používa, ako termín, ktorý vzišiel z právnej praxe Slovenskej obchodnej inšpekcie, 
ktorá považuje za pôvodnú cenu, cenu platnú bezprostredne pred vyhlásením akcie na daný 
tovar. Podľa žalobcu žalovaný si týmto svojím konaním osvojil právomoc, ktorá patrí inému  
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orgánu. Ďalej uvádza, že sankcia bola uložená za viacero na sebe nezávislých porušení 
povinností, no správny orgán nevyjadril v dôvodoch rozhodnutia výšku pokuty za každé 
z nich, ale uviedol len súhrnnú pokutu.  

 
Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k žalobe zo dňa 6.12.2006 navrhol žalobu 

zamietnuť. Námietky žalobcu v nej uvádzané, považuje za neodôvodnené, nemajúce právnu 
oporu v zákone a právne irelevantné. Kontrolný orgán postupoval v zmysle zákona  
č. 147/2001 Z.z. o reklame, skutkový stav zistil náležite a správne a z tohto vyvodil právny 
záver v tom zmysle, že kontrolovaný subjekt porušil uvedený právny predpis. Na základe 
tohto zistenia bola žalobcovi uložená pokuta primeraná k zistenému porušeniu zákona a 
rozsahu dopadu na spotrebiteľa s prihliadnutím na šírku obchodných aktivít dotknutého 
subjektu.  

 
Podľa § 244 ods. 1 OSP v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb, 

alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.  
 
Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté 

rozhodnutie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, t.j. najmä s hmotnými a 
procesnými administratívnymi predpismi. V intenciách citovaného ustanovenia § 244 ods. 1 
OSP súd preskúmava aj zákonnosť postupu správneho orgánu, ktorým sa vo všeobecnosti 
rozumie aktívna činnosť správneho orgánu podľa procesných a hmotno-právnych noriem, 
ktorou realizuje právomoc stanovenú zákonmi. V zákonom predpísanom postupe je správny 
orgán oprávnený a súčasne aj povinný vykonať úkony v priebehu konania a ukončiť ho 
vydaním rozhodnutia, ktoré má zákonom predpísané náležitosti.  

 
Krajský súd v Bratislave, ako súd vecne a miestne príslušný (§ 246 ods. 1 OSP) 

preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného ako aj jemu predchádzajúce rozhodnutie 
prvostupi1ového orgánu a dospel k záveru, že obe napadnuté rozhodnutia boli vydané 
v súlade so zákonom.  

 
Súd rozhodol vo veci v zmysle ust. § 250f ods. 1 OSP bez nariadenia pojednávania 

rozsudkom, ktorý bol verejne vyhlásený dňa 26.6.2008, nakoľko účastníci konania s takýmto 
postupom súhlasili.  

 
Úlohou súdu v predmetnej veci bolo preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného a 

jemu predchádzajúceho prvostupi1ového rozhodnutia vo veci uloženia pokuty žalobcovi za 
porušenie zákazu uvádzať nepravdivé údaje podľa § 8 ods. 1, § 10 ods. 1 a § 11 zákona č. 
634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.  

 
Z pripojeného administratívneho spisu súd zistil, že pri kontrole di1a 28.9.2005 a 

13.10.2005 v prevádzke hypermarket TESCO, Belá 6469, Trenčín, ktorú prevádzkuje TESCO 
STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava, inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie 
zistili, že v akciovom letáku TESCO platnosť ponuky od 28.9.2005 do 11.10.2005 bolo 
uvedených 5 druhov výrobkov, ktoré mali v akciovom letáku vyššiu cenu, ako bola pôvodná 
cena k 27.9.2005. Podľa cenovej evidencie akciová predajná cena bola zhodná s pôvodnou 
cenou k 27.9.2005.  
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Ďalej bolo v akciovom letáku uvedených 7 druhov výrobkov, ktoré mali uvedenú 

pôvodnú cenu nižšiu, ako bola pôvodná cena k 27.9.2005.  
 
V akciovom letáku TESCO platného od 28.9.2005 do 21.10.2002 boli tiež uvedené 

nepravdivé údaje o 12 druhoch výrobkov, ktoré však v čase začatia akcie neboli v predaji.  
 
Tiež je zrejmé, že v ponuke na predaj sa nachádzalo 6 druhov nábytku, u ktorých boli 

porušené informačné povinnosti predávajúceho (bez výrobných štítkov) t.j. chýbali údaje o 
výrobcovi, názov a typ výrobku, číslo KP, vyhotovenie, STN, hmotnosť.  

 
Žalobcovi bolo zaslané oznámenie o začatí správneho konania zo dňa 2.ll.2005, ktoré 

žalobca prevzal dňa 7.ll.2005. Na základe zistených nedostatkov správny orgán prvého 
stupi1a vydal rozhodnutie č. P/0280/03/2005  zo dňa 8.11.2005, ktorým uložil žalobcovi 
pokutu vo výške 200.000,- Sk za porušenie § 8 ods. l, § 10 ods. l a § 11 zákona č. 634/1992 
Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Proti uvedenému rozhodnutiu podal 
žalobca odvolanie, odvolací orgán podľa § 59 ods. l správneho orgánu preskúmal napadnuté 
rozhodnutie v celom rozsahu zamietol a uviedol, že v konaní nebol zistený dôvod na zmenu 
alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia. Poukázal, že povinnosťou žalobcu bolo neklamať 
spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov, zabezpečiť, aby predávané výrobky boli 
označené údajom o výrobcovi, dátume výroby, spôsobe užívania, údržby, uvádzať písomne 
poskytnuté informácie o výrobku v štátnom jazyku.  

 
Podľa § 8 ods. l zákona č. 634/1992 Zb. nikto nesmie klamať spotrebiteľa, najmä 

uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané 
údaje alebo zamlčať údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni 
nákupných podmienok.  

 
Podľa § 10 ods. l zákona č. 634/1992 Zb. predávajúci musí zabezpečiť, aby ním 

predávané výrobky boli viditeľne označené všeobecne zrozumiteľnými údajmi o výrobcovi, 
prípadne dovozcovi a dodávateľovi, o množstve. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby 
výrobky boli označené údajmi o kvalite, dátume výroby, dobe použiteľnosti a spôsobe 
použitia, údržby, uchovávania alebo skladovania týchto výrobkov. Údaje o spôsobe 
používania, údržby, uchovávania a skladovania môžu byť obsiahnuté v priloženom písomnom 
návode. Ak nie je účelné predávané výrobky vzhľadom na ich povahu takto označiť, je 
predávajúci povinný uvedené údaje na požiadanie orgánov, ktoré vykonávajú dozor nad 
dodržiavaním ustanovení tohto zákona, alebo spotrebiteľa, ktorý preukáže právny záujem, 
pravdivo oznámiť, prípadne i doložiť.  

 
Podľa § 10 ods. 2 citovaného zákona, predávajúci nesmie odstraňovať ani meniť 

označenie výrobkov ani iné údaje uvedené výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom.  
 
Podľa § 11 zákona č. 634/1992 Zb. pokiaľ sa informácie uvedené v § 9 a 10 poskytujú 

písomne, musia byť v štátnom jazyku. Možnosť súbežného používania iných označení, najmä 
grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov nie je týmto dotknutá. Fyzikálne 
veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách.  
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Podľa § 24 ods. l zákona č. 634/1992 Zb. za porušenie povinnosti ustanovenej týmto 

zákonom uložia orgány príslušné podľa osobitného predpisu predávajúcemu, výrobcovi, 
dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobám uvedeným v § 27 pokutu až do výšky 
2.000.000,- Sk. Za opakované porušenie povinnosti v priebehu jedného roka možno ukladať 
pokutu až do výšky 5.000.000,- Sk.  

 
V danom prípade súd po preskúmaní oboch napadnutých správnych rozhodnutí dospel 

k záveru, že žaloba nie je dôvodná. Stotožnil sa s názorom ako prvostupňového tak i 
odvolacieho správneho orgánu. Konanie žalobcu bolo správne klasifikované ako porušenie 
ust. § 8 ods. l zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 
Skutkovú podstatu tohto ustanovenia žalobca naplnil svojím konaním tým, že 

neuviedol pravdivý údaj o pôvodnej cene predávaných výrobkov (spolu 12 druhov) a tým, že 
v akciovom letáku poskytol informácie o ponuke výrobkov, ktoré sa však v čase začatia akcie 
nenachádzali v predaji ako aj tým, že na trh uviedol výrobky bez výrobných štítkov.  

 
Súd je názoru, že spotrebiteľ má právo, aby bol pravdivo, správne a úplne 

informovaný o takých faktoroch, ktoré majú najväčší vplyv na jeho rozhodovanie o kúpe 
výrobku. Jedným z týchto faktorov je v podmienkach trhu cena výrobku. Súd konštatoval, že 
pre spotrebiteľa nie je relevantná cena, za ktorú bol dodaný tovar predávaný u konkrétneho 
predávajúceho v minulosti, ale v čase jeho zaradenia do sortimentu. Spotrebiteľ o výhodnosti 
kúpy konkrétneho tovaru sa spravidla riadi porovnaním ceny po zľave a ceny, za akú by 
spotrebiteľ kúpil rovnaký výrobok v predajni v čase akcie, ak by na neho nebola poskytnutá 
zľava. Spotrebiteľ, opierajúci sa o dôveru o informácie v akciovom letáku, nemôže vedieť, 
akú cenu považuje žalobca za pôvodnú. Keďže spotrebiteľ nemá prístup do cenovej evidencie 
žalobcu, nemôže si správnosť údajov uvedených v letáku prekontrolovať, dochádza k jeho 
klamaniu a výrobok si kupuje ovplyvnený nepravdivými údajmi. Preto je súd názoru, že zo 
strany žalobcu došlo ku klamaniu spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov.  

 
Súd sa stotožnil s právnym názorom žalovaného, ktorý za nedodržanie zákonných 

povinností uvedených v § 8 ods. l a § 10 ods. l, 2 zákona č. 634/1992 Zb., ktorého právomoc 
je daná zákonom o ochrane spotrebiteľa uložil žalobcovi pokutu podľa § 24 zákona o ochrane 
spotrebiteľa a to na základe spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci v správnom konaní.  

 
Žalovaný nekonal nad rámec zákona, správne klasifikoval skutkový stav ako klamanie 

spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých údajov o úrovni nákupných podmienok podľa § 8 ods. l 
zákona o ochrane spotrebiteľa.  

 
Súd mal za to, že konajúci správny orgán ustálením skutkového stavu neprekročil 

medze správneho uváženia, naopak jeho záver zodpovedá zásadám logického myslenia a má 
podklad vo vykonanom dokazovaní.  

 
Preskúmaním napadnutých rozhodnutí súd potom nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by 

svedčili o ukrátení práv žalobcu tým, že boli vydané napadnuté rozhodnutia. Rozhodnutia boli 
vydané v súlade s právnymi predpismi na vec sa vzťahujúcimi, vychádzajú zo spoľahlivo 
zisteného skutkového stavu a obsahujú zákonom predpísané náležitosti.  
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Krajský súd v Bratislave dospel k záveru, že námietky žalobcu uvedené v žalobe nie 
sú opodstatnené. Stotožniac sa s právnym posúdením veci správnym orgánom, žalobu ako 
nedôvodnú zamietol.  

 
O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 OSP tak, že žalobcovi, ktorý 

v konaní nebol úspešný, právo na náhradu trov konania nepriznal.  
 
 
P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia, 

písomne, dvojmo prostredníctvom tunajšieho súdu. Odvolanie musí spĺňať 
náležitosti podľa ust. § 205 OSP.  

 
 
V Bratislave, dňa 26.6.2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Edity Bakošovej a 

členiek senátu JUDr. Anny Peťovskej a JUDr. Veroniky Poláčkovej, v právnej veci žalobcu: Ing. 
Štefan Tóth - KOMÁRŇANSKÉ BAŠTY, Okružná 78, Komárno, IČO: 14 143968, zast. 
advokátom: JUDr. Ivan Jánošík, Klincová 35, Bratislava, proti žalovanému: Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia žalovaného č.: K/0382/04/0S zo dl1a 12. mája 2006, takto  
 
 

r o z h o d o l : 
 
 
Súd žalobu z a m i e t a . 
 
Žalobcovi nepriznáva náhradu trov konania. 
 
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
 

Včas podanou žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 25.5.2006 sa žalobca domáhal postupom 
podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 
12.5.2006, č.: K/0382/04/05, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené prvostupňové 
rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, č. K/0382/04/05 
zo dňa 2.2.2006, ktorým bola žalobcovi podľa § 9 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložená 
pokuta vo výške 30.000,- Sk pre porušenie povinnosti podľa ust. § 7 ods. 2, v zmysle ktorého 
kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom vykonať kontrolu, čo zo strany žalobcu ako 
kontrolovanej osoby dňa 21.9.2005 nebolo splnené.  

 
Žalobca navrhol napadnuté rozhodnutie ako nezákonné zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie 

konanie, pričom dôvody nezákonnosti vidí v porušení ust. § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
ukladajúce povinnosť upovedomiť účastníka kontroly o začatí správneho konania pri prvom úkone, za 
ktorý považuje už vykonanie samotnej kontroly, keď i samotné rozhodnutie trpí procesnými vadami, 
spočívajúcimi v tom, že výrok prvostupňového rozhodnutia je zmiešaný s odôvodnením, ktoré je 
navyše zmätočné, nie je jasné, akú povinnosť mal žalobca porušiť, keď kontrola vôbec vykonaná 
nebola.  

 



1S 219/2006-31 
2 

 
Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k žalobe zo dňa 8.1.2007 navrhol žalobu ako 

bezdôvodnú v celom rozsahu zamietnuť, neakceptujúc procesné ani skutkové námietky žalobcu. 
Žalovaný má za to, že v danom prípade boli rozhodnutia SOI vydané na základe spoľahlivo a presne 
zisteného skutkového stavu, v súlade s platnými právnymi predpismi a s námietkami žalobcu 
uplatnenými v odvolacom konaní sa riadne a dostatočne vysporiadal.  

 
Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci podľa § 244 a 

nasl. O.s.p., preskúmal v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe napadnuté rozhodnutie ako i konanie. 
ktoré mu predchádzalo postupom podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. a dospel k záveru, že 
napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom.  

 
V správnom súdnictve súdy preskúmavajú na základe žalôb alebo opravných prostriedkov 

zákonnosť postupu a rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú 
práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutia, ktorými práva a právom 
chránené záujmy týchto osôb môžu byť dotknuté.  

 
Úlohou súdu v danej veci bolo preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného vo veci uloženia 

pokuty pre porušenie ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného 
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého je 
kontrolovaná osoba povinná umožniť inšpektorom vykonať kontrolu.  

 
Ako z predloženého administratívneho spisu súd zistil, dňa 21.9.2005 sa inšpektori SOI v zmysle 

plánu práce dostavili do prevádzkarne žalobcu za účelom vykonania kontroly, čo však im zo strany 
kontrolovanej osoby nebolo umožnené, keď prítomný pracovník po preukázaní sa služobným 
preukazom odmietol inšpektorov do skladových priestorov predajne vpustiť s tým, že vykonanie 
kontroly nebolo vopred v lehote 14 dní oznámené, záznam nepodpíše a ani sa k nemu nevyjadrí. 
Napriek poučeniu, že takýto postup znamená marenie výkonu kontroly, jej vykonanie nebolo 
inšpektorom umožnené. Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj ako prvostupňový správny orgán 
vyhodnotil toto konanie ako porušenie povinnosti podľa ust. § 7 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. 
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Listom zo dňa 27.12.2005 (Sk 4349/04/05-K) žalobcovi oznámil začatie správneho konania 
a následne dňa 2.2.2006 ním bolo vydané rozhodnutie č.: K/0382/04/05, ktorým žalobcovi bola podľa 
§ 9 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. uložená poriadková pokuta vo výške 30.000,- Sk.  

 
Na odvolanie žalobcu dňa 12.5.2006 rozhodol žalovaný (č.: K/0382/04/05) tak, že odvolanie 

žalobcu zamietol a ako zákonné potvrdil rozhodnutie prvostupi1ového orgánu, keď zhodne 
s prvostupňovým orgánom skutok právne posúdil a stotožnil sa i s jeho dôvodmi ohľadne výšky 
uloženej pokuty.  

 
Žalovaný neuznal ani námietku žalobcu procesného charakteru, že prvostupňové rozhodnutie 

nespĺňa náležitosti ako sú tieto upravené v ust. § 47 ods. 1 správneho poriadku, keď napadnuté 
rozhodnutie obsahuje jasný a určitý výrok, tento je riadne a dostatočne odôvodnený a bolo dané 
poučenie o opravnom prostriedku.  

 
Neobstojí ani námietka žalobcu, že správny orgán nekonal vo veci v súčinnosti s účastníkom 

konania, keď zo spisu je zrejmé, že tento o začatí správneho konania bol oboznámený a mal možnosť 
sa k veci vyjadriť.  
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Súd nemá pochybnosti o tom, že v konaní pracovníka prevádzkarne žalobcu dňa 21.9.2005 

v súvislosti so zahájením kontroly inšpektormi SOI je treba vidieť porušenie ust. § 7 ods. 2 zákona  
č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je kontrolovaná osoba povinná umožniť inšpektorom 
SOI kontrolu vykonať a to pod sankciou uloženia pokuty až do výšky 50.000,- Sk. Prvostupňový 
správny orgán potom vydal rozhodnutie, ktoré podľa názoru súdu spĺňa náležitosti rozhodnutia 
správneho orgánu tak ako sú tieto definované v ust. § 47 správneho poriadku, keď výrok rozhodnutia 
č.: K/0382/04/05 zo dňa 2.2.2006 je presný, jasný a určitý, spĺňajúci náležitosti vykonateľnosti 
rozhodnutia. S výrokovou časťou plne korešponduje odôvodnenie rozhodnutia, ktoré je dostatočné, 
zrozumiteľné a presvedčivé. Vydaniu rozhodnutia predchádzalo oznámenie začatia správneho konania 
vo veci porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 2 žalobcovi zo dňa 27.12.2005, doručené mu 3.1.2006.  

 
Súd sa zásadne nestotožňuje s názorom žalobcu, že prvým úkonom žalovaného v správnom 

konaní vo veci je už vykonanie samotnej kontroly a povinnosti inšpektorov oznámiť zámer kontrolu 
vykonať. Niet právnej normy, ktorá by takúto povinnosť inšpektorom SOI ukladala a takýto postup by 
mohol hypoteticky viesť k zmareniu samotnej kontroly. Predmetom preskúmania súdom je v danej 
veci totiž postup správneho orgánu v správnom konaní vedenom o uložení pokuty za zmarenie 
vykonania kontroly, pričom nie každá kontrola so sebou prináša zahájenie takéhoto správneho 
konania. Toto nastáva len v prípade zistenia porušenia povinnosti vykonanou kontrolou alebo 
v dôsledku jej z marenia, ako to bolo v prípade žalobcu.  

 
Vzhľadom na všetky tieto vyššie uvedené dôvody súd nevzhliadol žalobu dôvodnou a túto podľa 

§ 250j ods. 1 O.s.p. zamietol.  
 
O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. a žalobcovi náhradu trov konania 

nepriznal, keď tento bol v konaní neúspešný.  
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, 

písomne, dvojmo na Najvyšší súd SR prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave.  
 

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti 
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie 
alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. 
 
 

V Bratislave dňa 26. apríla 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Najvyšší súd 
Slovenskej republiky 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu 
JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky 
Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: Ing. Štefan Tóth - Komár ňanské Bašty, 
Okružná 78, Komárno,  zastúpený advokátom JUDr. Ivanom Jánošíkom, Klincova 
3S, Bratislava, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlo m v Bratislave, Prievozská 
2, Bratislava,  o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného  
č. K/0382/04/05 dňa 12.5.2006, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu 
v Bratislave č. k. 1S 219/2006-31 zo dňa 26. apríla 2007 takto: 

 
 

rozhodol: 
 
 
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 

1S 219/2006 – 31 zo dňa 26. apríla 2007 potvrdzuje. 
 
Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva. 
 
 

Odôvodnenie: 
 
 
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu žalobcu, 

ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. K/0382/04/05 
dňa 12.S.2006, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie 
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj  
č. K/0382/04/0S zo dňa 2.2.2006, ktorým bola žalobcovi podľa § 9 ods. 2 zákona  
č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov uložená pokuta vo výške 30.000,- Sk pre 
porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 2 zákona za neumožnenie inšpektorom vykonať 
kontrolu dňa 21.9.2005.  

 
Krajský súd dospel k záveru o nespochybni teľnosti zistenia správneho 

orgánu, o tom, že v konaní pracovníka prevádzkarne žalobcu dňa 21.9.2005 
v súvislosti so začatím kontroly inšpektormi SOI bolo potrebné vidieť porušenie 
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§ 7 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. podľa ktorého je kontrolovaná osoba povinná 
umožniť inšpektorom SOI kontrolu vykonať, a to pod sankciou uloženia pokuty až do 
výšky 50.000,- Sk.  

 
Podľa krajského súdu, pokiaľ teda prvostupňový správny orgán vydal na 

základe uvedeného zistenia rozhodnutie, ktoré podľa názoru prvostupňového súdu 
spĺňa náležitosti rozhodnutia správneho orgánu tak ako sú definované v § 47 
Správneho poriadku, keď uvedený výrok je presný, jasný a určitý, spĺňajúci 
náležitosti vykonateľnosti rozhodnutia a s výrokovou časťou korešponduje aj 
odôvodnenie rozhodnutia, ktoré je dostatočné, zrozumiteľné a presvedčivé, žalovaný 
nepochybil, keď odvolanie žalobcu zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.  

 
Krajský súd sa nestotožnil s názorom žalobcu, že prvým úkonom žalovaného 

v správnom konaní vo veci je vykonanie samotnej kontroly a nesúhlasil 
s argumentáciou žalobcu o povinnosti inšpektorov oznámiť zámer kontrolu vykonať, 
pretože takáto povinnosť nevyplýva inšpektorom SOI zo žiadnej právnej normy. 
Predmetom preskúmania bol podľa krajského súdu postup správneho orgánu 
v správnom konaní vedenom o uložení pokuty za zmarenie vykonania kontroly, 
pričom zdôraznil, že nie každá kontrola prináša so sebou zahájenie takéhoto 
správneho konania.  

 
Proti uvedenému rozsudku podal včas odvolanie žalobca, ktorý namietal 

skutočnosti, na základe ktorých prvostupňový správny orgán rozhodol o uložení 
pokuty, najmä poukazoval na to že, dňa 21.9.2005 ani v inom období sa do kontaktu 
s inšpektormi obchodnej inšpekcie v Nitre nedostal a teda ani nemohol znemožniť 
vykonanie kontroly či inej činnosti.  

 
Žalobca namietal, že k náprave vadnej rozhodovacej činnosti nedošlo 

v odvolacom konaní ani v konaní pred súdom. Poukázal na množinu zásadných 
pripomienok k napadnutému rozhodnutiu, ktorú uplatnil v žalobe (predmetné 
rozhodnutie nezodpovedá § 3 zákona č. 71/1967 Zb., § 47 zákona č. 71/1967 Zb. 
rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu nevychádza zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci, žalobcovi boli v konaní odňaté najzákladnejšie práva účastníka konania, 
v správnom konaní neboli dodržané základné zásady správneho konania), napriek 
ktorým krajský súd žalobu zamietol.  

 
Krajskému súdu vyčítal, že sa vadami správneho konania nezaoberal, 

nezaoberal sa skutočnosťou, že podľa zásad ustanovených v § 9 ods. 2 zákona  
č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je 
možné uložiť pokutu:  

 
a/ kontrolovanej osobe 
b/ ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, teda ide o predpoklady 

uloženia pokuty, ktoré sa v prejednávanom prípade nevyskytovali.  
 
Žalobca zdôraznil, že výkon kontroly nemaril, nerušil alebo inak nesťažoval. 

o realizácii akejkoľvek kontroly nevedel, a preto odmieta znášať zodpovednosť či  
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majetkové sankcie za niečo, čo nevykonal. Žalobca napokon poukázal na 1 
skutočnosť, že uloženie pokuty sa viaže výlučne na činnosť / nečinnosť podnikateľa, 
preto je podľa jeho názoru potrebné odmietnuť akúkoľvek úvahu o tom, že by mal 
zodpovedať za úkony, ktoré sú chápané subjektívne (zvýšený hlas) a možno 
vykonané (nebolo preukázané) inou neznámou osobou.  

 
Na základe uvedeného navrhol napadnutý rozsudok zmeniť tak, že 

rozhodnutie žalovaného navrhol zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. V prípade, 
že odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdí, navrhol vysloviť prípustnosť dovolania 
pre výskyt otázky po právnej stránke zásadného významu, a to:  

 
a/ či správny orgán je v konaní viazaný zásadou materiálnej pravdy ev. 

jednotlivé skutočnosti môže posudzovať podľa vlastnej úvahy,  
 
b/ či podľa zásad ust. §9 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. je možné uložiť 

poriadkovú pokutu vlastníkovi prevádzky pre úkony tretích osôb.  
 
Žalovaný vo svojom vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok ako 

vecne správny potvrdiť. Zotrval na skutkových zisteniach prvostupňového správneho 
orgánu, z ktorých bolo potrebné pri rozhodovaní o uložení pokuty vychádzať.  

 
Žalovaný poukázal na to, že interný záznam bol kľúčovým podkladom pre 

vyvodenie zodpovednosti za marenie výkonu kontroly, čo žalovaný považuje za 
logické, keďže žalobca inšpektorom znemožnil štandardný kontrolný postup, 
ukončený spísaním inšpekčného záznamu.  

 
Žalovaný vyjadril presvedčenie o dostatočnosti odôvodnenia prvostupňového 

aj druhostupňového rozhodnutia.  
 
Podľa žalovaného vo svetle okolností zmarenej kontroly neobstojí ani 

spochybňovanie právneho vzťahu osoby prítomnej v prevádzke v čase príchodu 
inšpektorov k žalobcovi. Žalobca nebol povinný osobne predávať tovar v prevádzke, 
na druhej starne však inšpektori nemali zákonom uloženú povinnosť komukoľvek sa 
vopred ohlásiť. Hoci prítomnosť podnikateľa pri kontrole zákon o štátnej kontrole sa 
nevyžaduje, prijal žalobca opatrenie, aby "bez jeho prítomnosti nik do priestorov jeho 
firmy nevkročil", pričom takýmto opatrením znemožnil vykonať akúkoľvek kontrolu, 
keďže žalobca ju bez zákonnej opory podmieňuje svojou osobnou prítomnosťou. 
Overovanie totožnosti osôb prítomných v prevádzkarni je právom, nie však 
povinnosťou inšpektorov. V tejto súvislosti žalovaný poukázal na to, že i keď 
inšpektori v danom prípade zrejme nemali dôvod pochybovať o oprávnenosti osoby 
prítomnej v prevádzke žalobcu obsluhovať spotrebiteľov pri predaji výrobkov, 
k overeniu totožnosti danej osoby inšpektori z dôvodu vykázania z predajne nedostali 
ani príležitosť.  

 
Žalovaný uviedol, že zotrváva na zistení prvostupňového správneho orgánu 

o zmarení kontroly, ktorá sa mala uskutočniť v zmysle plánu práce dňa 21.9.2005, 
pričom za vykázanie inšpektorov z prevádzky osobou vystupujúcou v pozícii 
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predavača žalobca nesie zodpovednosť jednoznačne podnikateľský subjekt žalobca. 
Zákon o štátnej kontrole ako predpoklad uloženia poriadkovej pokuty vyžaduje 
marenie, rušenie alebo iné sťažovanie kontroly, a to bez ohľadu na okolnosti, ktoré 
ich vyvolali.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods .. 2 OSP) 

preskúmal vec a dospel k záveru, že odvolacie námietky nie sú spôsobilé spochybniť 
vecnú správnosť napadnutého rozsudku, preto ho podľa § 219 OSP potvrdil.  

 
Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v správnom 

súdnictve je ovládané dispozičnou zásadou (§ 249 ods. 2 OSP).  
 
Podľa § 250i ods. 3 OSP pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu 

správneho orgánu súd prihliadne len na tie vady konania pred správnym orgánom, 
ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.  

 
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu 

vo veciach ochrany spotrebiteľa, orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská 
obchodná inšpekcia; vo veciach kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá.  

 
Podľa ods. 2 Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy 

podriadeným Ministerstvu hospodárstva SR. Je rozpočtovou organizáciou napojenou 
na štátny rozpočet v kapitole Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len "ministerstvo"). 
Člení sa na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Bratislave (ďalej len "ústredný inšpektorát) a jemu podriadené inšpektoráty 
Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len "inšpektorát"), a to:  
 

a) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre 
Bratislavský kraj,  

b) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre 
Trnavský kraj,  

c)Inšpektorát Slovenskej  obchodnej  inšpekcie so sídlom v Prievidzi  
pre Trenčiansky kraj,  

d) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Nitre pre 
Nitriansky kraj,  

e) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský 
kraj,  

f) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici 
pre Banskobystrický kraj,  

g)Inšpektorát Slovenskej  obchodnej  inšpekcie so  sídlom  v Prešove  
pre Prešovský kraj,  

h) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre 
Košický kraj.  

 
 

Podľa ods. 4 inšpektorát je v správnom konaní orgánom prvého stupňa. 
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Podľa § 2 písm. a) kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje, či výrobky a služby pri 

ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
1) najmä či sa predávajú a poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere, 
hmotnosti a kvalite.  

 
Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. (účinného do 28.12.2007) 

kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať 
kontrolu, najmä umožniť vstup do objektov, prevádzkarní, na pozemky a do iných 
priestorov, ktoré súvisia s predajom výrobkov a poskytovaním služieb.  

 
Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. Inšpektorát môže uložiť 

kontrolovanej osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, poriadkovú 
pokutu do 50.000,- Sk, a to aj opakovane.  

 
Zo spisov správnych orgánov odvolací súd zistil, že inšpektori SOI v Nitre pre 

Nitriansky kraj sa dňa 21.9.2005 dostavili do prevádzky Predajňa stavebnín obklady, 
dlažby, Okružná 78, Komárno, v ktorej je žalobca predávajúcim, za účelom 
vykonania kontroly. Preukázali sa služobnými preukazmi a pracovníka prevádzkarne 
sa opýtali, či je prítomný podnikateľ, zodpovedný zástupca za predaj výrobkov. Po 
vyžiadaní dokladov potrebných na vykonanie kontroly prítomný pracovník 
inšpektorom zvýšeným hlasom oznámil, že sa mali podľa zákona na vykonanie 
kontroly 14 dní vopred ohlásiť podnikateľovi a až na základe jeho súhlasu by mohli 
kontrolu vykonať. Inšpektori pracovníka oboznámili so skutočnosťou, že ak odídu z 
predajne bez toho, aby im bolo umožnené vykonať kontrolu, bude to považované za 
marenie výkonu kontroly. Inšpektori neboli vpustení do skladových priestorov 
predajne a pracovník tvrdil, že nepodpíše záznam, ani sa nebude k nemu písomne 
vyjadrovať. Aj napriek upozorneniu zo strany inšpektorov, že pokiaľ odídu z predajne 
bez toho, aby im bolo umožnené vykonať kontrolu, bude to považované za marenie 
kontroly, pracovník žalobcu nestrpel vykonanie kontroly a zvýšeným hlasom 
inšpektorom oznámil, že trvá na tom, že porušili zákon a aby opustili prevádzkareň.  

 
Uvedené zistenia korešpondujú s obsahom interného zápisu zo dňa 

26.9.2005, spísaného inšpektormi v priestoroch inšpektorátu, ktorým bolo 
znemožnené vykonať kontrolu dňa 21.9.2005 v prevádzke žalobcu.  

 
Z obsahu administratívneho spisu vyplynulo, že na základe uvedených 

zistení bolo listom zo dňa 27.1.2005 pod sp. zn. Sk 4349/04/05 oznámené začatie 
správneho konania v predmetnej veci pričom oznámenie o začatí konania bolo 
žalobcovi doručené dňa 3.1.2006.  

 
Žalobca sa k oznámeniu o začatí konania vyjadril listom zo dňa 4.1.2006, v ktorom 
okrem iného uviedol, že ako podnikateľ, ktorý má zabezpečiť svoju rodinu a 
zamestnancov, nemôže "visieť na klinci" pre prípad, že príde nejaká kontrola. 
Vzhľadom k tomu, že sa objavili prípady podvodníkov, ktorí sa vydávali za 
kontrolórov, prijal opatrenie, aby bez jeho prítomnosti nik do priestorov firmy 
nevstupoval.  
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Z obsahu administratívneho spisu ďalej vyplynulo, že prvostupňový správny 

orgán dňa 2.2.2006 pod sp. zn. K/0382/04/05 uložil žalobcovi pre porušenie povinnosti 
ustanovenej v § 7 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. pokutu vo výške 30.000,- Sk podľa 
§ 9 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z., pričom v dôvodoch rozhodnutia poukázal na to, že 
za zistené porušenie zákona zodpovedá v plnom rozsahu žalobca, nakoľko v zmysle 
§ 2 ods. 1 písm. b/ zákona č. 634/1992 Zb. je predávajúcim, ktorý spotrebiteľovi 
predáva výrobky a je zodpovedný za zistený nedostatok.  

 
Po podaní odvolania žalovaný rozhodnutím č. K/0382/04/05 dňa 12.5.2006, 

zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil napadnuté rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej 
obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj č. K/0382/04/05 zo dňa 2.2.2006. 
V dôvodoch rozhodnutia poukázal na to, že skutkový stav v predmetnej veci bol 
zistený inšpektormi SOI presne a spoľahlivo. Žalobcom namietané tvrdenia 
vyhodnotil za účelové, v snahe zbaviť sa objektívnej zodpovednosti. Z podkladov 
rozhodnutia, najmä z interného záznamu, bolo podľa žalovaného dostatočne zrejmé, 
aké doklady inšpektori požadovali (inšpekčná kniha, vyhlásenie o zhode), pričom nie 
je možné spochybniť, že osoba, ktorá jednala s inšpektormi nebola zamestnancom 
žalobcu. Žalovaný v rozhodnutí poukázal na to, že inšpektorom nebolo umožnené 
overiť si jej totožnosť v zmysle § 5 ods. 5 písm. bl zákona č. 128/2002 Z.z., keďže im 
bol odopretý vstup do prevádzky. Pričom zodpovedným subjektom za porušenie 
povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej kontrole je podľa žalovaného žalobca 
ako predávajúci, keďže vzhľadom na platnú úpravu (§ 15 a § 16 Obchodného 
zákonníka) je zodpovedný za konanie osôb, ktoré boli poverené výkonom činnosti 
súvisiacej s prevádzkovaním podnikateľskej činnosti, v tomto prípade činnosti 
v kontrolovanej prevádzke Na základe uvedeného žalovaný odvolanie žalobcu 
odmietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.  

 
Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného 

s návrhom na jeho zrušenie a vrátenie veci na ďalšie konanie.  
Krajský súd dospel k záveru o nespochybnitel'nosti zistenia správneho 

orgánu, o tom, v že v konaní pracovníka prevádzkarne žalobcu dňa 21.9.2005 
v súvislosti so zahájením kontroly inšpektormi SOI bolo potrebné vidieť porušenie § 7 
ods. 2 zákona č. 128/2002 Z.z. podľa ktorého je kontrolovaná osoba povinná umožniť 
inšpektorom SOI kontrolu vykonať, a to pod sankciou uloženia pokuty až do výšky 
50.000,- Sk.  

 
V predmetnej veci je potrebné predostrieť, že predmetom odvolacieho 

konania bol rozsudok krajského súdu, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcu, preto 
primárne v medziach odvolania Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací 
preskúmal rozsudok krajského súdu ako aj konanie ktoré mu predchádzalo, pričom 
v rámci odvolacieho konania skúmal aj napadnuté rozhodnutie žalovaného, najmä 
z toho pohľadu, či sa krajský súd vysporiadal so všetkými námietkami žalobcov 
uplatnenými v žalobe a z takto vymedzeného rozsahu či správne posúdil zákonnosť 
a správnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného.  
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Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že krajský súd sa 

zaoberal námietkami žalobcu, ktoré boli zhodné s námietkami odvolacími a pokiaľ 
dospel k záveru o nespochybniteľnosti zistenia správneho orgánu o tom, že konaním 
pracovníka prevádzkarne žalobcu dňa 21.9.2005, ktorý znemožnil inšpektorom SOI 
vykonanie kontroly v prevádzkarni, došlo k porušeniu § 7 ods. 2 zákona č. 128/2002 
Z.z., bolo potrebné rozhodnutie súdu, ktorý zamietol žalobu žalobcu, keď vzhľadom 
na spoľahlivo zistený skutkový stav veci v priebehu správneho konania, považoval 
postup žalovaného ako aj jeho rozhodnutie za vydané v súlade so zákonom, 
považovať za správne.  

 
K odvolacím námietkam žalobcu je potrebné uviesť, že tieto neboli spôsobilé 

spochybniť vecnú správnosť napadnutého rozsudku.  
 
K námietke žalobcu ohľadne jeho tvrdenia, že rozhodnutie prvostupňového 

správneho orgánu nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci, keď žalobca 
spochybňuje preukázanie prítomnosti tretej osoby v prevádzke v čase príchodu 
inšpektorov a spochybňuje právny vzťah takejto osoby k žalobcovi, najmä v súvislosti 
s požiadavkou zodpovednosti (niesť právne následky) za konanie takejto osoby, 
považuje odvolací súd za dôležité uviesť, že k uvedeným skutkovým zisteniam nemal 
žiadne výhrady ani odvolací súd.  

 
Prítomnosť pracovníka žalobcu v prevádzke žalobcu bolo preukázaná 

interným záznamom zo dňa 26.9.2005. Jeho totožnosť nebolo možné overiť pre 
správanie uvedeného pracovníka, ktorý inšpektorov SOI z prevádzky žalobcu 
vykázal. Táto okolnosť však podľa odvolacieho súdu nemala vplyv na uvedené 
zistenia.  

 
O tom, že správny orgán nemal dôvodne pochybnosti o právnom 

(pracovnom) vzťahu uvedeného pracovníka so žalobcom v prevádzke počas 
zmarenej kontroly, nasvedčuje správanie pracovníka žalobcu (ktorý odmietol vstup 
inšpektorov do prevádzky žalobcu), ktoré napokon korešponduje s vyjadrením a 
obranou žalobcu, ktorý prijal interné opatrenia, podľa ktorého "bez jeho prítomnosti 
nemôže nik vkročiť do priestorov jeho firmy".  

 
Odvolací súd nemal pochybnosti o správnosti zistenia skutkového stavu veci 

a preukázania protiprávnosti uvedeného konania pracovníka žalobcu, pričom nebolo 
pochybností o tom, že žalobca, ako predávajúci je zodpovedným subjektom za 
porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo 
veciach ochrany spotrebiteľa a vzhľadom na ust. § 15 a § 16 Obchodného zákonníka 
zodpovedá za konanie osôb, ktoré boli poverené výkonom činnosti v predmetnej 
prevádzke žalobcu.  

 
Zákon o štátnej kontrole ako predpoklad uloženia poriadkovej pokuty 

vyžaduje marenie, rušenie alebo iné sťažovanie kontroly, a to bez ohľadu na 
okolnosti, ktoré ich vyvolali.  
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S poukazom na správnosť uvedených zistení, ktoré boli podkladom pre 

rozhodnutie správneho orgánu a z ktorých správne vychádzal aj krajský súd pri 
preskúmaní napadnutého rozhodnutia žalovaného, bolo potrebné odvolacie námietky 
žalobcu považovať za nedôvodné.  

 
Odvolací súd sa nestotožnil ani s tvrdením žalobcu, že v správnom konaní 

mu boli odňaté základné práva účastníka konania a že neboli dodržané základné 
zásady správneho konania. Z obsahu administratívneho spisu jednoznačne vyplýva, 
že žalovaný jednotlivé princípy (zásada legality, súčinnosti účastníkov konania, 
hospodárnosti, rýchlosti konania a materiálnej pravdy) premietol jednak do 
správneho konania i vlastného uloženia poriadkovej pokuty. Z obsahu spisu ďalej 
vyplynulo, že procesné práva žalobcu boli dodržané, bolo mu riadne doručené 
oznámenie o začatí správneho konania, ku ktorému sa aj vyjadril, rovnako mu boli 
riadne doručené rozhodnutia oboch správnych orgánov, pričom je nepochybné, že 
žalovaný sa vo svojom rozhodnutí podrobne zaoberal všetkými vznesenými 
námietkami žalobcu vrátane namietaného porušenia § 3 zákona č. 71/1967 Zb. a  
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb.  

 
V postupe krajského súdu, ktorý žalobu žalobcu zamietol ako nedôvodnú 

odvolací súd nezistil žiadne pochybenie, a preto jeho rozsudok podľa § 219 OSP ako 
vecne správny potvrdil. K návrhu žalobcu, aby v prípade potvrdenia rozsudku 
krajského súdu pripustil dovolanie je potrebné uviesť, že dovolanie proti rozhodnutiu 
Najvyššieho súdu (§ 250ja OSP), ktorý rozhoduje o odvolaní proti rozsudku 
krajského súdu nie je prípustné.  

 
O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 OSP v 

spojení s § 250k ods. 1 OSP tak, že žalobcovi náhradu trov konania nepriznal, 
lebo nebol v konaní úspešný. 

 
 

P o u č e n i e: Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok  nie je prípustný. 
 
 

V Bratislave, d ňa 11. marca 2008. 
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U Z N E S E N I E 
 
 
Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: PETER VESEL, s.r.o., so 

sídlom Ul'anská cesta č. 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36011 568 proti žalovanému: 
Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, 
so sídlom Prievozská č. 32, 827 99 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a 
postupu žalovaného č. P/0169/01/2006 zo dňa 24.11.2006 takto  
 
 

r o z h o d o l: 
 

I. Súd konanie zastavuje 
 

II. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 

Napadnutým rozhodnutím č. P/0169/01/2006 zo dňa 24.11.2006 žalovaný zmenil 
výrokovú časť prvostupňového rozhodnutia Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so 
sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj č. P/0169/01/2006 zo dňa 02.08.2006, ktorým bola 
podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa žalobcovi uložená peňažná 
pokuta v sume 750.000,-- Sk, pre porušenie § 3 ods. 1 písm. a), b), d), § 8 ods. 5, § 16 ods. 1 
zákona o ochrane spotrebiteľa a podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku tak, že za porušenie 
povinností ustanovených v § 3 ods. 1 písm. b), d), § 8 ods. 5, § 16 ods. 1 zákona o ochrane 
spotrebiteľa uložil žalobcovi pokutu vo výške 650.000,-- Sk, a zároveň vyslovil, že žalobca je 
uloženú pokutu povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia napadnutého rozhodnutia.  

 
Proti uvedenému rozhodnutiu žalovaného č. P/0169/01/2006 zo dňa 24.11.2006 podal 

žalobca žalobu zo dňa 06.12.2006, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného  
č. P/0169/01/2006  zo dňa 24.11.2006 a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie.  

 
Žalovaný vo vyjadrení k žalobe zo dňa 02.07.2007 navrhol, aby súd žalobu ako 

nedôvodnú v celom rozsahu zamietol a vyslovil, že trovy konania znáša žalobca.  
 
Žalovaný bol v konaní zastúpený JUDr. Ing. Bernardom Pekárom, advokátom, na 

základe plnej moci zo dňa 11.09.2006. Dňa 13.05.2008 bolo tunajšiemu súdu telefaxom 
doručené podanie právneho zástupcu žalobcu JUDr. Ing. Bernarda Pekára, ktoré bolo 
doplnené originálom dňa 14.05.2008, ktorým právny zástupca žalobcu vypovedal plnú moc 
udelenú mu žalobcom ku dňu 12.05.2008. Na základe telefaxu súd vyzval žalobcu, výzvou zo 
dňa 13.05.2008, ktorá bola žalobcovi doručená dňa 15.05.2008, na predloženie plnej moci 
udelenej advokátovi v lehote 15 dní od doručenia výzvy, s poučením, že ak žalobca plnú moc 
nepredloží, súd konanie zastaví. 
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Podľa § 250d ods. 3 O.S.P. "Súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala 

oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť 
predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstráni l vady žaloby, ktorých odstránenie 
súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený 
podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je 
prípustné."  

 
Pretože žalobca v určenej lehote nepredložil plnú moc, súd konanie podľa § 250d ods. 

3 O.S.P. zastavil.  
 
O trovách konania súd rozhodol podľa § 246c ods. 1 a § 146 ods. 1 písm. c) O.S.P. 

podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, 
ak konanie bolo zastavené.  
 
 
P o u č e nie: Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať 

písomne v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia v dvoch vyhotoveniach 
cestou krajského súdu na Najvyšší súd SR. V odvolaní sa má popri 
všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.S.P. ) uviesť, proti ktorému 
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ 
domáha.  

 
 
Banská Bystrica dňa 10.09.2008 
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ROZSUDOK 
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana 

Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa, v právnej veci 
žalobcu WAVE X, s.r .o, so sídlom v Košiciach, Južná trieda 66, právne zastúpeného 
v konaní JUDr. Tatianou Vorobe1ovou, advokátkou, so sídlom v Košiciach, Bajzova 2, 
proti žalovanému Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej in špekcie, so 
sídlom v Bratislave, Prievozská 32, a preskúmanie rozhodnutia žalovaného  
č. K/0540/08/06 z 20.3.2007, takto  

 
r o z h o d o l: 

 
Žalobu zamieta. 
 
Žalobcovi právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.  
 
 

O d ô v o d n e n i e: 
 
 
Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 20.3.2007 č. K/0540/08/06 žalovaná 

Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 
so sídlom v Bratislave zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Inšpektorátu 
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach, pre Košický kraj  
č. K/0540/08/06 zo dňa 8.11.2006, ktorým označený prvostupi1ový orgán verejnej 
správy uložil žalobcovi, ako účastníkovi konania poriadkovú pokutu vo výške 50.000,- 
Sk pre marenie výkonu kontroly podľa § 9 ods. 2 zák. č. 128/2002 Z. z.o štátnej kontrole 
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
Žalobou doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 18.4.2007, podanou v lehote 

uvedenej v ust. § 250b ods. 1 O. s. p. navrhol žalobca zrušiť preskúmavané rozhodnutie 
o uložení pokuty tvrdiac, že rozhodnutie bolo vydané na základe nedostatočne zisteného 
skutkového stavu a vychádzalo zároveň z nesprávneho právneho posúdenia veci. Namietal 
skutočnosť, že žalobca nebol v danej veci kontrolovanou osobou podľa § 9 ods. 2 zák.  
č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo aj preukazoval žalobca v správnom konaní, 
ktoré podľa obsahu žaloby nebolo začaté zákonným spôsobom, keďže podľa § 18 zák.  
č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (Správny poriadok) sa konanie začína na návrh 
účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu, ktorým má byť prvý úkon správneho 
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orgánu voči účastníkovi konania, pričom takýto úkon urobený nebol. V tejto súvislosti sú 
v žalobe uvedené okolnosti vykonania kontroly u žalobcu dňa 15.8.2006 vykonanej 
inšpektormi žalovaného, z protokolu o vykonaní ktorej podľa žalobcu jasne vyplýva, že 
kontrola elektroinštalačného materiálu bola vykonaná v malo predajni iného právneho 
subjektu (TIPETEL v Košiciach) a nie v prevádzkarni žalobcu, ktorému nebolo preukázané, 
že vzorky elektroinštalačného materiálu zabezpečené u iného subjektu pochádzajú od 
dodávateľa WAVEX, s.r.o.. Vzhľadom na uvedené skutočnosti konateľka žalobcu podľa jeho 
názoru nezmarila kontrolu, a preto uloženie sankcie za porušenie ust. § 9 ods. 2 zák.  
č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších nie je dôvodné, pretože skutok opísaný v rozhodnutí 
o uložení pokuty sa nestal. Žalobca navrhol po zrušení preskúmavaného rozhodnutia vrátiť 
vec žalovanému na ďalšie konanie a zaviazať ho na náhradu trov konania.  

 
V písomnom vyjadrení z 28.5.2007 navrhol žalovaný zamietnuť žalobu v celom 

rozsahu, nestotožňujúc sa s právnymi závermi obsiahnutými v žalobe a poukazujúc na 
zákonnosť svojho rozhodnutia. K jednotlivým žalobným námietkam žalovaný uviedol, že 
v prevádzke žalobcu bola dňa 15.8.2006 uskutočnená kontrola s cieľom došetrenia skutkového 
stavu zisteného počas kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie dňa 5.5.2006 vykonanej 
u iného subjektu, pričom žalobca sa kontrolovanou osobou stal okamihom, keď sa inšpektori 
Slovenskej obchodnej inšpekcie preukázali služobnými preukazmi SOI oprávňujúcimi ich na 
výkon kontroly. Ďalej uviedol, že čo sa týka žalobcovho popisu priebehu kontroly, s jeho 
námietkami sa žalovaný vysporiadal už v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, kde okrem 
iného uviedol, že sa nemožno stotožniť s tvrdeniami účastníka konania o ne štandardnosti 
postupu inšpektorov počas kontroly, keďže vzhľadom na prítomnosť osoby zodpovednej 
konať za spoločnosť sa inšpektori SOI oprávnene dožadovali j ednanie práve s touto osobou. 
Snaha inšpektorov žalovaného o zistenie spôsobu nadobudnutia troch druhov výrobkov, 
o dodávke ktorých mali písomné doklady od iného subjektu bola podľa obsahu vyjadrenia 
žalovaného zmarená prístupom konateľky žalobcu, ktorá svoj nesúhlas s kontrolou 
demonštrovala spôsobom vedúcim k mareniu kontroly a tým aj k zmareniu zistenia 
skutočností dôležitých pre ďalší postup žalovaného v danej veci.  

 
Súd v konaní podľa druhej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 247 a nasl. O. s. p.) preskúmal 

rozhodnutie žalovaného z 20.3.2007, ako aj konanie, ktoré predchádzalo vydaniu uvedeného 
rozhodnutia, a to v medziach žaloby (§ 249 ods. 2, § 250h ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že 
žaloba nie je dôvodná.  

 
Podľa § 9 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov inšpektorát môže uložiť kontrolovanej osobe, ktorá marí, ruší 
alebo inak sťažuje výkon kontroly, poriadkovú pokutu 50.000,- Sk a to aj opakovane.  

 
Inšpektor je pri kontrole oprávnený vstupovať do prevádzkarní na pozemky a do iných 

priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s výrobou, predajom výrobkov a poskytovaním 
služieb a požadovať od kontrolovaných osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne 
vysvetlenia (§ 5 ods. 5, písm. a, c, citovaného zákona).  
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Z obsahu právnej úpravy postavenia a činnosti orgánov Slovenskej obchodnej inšpekcie 

danej zákonom číslo 128/2002 Z. z. v platnom znení vyplývajú rozsiahle oprávnenia 
inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie, účelom ktorých je zabezpečenie operatívnosti a 
efektivity ich činnosti smerujúcej k ochrane obchodu a trhu. Predmetom právnej úpravy podľa 
hore uvedeného zákona je okrem iného štátna kontrola predaja výrobkov a poskytovania 
služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa zisťuje, či výrobky a služby pri ich predaji 
a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä či sa predávajú 
a poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite ( § 1 ods. 1, písm. a,  
§ 2 písm. a uvedeného zákona).  

 
Na základe obsahu administratívneho spisu súd dospel k záveru, že konateľka žalobcu 

svojim postupom pri kontrole vykonanej inšpektormi žalovaného dňa 15.8.2006 zmarila obsah 
a účel kontroly sledovaný žalovaným po získaní poznatkov z kontrolnej činnosti u iného 
subjektu. Vyplýva to najmä z inšpekčného záznamu z kontroly vykonanej u žalobcu dňa 
15.8.2006, ktorý je súčasťou administratívneho spisu a z ktorého vyplýva, že osoba oprávnená 
konať za žalobcu odmietla pri kontrole prevziať protokoly o skúške tovaru a odmietla 
preukázať pôvod tovaru, ktorý bol dodaný odberateľovi TIPETEL Košice a ktorý bol 
predmetom odberu vzoriek. Rovnaké zistenia obsahuje aj písomné vyjadrenie inšpektorov 
žalovaného k odvolaniu žalobcu proti prvostupňovému rozhodnutiu z 8.11.2006 a ani 
samotným obsahom  

 
Podľa § 12 zák. č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na konanie podľa tohto 

zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.  
 
Podľa § 18 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) konanie sa 

začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu.  
 
V preskúmavanej veci Je nepochybné, že konanie bolo žalovaným voči žalobcovi začaté 

dňom 15.8.2006 uskutočnením oficiálnych úkonov vykonaných inšpektormi žalovaného 
v sídle žalobcu v súlade s ust. § 5 ods. 5, písm. c zák. č. 128/2002 Z. z. v platnom znení. Súd 
nemal pochybnosti ani o procesnom postavení žalobcu ako "kontrolovanej osoby" v správnom 
konaní, keďže z obsahu administratívneho spisu je nepochybné, že žalovaný začal dňa 
15.8.2006 kontrolu práve u žalobcu a nie u iného subjektu. Právne irelevantným pre posúdenie 
postavenia žalobcu ako účastníka správneho konania a kontrolovanej osoby podľa § 7 zák.  
č. 128/2002 Z. Z. v znení neskorších predpisov je pritom tvrdenie žalobcu, že inšpektori 
žalovaného iba preverovali zistenia, ktoré boli predtým predmetom kontroly u iného subjektu.  

 
Vzhľadom na uvedený skutkový a právny stav veci súd v súlade s ust. § 250j ods. 1  

O. s. p. žalobu zamietol.  
 
O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O. s. p. tak, že žalobcovi, ktorý 

v konaní nebol úspešný nepriznal právo na náhradu trov konania.  
 

Poučenie:  
 
Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší 
súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch 
vyhotoveniach.  
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému 
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu 
považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.  

 
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1  
O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a 
rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.  

 
 

V Košiciach, dňa 28. februára 2008 
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U Z N E S E N I E 
 
 
Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: YANG TIAN QI, s.r.o., Stará 

Vajnorská 15, Bratislava, IČO 35 957 999, proti žalovanému: Slovenská obchodná 
inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia žalovaného č. P/0900/05/2006 zo dňa 08.11.2007, takto  

 
rozhodol: 

 
Krajský súd v Bratislave konanie zastavuje 
 
Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
Žalobou podanou na Krajskom súde v Žiline dňa 17.12.2007, postúpenou tunajšiemu 

súdu uznesením uvedeného súdu zo dňa 09.01.2008, sa žalobca domáhal preskúmania 
zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0900/05/2006  zo dňa 08.11.2007 o uložení pokuty  
vo výške 100.000.- Sk.  

 
Podľa § 250a O.s.p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické 

vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí  
vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie 
rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane 
nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej 
pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach žiadateľov 
o priznanie postavenia utečenca.  

 
Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala 

oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byt' 
predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie 
súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený 
podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je 
prípustné.  

 
Z citovaného ustanovenia § 250a O.s.p. vyplýva, že okrem výslovne upravených 

výnimiek musí byť žalobca v konaní podľa 2. hlavy V. časti O.s.p. kvalifikovane právne 
zastúpený. Keďže v danej veci nejde o takúto výnimku, vyzval súd žalobcu v súlade s § 43 
ods. 2 O.s.p. na odstránenie uvedenej vady konania s tým, aby do 15 dní predložil plno 
mocenstvo udelené advokátovi.  
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Na výzvu doručenú žalobcovi v zmysle § 48 ods. 2 O.s.p. na adresu jeho sídla uvedenej 

v obchodnom registri dňa 23.06.2008 žalobca nereagoval. Vzhľadom na to, že žalobca ani po 
výzve súdu nie je v konaní kvalifikovane zastúpený, súd konanie podľa § 250d ods. 3 O.s.p. 
zastavil.  

 
O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. l písm. c/ O.s.p., s použitím  

§ 246c O.s.p.  
  

P o u č e nie Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia, na 
Krajský súd v Bratislave.  

 
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, 
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto 
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ 
domáha. 

 
 
V Bratislave, dňa 20.08.2008 

 


